
K roku 
významných 
jubileí 

Ešte !ll starý rok nepodal ruku s tým 
nadchtdzaJuctm a na strá nkach novln, 
• rubrtkách venovaných kultur& sa čo· 
nz častejšie prlpomtnal významný cyk
lus jubllet, ktoré sl verotnos t v nadchll 
clzajúclch mesiacoch nielen zaeviduJe, alo 
priamo ožlvl v rade koncertných prl
li!žltostt. Aby sme boli konkrétni - rok 
1974 bude Rokom čeakeJ budby. Ml!loke· 
dy býva taká úrodu významných jubllol 
skladatoJov, ako v tomto nP.okrúhlom 
párnom roku, prvé dni ktorého prožtva · 
me v zostatkoch bilancovania a v plil · 
novant akcll nastávajúcich. K tým dru
hým treba nepochybne - 1 v nosom ča· 
soplse - zaradiť pravidelné prlpomlna· 
nie mien hudobneJ kultftry bratského 
českého ntlroda, ktorý s f za nlekolko 
stáročf vytvoril prívlastok: ,.hudobný"* 
SkOr, než začneme podrobne jsie prtsta· 
venfa u mien jubilantov, spomeňme 
aspoň mektorlí v strohom výpočte: ). V. 
Tom tlak (nar. 1774). B. S meta na t 1824 
až 1884 ). A. D•orák [zomr. 1904), ). Su k 
(nar . 1874 ), L. Janáček [nar. 1854), 
V. Blodek (1834-1874 ), V. No•ák (zomr. 
1949), E. Schulboff (nar. 1894 ), E. F. Bu· 
l'iaa (1904-1959), K. Nedbal (zomr. 
1964 ), O. Nedbal (na r. 1874 ), P. Borko· 
•ec [nar. i894) , B. Martlaú [zomr. 
1959) .. . Stroká palota osobnost!, život· 
ných snaženi, tradlcU l nadväzovanla na 
eurOpske snaženia, nie raz činnosť peda
gogická, u mnohých v hudobnej oblasti 
- priam národne zakladatofská. Ťažko 
oblsť tieto mená - nielen z Clcty k to-

mu, čo nás n4rodne spá ja, ale l pre 
význam, ktorý al«rmuje pozornosť šir-
šiu, nielen domácu. Bolo by zlé, ak by 

tloto Jubileá boU iba zaznamenané a ne
žlll tvorivým odkazom, ktorý má čo po
vedať i nášmu s6časnlkovl. Ntl§tastle -
ani u jedného zo spomfnaných sklada
tefov nejde Jen o plétne opr a!iovanle za. 
budnutých diel, ale o stále živtl inter
pretáciu ll výklad stále znovu objavovll· 
ných kvali t. Od raného klasika J . V. To
maska - po modernlstov typu E. F. Bu· 
r lana, P. Boi'kovca, B. Mar tinO, čl jedl· 
nečného zjavu L. Janáčka sa klenie 
obluk osobitých kvaltt, ka~det iného r o
du, akoby potvrdzovalt známu skúsenosť , 
le Jedinečné podčlarkuto národné - a 
opačne . . . Cesty spom1nanfch autorov 
nie raz viedli do cudziny, !llrlllc slávu 
.,konzervatOria EurOpy" - čl ul! 1 nut
nosti exist enčnej, alebo náhodnými chod; 
nlčkaml osudu. Ale i bez týchto - čas
to nutných - exkurzov Sil česká hud
ba udrtala nta náhodou na stránkach 
histOria, a le v repertolirl sOilstov a sú
borov rOznych zoskupenl te živá do dneš
ných čias. Preto budo Rok česke J hudby 
udalos(ou nie plétnou, ale !Ivou, potvr
dzutúcou, ~e po človeku zostáva predo
všetkým teho práca a hodnoty preta vené 
c;rdcom. 

Sme radi, že naše koncertné telesá, 
operné súbory, Jednotlivci l org«nlzá 
cle nn Slovensku zostavutd tle natoptl
má lnejšle plány k súhrnu bllžlactch sa 
tubilef. te Zvnz s lovenských skladatorov 
chce diela čoskef hudobneJ kultťlry prl
bllžlť v rade podujati naJmll študuf6ce j 
mláde~l. že už koncom mlnullího roka 
sa .. rozbeh li" večery českeJ a slovenske j 
hudby l poézie - v Prahe l v Bratisla
ve, že vtacerlí podujatia budťi podčlar 
knutlm na<:et nilrodnet vzájomnosti l 
blltlachn sn tublfoom SNP Ak pre čes 
k6 hlldObnú verejnost Je Rok českeJ bud
bv vltanou pr!lotltosťou na prezentova 
n1e širokeJ palety skladatefských štýlov, 
te 30. výročie Slovenského národného 
povs tania Jed inečnou možnosťou ukázaf 
sút asné hodnoty vyspelo! slovenskeJ 
kompozične J a Interpretačnej školy. Mno
hé z podutatf sa budO konať reciproč
ne - a v spolupráci s českým Zvllzom. 
Táto nerormálnosf. snaha o Jedinečné po 
danie hodnOt a maximálne stanoveni!! 
s l kritéri( sO slubnou perspokt!vou k 
udalostiam, ktoré očakávalO nielen hu 
dobnO oboc v oboch národných centrách, 
ale l na českom a slovenskom vidieku 
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Rok 1974 )e Jubil ejnQti' rokom SLóVENSKEI FlLHARM<7iNlE. Prvl sloven 
Ské OrCheltrálne teleiO li ll ňom pripomínc dvad&tatepiate výročie SiJOjlio 
vzniku. Rok Slovenskej filharmónie 1lávnostne ot uoriU na dvojici abonent
ných koncertov v drloc~ IO. a 11. janu4ra t . r . koncertom orchestra Sloven
llkej filharmónie, ktorO dir igoval t asl tifilý umelec dr. Ľudovít ,Rczjter, 16 -
lt&tkou ko'lCertu bola členka opery SND C:.uba Baricov4. V programe odzne
li skladby A. Mov zesa - sutta Dolu V4hom, E. Suchorla - cyklus Nor et 
llolitudo a . A DvoF4ka - Vlll . symf 6nia G dur . Snlínk«: K . Vyskočil 

l • 

Od dneška l< zojtr-ojšlcu 
Ostred11Q vObor K SS orgamzoval dňa 19. Xll. 1973 rozsiahle 

&tretmltie umeleckých a kultúmycll pracovnikov-komuni st ov, 
kt oré malo do istej miery bllancovat čll111ost na j ed11otlivých 
kulturnycll úsekoch po XIV. zjazde KSC. Za predsednfckym sto
lom zasadol l t aj omník Ov KSS doc. dr. Ľudovít Pezldr, vedúci 
oddelenia kultúry OV KSS prof. Michal Hruškovíc a člen Pred
&ednlct va OV KSS a minister kultúr y SSR Miroslav Vcflek, ktorO 
predniesol i hlavnO prejav. Podčiarkol u rlom, ie u nasledujúcej 
etape musl ideová práca s umelcami a s kultúr nymi pracovnikmí 
vyst úpi( do popredia Mimster Válek rekapítuloual hlavné zásady. 
pod(a ktorQcfl sa realizovala naJa kultúrna politika. Zd6razňo 
val najmii potrebnost' zabezpečit u uplynulom obdob! jednotnú 
kultúr nu polit i ku a lltadat nové f ormy k ultúrno- uvchovnej čin
nosti. Podčiarkol, Ie t omuto všetkémtl musela slúzit l nove! 
úprava ekonomických nástrojov na tlseku kultúry. Ob!irne o 
pozit ivtte komentoval sttuaciu, kedy sa "do nášho umenia opäc 
vrátil practl júcl človek ako hlavný hrdtna súčasnej llpoločnos 
tt ! " Na viacerých prikladoch dokumentoval, i e ui do!lo k posu
nu v hier archii spoločenskOch hodnôt, ze Sttuac:la je ďaleko priaz
nivejsia správne ocenit umelecké hodnoty, rtez tomu bolo v krí
zových rokoch. Osobitne sa venoval metóde socialist ického rea
l izmu, k torý charakterizoval ako .,nevylmutntl potrebu novej spo
ločnosti". V súvislost i s touto problematikou rozoberal podmien 
T.:y, k t oré ovplyvňujú metódu socialistického realizmu a vyslootl 
pre~>vedi:enie, ze sa "dostalme típlná renesancia t ohoto umelec
keho myslenia a citettia" . Na margo umelecke j kr ittky adresoval 
prítonwým pot rebnost j asnejšte zastávat správne .~ tanoviska 

este reálflejšíe a zodpovcdnej gie bilancovar hodnoty a roblf ja.~ 
tto vo veciach kompltkovanlíCh, aby sme mohli začat clal!iu eta 
pu "pri čistom stole". Z i:mnostt umeleckých zviizov 111 vybral 
niektoré po::ítiv11e stránky, ::11ova však prtpomenul vedeniam zvä 
ZOli, Ze ntU.Yia "ZaUJa( kvalifikovallý postoj k problémam našej 
kultúry", netakttzovat , pracovar ~ členstvom správnymi tdeový 
mi metódami a viest členov k tomu, aby dostahlt jednotu občiart 
skych a umeleckOch postojov. Tieto úvahy vyrístili potom do 
kortštatovanla, te treba zvý§it ideové i estettcké ntiroky ruz umel · 
cov-komwtis l ov. Znač11ú pozorr10~t venoval i nevyhnutnej po 
žiadavke dria - zvýsi( kvalttu prrice a prechtidUJt k ndročnvm 
kvalttatl vttym ukazovaterom tak, aby na§e umenie a kultúra do 
-~peli k ešte pozttívrtcj~ím výsledkom. Za hudobnrl oblast potom 
v dísktmt t•ystuptlt pred~eda ZSS prof Eugen Suchoň a podpred
'"- i~Ä dr, Zdenlco Nov4ček, 

FESTIVA 
.... 

ASLOVENSK J ·HU·D~Y 
.. 

Decembrovt !est1val hudobno-dramatickeJ tvorby feskoslovenských autorov patril k nafvýznamnet
§!m udalostiam ku i!Llrnoho !Ivota v ZSSR. Už fakt, fe sa ho zúčastnili autori hraných diel a 
rozsiahla delegllcla, ktorO viedol minister kult6ry SSR Mlroai&Y Vélek, potvrdzovali, že rozvetve
neJ akcii sa pr ipisuje mlmorladnv kultOrny a politický význam. Nelllo len o koncerty, sovietske 
orchestre, ktoré nde skladby naštudova li , viac domdctch i bostujOclch sOllstov a dirigentov, ale 
1 o rOzne stretnutia, ktor6 mali pracovný charakter. Zatial, čo na Jednotlivých koncertoch sa pre· 
verovala tvorba našich autorov organizoval ZYllz scrtfetakyc:b skladatelOY viac stretnut!, z kto
rých bolo naJvýznamnetšle dňa 13. decembra. priamo na spomfnanom Zväze. Gener4lny tatom
nik Tlcbon Cbreanlko• v úvode podčiarkol kom plexn9 význam práve preblehafClceJ akcJe a star
sr sovietski muzlkoJOgovla Martino•, Glaaburg a Klaelav vo svoUch prfspevkoch načrell do dlho
ročných vzťahov sovietskych a československých hudobných umelcov. Sovietske muzlkologlčky 
Kl éra Adlgezalof6 z Leningradu, Dora Ro mad ino''· Loreta Ta mu line z VIl na a Valeria Jegoro•a 
notom hovorili o svoJich dojmoch z hraných s lovenských skladieb a snal lll sa podčiarknu( nie
ktoré estetické kategOrle, ktoré sO zaujlmavé pre estetiku socialistického hudobného umenia. Ces
koslovonskO stranu na tomto diskusnom stretnuti reprezentovala delegdcta, ktorO viedli n4rodn9 
umelec Eu&en Sucboil a predseda Ceského zvllzu Lubomfr 2eleznt. Z c:!askef strany sa dalet z6-
čllstnlll skladatelia lna rtrkl), Oldi lcb Flo.man, V6ci&Y Kul!era a Jli'f Peuer. Pritomní! slovenská 
·felegácla sa zúčasti1ovala v zložen!: J6n Klimo, Mllol Korlnek, Ladlala. Mokrý, Zdenko Nov6ček 
a )6n Zimmer. Diskusia sa venovala na tmB otázkam národných prvkov v hudbe, problematike 
realistického majstrovstva, vlastného umaleckébo rukopisu Jednotlivých tvorcov. vztahu tradfcle 
a sOčasného umeleckého pretavu. obsahu Jednotlivých diel a problematike výmeny umeleckých 
hodnOt na dobre organizovane! a vlleobecne prospešneJ platforme Pracovného zasadnutia sa zťl
eastnll 1 AloJa Lnk•6r, vedOcl hudobného oddele nia MK SSR. Po tomto ortcltilnom stretnuti došlo 
e§te k menšfm pracovným poradam, z ktor9ch treba spomen6f poradu o perspektfvnych témach 
t problematiky sovietske! hudby pra časopis Hudobný !Ivot, poradu s mladými sovli'Jqk vrnt mu
t.lkoiOgml o spolu(Jr4cl, ako 1 poredu o vydavatel ských otázkach. Na z4ver usporiadal lv<!z ~ovtet
skycb s ldadatelov sgoločn~ ve~eru. (Pokračovanie na 3. atr.) 

\ 
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Výsledky súfaže II. cenu V. aymf6nll (Partldnskef) pre vlllkf oreheater 
od Júliusa Kowalského; 

haletu Plamen, od Karla Odstrčila , na libreto V. Va
luta; 

Oatredn6 porota, zlolená z výborov Slovenak6ho 1 
Caak6bo budobn6ho fondu, vyhodnotila celolt6tnu skla 
datelsk6 a6td vyplsanú Slovanským hudobnfm fnndom 
a Ceským hudobným fondom k 30. výročiu Slovensk6ho 
nérodn6ho povstania a rozhodla udellť cenv a osobltntr 
odmeny nas ledujúcim dielam: 

111. cenu IX. symfónii pre velký orchester JAna Zim· 
mera; 

Ili. cenu vokálno-symfonickému d ielu Milana Bácborka 
Lidlce, melodramatický obraz pre s6Ja, recltóclu, 
mufský a ženský zbor, bicie nástroje a orchester; 

Hl. cenu Poé me-sonáte pre klavlr od Dulana Martin· 
i!eka; 

- vokálno-symfo nickej (reake Onor, od Ladislava Ku· 
blka, pre recitátora, soprán, barytón, mielaný zbor 
a orchester na slová V. Honsa; 

- kantáte pre spojené :r.bory a orchester Oslavn6 od 
Václava Felixa, na báseň J. Ponlčana; 

- SonaUne pre violu a klavlr Jirlho Matysa; 
- dielu Tade61ia Salvu 2alospevy, na texty básni M. Rfl· 

l usa ; 
l . cenu trll6gil mlelanýcb zborov a cape lla na texty 

básni P. Horova Cesta ku netlu od Ivana Hrulov· 
ského; 

111. cenu dielu Tadeála Salvu Dobrý deň, moji mŕtvi, 
pre s61o s oprán a mužský zbor, na text básne M. Ri· 
!usa. 

Sonáte pre klavlr, op. 17, Vlad imlra Bokesa; 

ll. cenu dielu Václava Trojans Zlatá brána, tnlsková 
bheli komponovaná na hudobné, tanečné a vf tvar· 
né motlvy ludového umenia Ciach, Moravy a Slo· 
venska; 

Osobitné odmeny udelila tjimto dielam: 
opere pre deti Martin a s lnko od Tibora Frelu, na 
libreto A. Braxatorlsove( a Br. Kriiku; 

- zboru BartolomeJa Urbanca Ohnlk, pre s61o bary• 
t6n a muhkt zbor a capella, na tex:t J. Ponll!ana; 

- Sonáte pre klavlr od Eduarda Di'fzgu; 
koncertu pre dva dfezové orchestre Slunovrat, od 
Alexeja Frleda; 

zboru Slovensko v leslch od Frantllka Sauera, ae 
slová K. Bouiika. 

Jubilant 
Niet snáď člena (ale L nečlena) ZSS - hudobníka -

ktorý by nepoznal Rudolfa V ANEKA, dlnoročn~ho pra
covníka, organizótora a tajomníka Tvorivej komisre 
k oncertných umelcov. V prvý deň nového r oktt 1974 .ta 
v plnom eUine, vitalite, v duševnej svreZO$ti dotil " ná.t 
pán Vanek" okrtíhlel!o jubilea, nrítiaceho melen nu 
tlpr imný stisk ruky, srdečn~ slovo čr kyticu kvetov, ale 
i bilanciu doterajšej práce v sloven.tkej httdobnej kul· 
trí re. Dne!ni mladi umelci majú R. Vaneka zafixovan~llo 
hlavne z Prehliadok mladých ko11certných umelcov. kto
r~ sa bez organizátorských. dramaturgických, ale i pe
dagogických schopnost! jubilanta ta~ko obídu. O jeho 
obiube $Vedčl i skutočnos(, že mcHoktor! z rtaslttprtjrí· 
cej generácie vynechajú pri návšteve Zvlizu pracot•rltt 
R. Varteka - aspoň niekotkými vetami informrtjtíc 
o svojej práci i životných radostiach. R. Vanek je Im· 
dobným vzdelaním, pedagogickým p6$0bením (na bra
ti.~lavských gymrtá zióch) organtzačllott, umelecko rt i 
dramaturgickou prácou v C.t. rozhlase l na pôde ZSS 
(od r . 1952) formovaný a predurčený k širok~mtt zóbe· 
ru priam os<Jetovčho významu. Cudi jeho rozi!Cadeno.~tl 
i osobrtých kontaktov potrebovala mladá slot•en.~ká kul· 
túra ako so{. K nim sa pripája/a sústavn(! próca s mlá
dezou (s orchestr om i zmieša11ým zbor om na gymllá· 
ziách, v stibore Technik, nesk6r na ZSS). podporerrá 1w
dobno- pedagogickou práco", ktord pretrvál'a potfr1e1 
( 13 -roč rl~ vyučovanie na Ľudovom ko11zervat ór itt v Bra· 
tislave). 

Bratislavské dychové kvinteto 
ZačfnaiJ na Konze rvatOrlu v BratlslaYe v roku 1987, 

v rámci be!neJ požiadavky na komornti hru. Plati dy· 
chbl - Vojtech Samec - flauta, Vladimfr Mallt -
hoboJ, Jozef Luptái!lk - klarinet, Jozet lllél - Jasot 
roh, Frantllak Macháta - fagot. Skolakji aíabor rbtul, 
čo ocenili at " Prahe čestofm uznanfm na aúťaii ko· 
mornjich adborov. Potom sa všetci ďaleJ zdokonalovali 
na Vyaoket lkole m6ziekjicb umeni a odvtedy čoraz lo· 
tenzlvnejlle prenlkaf6 do povedomia nalet hudobnej ve· 
rejnoatl - ako jednotlivci, aj ako Br a t i 1 l a v 1 k 6 d Y· 
c h o v é k v l o t e to. Po iieaťrol!neJ existencii, na prahu 
cfallleho roku l!lnnostl sme zunamenall z rozhovoru 
s umelaekfm 'fldQclm Frantlllkom Macbátaom: 

Repertoár. Na konzervatóriu sme začfnall s na tzáklad
netšou literatúrou pro dychové kvinteto, s klasickými 
dielami. Bola to požiadavka študi Jná . Ako sme sa zdo
konalovali. rozši rovali sme sl r epertoár o Iné štýlové 
obdobia. Ked sme sa stali Jedinými stále pracuJúcimi 
reprezentantmi komorne! hudby dychového žánru na 
Slovensku, venovali sme sa plne naštudovávaniu slovan· 
ských diel, čo požadoval Zvllz slovenských skladatefov. 
Star!ilo dychové kvinteto - našl profesori, ktorf nám 
boJI vzot·orn a znatne nám pomáhali - sa totiž odml· 
čalo. Postupne sme dostali do repertodru diela od vr· 
cholnej slovenske( dychovet literatúry (Suchoň. Moy· 
zes M. a A., Jurovský, Zimmer) po skladby mladšlch, 
ktor! pfsall a p íäu priamo pre nás - Bokes, Bartovlc, 
Podprocký. Hráme skladby at pre menllle obsadenia. 
V každom na!lom koncerte sa ob(avl natmenet tedna 
skladba slovenského autora, reprlza alebo premiéra. 
Uplatnenie v Bratlalave. Tu to dosť mladých umelcov, 
ktorr sa sna21a presadlt. K recitálu sa preto dostaneme 
prlbllfne raz z11 dva roky. Ked Ide o zvllzový koncert
autorský večer, premiéru a pod. - te prfležltostf viac. 
Na vidieku? To je rozličné VIeme z praxe, že čfm stí 
koncerty vz4cnet!lle, tým te publikum vďačnejšie. V Hu
mennom, mvslfm, te po Bratislave natl1prlmnetsle a naj· 
vyspele(šlfl obecen!!tvo. Alebo Zvolen, koncerty na zám
kul O Ko!ll clllch čl Ban ke( Bystrici sa nevyjadru jem, 
lebo nb doteraz nepozvali. Stalo sa nám napr. bl!zo 
Bratislavy, fe publikum nebolo spr6vne informované, 
kto na koncert prfde. Caka ll dychovku a po koncerte 
hru do tanca. Výsledok - neprltemnostl, rozladenie, 
prostredie, v ktorom sa nedA umelecký program real!· 
zovat. Naifaatle Ide o o jedinelý prlpad, lebo koncerty 
sa stret6va1d s ohlasom. naJmä u mladých fudl. Očln· 
kujeme tlef na výchovných koncertoch. Sú formou, ako 
n4Jsf a zfskaf budítce obecenstvo. CSSR, zahranll!le. 
Okrem Qčlnkovanla v konzervatorlálnych rokoch poda· 
t'llo sa ndm vysh1plt v Prahe až v roku 1972 na kon
certe zo slovenske! hudby. Za št11dll na VSMU sme boU 
na výmennom koncerte v Dr~:!ďanoch, v r oku 1972 na 
troch koncertoch na festivale komorne! hudby v pol
skoro Lancu te. Nedostali sme sa do Francúzsko, kde 
Zvllz s lovenských skladaterov mal možnosť vyslať net&· 
ký súbor na študlfný pobyt. Skoda: mohli sme tak fsf 
do kraflny, kde dychová škola mil slávnu tradfclu ako 
azda nikde na svete, kde skladatelia napfsall najviac 
a najkrajšie skladby pro dychové nástroje. Netreba azda 
zdOrazňovet. aký doseh by to malo pre bratislavskO dy. 
chovtí školu, ktorá vďaka systematickej práci pedagó-

gov (Jurkovil!, Soka, Bombara, Martanovič) postúpila 
o vera stupňov vy?lšle. Priprava, zlskavanla materl61u. 
Pracujeme stille, najmenej trikrát do týždr'la. Programy 
sl staviame nárol!né a pripravujeme skladby daleko do· 
predu. Dbáme o to. aby sa každý z nás venoval at só
lovet hre. V. Samec a J. Luptá~k sa ztlčastnllt sllťaž( 
v Zenevo a v Mnlchove, V. Mallý sa pripravuje na re· 
cltál do NDR a všetct na su(a! v r4mcl Pražskej jari 
1974. Llteratora pre dychové kvinteto je bohatá, niekedy 
ale málo dostupná, najmll hudba 20. storol!la. Neraz prl 
zlskavanl pomOžu zájazdy do zahranliHa s na§lml ma
terskými telesami. Zelanla do budúcnosti? Mať koncert 
na Pra!sket tarl, v Košiciach a v BanskeJ Bystric i a 
kedfe Ich zabezpečenie vyžaduje vera času, aby sa 
spod zeme objavil človek, ktorý by sa o vsetko - od 
a d po zet - postaral. M. MBSAROIOVA 

Málokto sl pamätá na prv~ zvli:ot•6 akcie, kto,.~ pod 
heslom .,Umelci medzi lt~d" pomáhal orgall iZOL'CJt práve 
jubilant. Tieto kttlttírne zdjazdv - za spolutíčastl bós· 
nikov, maliaro v, skladateCov - dosiahli za Jtyri r oky 
počet 200. Táto prlekopnícka akcia ZSS dokázala. ze i 
dovtedy nepoučertý poslucháč a drvdk l'tlmi vr~ímavo 
prijíma hodnoty nového sloven.~kého wr~e11ia. Tohto ro
ku bude tomu 15 rokov čo R. Vanek prlkiel s my.tlien
kou zaklada( Krtt11y prlatel'ov ume11ia. ktor~ d•re1 I'Odl· 
rili n•oju bohattí čimtost ráznvmt smermr - v hudob
nej oblasti do početných a dobl'e navJtlrJených [estt· 
t'alov a lludohnfích jal'! auto,.•kúch koncertov, pá.~iem 
lludby a po~zie. prellliadkocýclt a tematick!ich aA·cil 
koncertného zlvota a pod. V roku 1964 začali sa v Tren
čtanskych Tepliciach ttž spomi11a•rl Prehliadky mladých 
koncertnrich umelcov (tohto roku bude ll. ročník na 
lJOčest 30. t•ýročia SNP). 

o.~olmost Rudolfa Vaneka tak prerd.~tla rómec brati
llavský. Jeho člnnort dolllova ,.prlnresla" 1tudbu l do 
odlahlých mestečiek a dedin, kde spol rl so skladatet • 
mi, ale l básmkml - K. Bendovou, J. Poničanom, ma· 
liarmi - L. Cemickým, G. Millým, prmásal lrttlt liru no· 
vého zmysltt - t vorentí i adre.~or>allú naJim srí.>Casnl
kom. A keby i toho v!e~A·éllo nebolo - no vďaka fe 
je! - Rudko Vanek zostáva pre nás optimistickým, 
lud.~kým problémom t radostiam prlstctpným človekom. 
A tento pozitívny prístup k životu - bez prezrádzanra 
rokov, na ktoré vôbec nevyzeró - mu prajeme i do 
ďalJícll dnl medzi slovenskými hudobníkmi ... -r-

SKOLA A HUDBA 
jedným z nevyhnutných predpokladov 

zmodemlzovanla hudobnovýchovného 
procesu v zoS te plné reš pektovanie dl· 
daktlcket zásady aktiYity. Táto požiadav
ka te v sOiade s novš!ml pedagogickými 

máme na fvlec nedostatkov v hudobno· 
výchovnej praxi. 

Pol!úvanle hudby je mladšia zlo2ka 
hudobnej výchovy, no zložka dOielitá. 
Splna sa mOže uplatnlt, pravda, len v 
~kole, ktorá te vystrotená kvalitnými 
učebným! pomOckaml a v ktoreJ vyuču je 
učltef s patričnou pedagogickou a od
bornou pripravenosťou. Dokonalá znalosť 

proces e ovplyvňuje ho mnoho člnlte
fov. Sporneilme niektoré z ntch. 

Aktfvne vntmanle predpokladá v pr· 
vom rade blfzky vzťah k tomu, čo vnf· 
mame. Teda vytvárať kladný vzťah fia
kov k predhrávaným skladbám, s l!!m 
súvisi at rozvflanle Ich záuJmu o ne, 
patri k prvoradým tílohám učltefa hu
dobne( výchovy. Podari sa mu to, ak 

ovplyvňuftl hudobné skdaenostl žiaka a 
teho vedomosti, ktoró mu umožňujú ak· 
tl vlzovaf hudobnO myslenie. lludobnó ve
domosti - keď Ide o výchovu žiaka zoS 
- nlo sO cielom, ale len prostriedkom 
na umožnenie hudobného vnfmanla, na 
chápanie počOvaných skladieb. Zlak s l 
ich zfskava v spojitos ti s hudobným vn!
manlm, Učltefovo vysvetlovanle pred 

názormi na žiaka, ktorý u! nemA byť 
len trpným priJ!matelom vedomost!. ale 
aktívnym C1častnlkom vo vyučovucom 
procese, jeho spolutvorcom. Učivo sl má 
osvotovoC, nakofko sa len dá. vlastnou 
činnosťou. Zdôraznenie tejto požiadavky 
mail na zreteli at autori návrhu nových 
učebných osnov hudobneJ výchovy pre 
ZOS, v ktorom uvádzatO za prostriedky 
hudobnej výchovy namiesto 1e1 dotera!· 
~Ich dvoch zložiek - spevu a pol!l1va· 
nla hudby - sOstavu ~tyroch činnosti -
vokálne(, lnštrumentlllnet. percepl!nej a 
tanečno-pohybove( . Týmito činnosťami 
matO !laci s využlthn čo natvllčše( akti
vity splriať 111ohy hudobne! výchovy a 
dosiahnuť tel ciel. 

Percepčná hudobná činnost žiakov ZDŠ 

Z uvedených štyroch člnnosU v troch 
te aktivita žlekov evidentná, preto:!e pri 
speve, hre na hudobných nAstrotoch a 
prt tanel!no-pohybovet činnosti vo velkeJ 
miere prevláda motorické stránka a 
možno tu sledovať, mo,.no pri ne( stupeň 
aktivity kontrolovať. 'l'a!!le sa zisťuJe 
stupeň aktivity pr! percepčnet činnos· 
ti, kde Ide v prvom rade o aktivitu du
ševnú, o aktivitu myšlienkovej l!lnnostl. 
A táto aktivita te nevyhnutná, bez net 
nemO:!a !lak vnlmaf hudbu tak, aby tu 
skutočne chápal, aby tu at splna pre· 
trval. 
R~vlntlt čo naJviac aktivitu !lakov a 

udrl!ať tu pri percepl!net hudobnej čln· 
nosti - pri počllvant hudby - nie te 
Iahkou Qlohou učltaia, a prato uda tu 

hudobných diel zaradených na počt'wanle 
v tadnotllv9c h ročnlkoch by mala byt 
samozrejmou požiadavkou, ktorú má spl
ňa f každý učllel . Prax ukazuje, že to 
často tak nebýva. Prfčlny teraz nebude· 
me rozoberať. no jasné te. že učitelia 
by prAva tu potrebova li pomoc. s vďa
kou by prltalt články, diela, gramor6-
nové platne, ktoré by Im pomohli vnlk· 
nOt do lltruktl1rv predhrávaných skla 
dleb, pomohli by pozná vať spôsoby, ako 
skladatef hudobnou rečou vyjadril ná
Jsdy, city, Ideu. Len tie hudobné s klad · 
by mO!e učlter predhrávat !lakom, kto· 
r' sám dokonale pozná, lebo len tak 
mOl!e usmerňovať hudobné vnlmanl e žili · 
kov. 

Kvalitné hudobné vnlmanlo te nevy
hnutnou podmienkou chápania hudby 
Vn!manle možno výchovou ovplyvňovať, 
usmerňovať, rozvljaf, teda učltefovou 
Olohou te viesť žiakov ku kvalitnému 
vnlmanlu systematickým postupom. Uve
domené vn!manle, trdn at uv omené 
hudobn6 vnlmanle, je zložltt aktlYoy 

využite emocionálnu sllu hudby, ktorá 
je vefkd, ved hudba te umenie, čo naj· 
bezprostrednejšie a preto najlntenzfvnet· 
šle vplýva na city človeka. Vvtvorlf a 
udržať ten vzťah a záujem v žiakoch 
l>redpokladá, pravda, volbu primeraných 
vyučovac!ch metód a vyhovutítcl prlstnp 
učltefa k !lakom Hodiny hudobnej vý· 
chovy mnjít byť hodinami pr!ťažllvýml. 
zaut!mavýml. 

Na aktivitu vn!manla vplýva at nále· 
da, v aket skladbu vnfmame. preto tre 
ba vytvorit hned na začiatku vyučova 
nia v triede atmosféru očakávania este 
tlckého zážitku, čo te sOčasne zárukou 
dalšet podmienky úspešného vyul!ovama 
- límyselnet pozornosti. Ttlto pozornosť 
treba udržať počas celel vyul!ovacet ho 
dlny, čo dosiahneme správnym usmerňo
vanlm pozornosti pri počtlvanl, dobre 
organizovanými hudobnými činnosťami. 
p(ttavo podávaným učivom, nastolenfm 
úloh. ktoré matO žiaci splniť po vypo
~.: ut! sklAdby a leho jej časti e pod 

Kvalitu hudobného vntmanla silne 

počúvanfm a pri ana lýze skladby jo dO· 
JežilO, no má sa obmedziť len na to, čo 
pomô~e žiakom vniknúť do !;truktllry 
skladby, porozumieť tel hudobntl rol!. To
do nezamieňajme v ZOS predhrávanle 
hudby prednáškami z do j!n hudby, ako 
sa to, žlal, nezriedka stáva. Matme na 
mysli, že hudobný materiál je ťažiskom 
budobnovýchovnej práce v ZOS. 

Uviedla som tu Jen hlavné aspekty, z 
ktorých vychádzajúc mOtame dosiahnut 
želanú myl>llenkovít aktivitu žiakov pri 
vnlmanf hudby, no nezabl1datme. že hlav· 
ným elnltefom o~tll va tu pr edsa len uči· 
ter. Ul!ltella by tu potrebovali pomoc· 
nO ruku. Preto vltame pomôcku, ktorou 
nás mllo prekvapil koncom tohto roku 
známy český sklaclate r IlJa Hurntk. Jeho 
súbor Osmich gramafónových platn! za. 
Iste pomôže zvýlllf kvalitu počúvania v 
ZOS. Ovahu o teJto J>OmOcke zameranú 
na tej využitie v ZOS prinesieme v nie
ktorom z na Jbllžšfch čfsel Hudobného 
života. 

EDITA VJSNOVSKA 



K šesťdesiatke prof. dr. Jozefa Kresánka, DrSc. 

Mnohostranná osobnosť 
gtonnaklí umenoveda vo avojom ytyo· 

Sr1imka: V. Hák 

•ll atcr., l lebo autorita medzi Ilona· 
akfml etoomuzlkol6gmi). No vfsaam tel· 
to pr6ce le at ., tom, te sa atala vf· 
chodi1kom pra slovenské e tnomuziko lo· 
sicU lkolu. Krealí nkovl liaci dnes pat· 
ria k avetovet lplčke - a to le v pod· 
atatnet miere aj d1luha zakladatera tej• 
to lkoly. K etnomuzlkologickfrn prácam 
(okrem mnohých ďalllch l ueba prirátať 
aj jedna z novllch publlkécU, edlclu a 
analflu zbierky Anny Szirmay-Keczero
vej, kde Krea6aek - oa bbe obrovskej 
komparai!aej analfzy - priam norova 
zhodnotil prameň, ktorf reprezentuje je• 
den z •frazafch typo. hudobnej kult6· 
ry atrednet Európy v obdobf baroka. 
Druboa obla1fnu, Krea6nkoYI obzvllílf 
blfzkou, fa 

výskum slovenskej hudobnej 
tvorby. 

jJ odrUa nerovnomernoať a neraz 
.rozpornoať, akou sa v podmienkach n6· 
rodnej a sociálnej neslobody pred pre
-.ntom (a aj po vzniku bud olíznef Ces· 
koalovenakef republiky) vyznačovali osu· 
•y lllO'f8naktho umenia. Dlho bola v po· 
predf Jlterlíroa hlat6ria a eatetlka, l UP· 
lujllico najmä nlízorove oatatl)é vody o 
omenf. Muzikológovia sa - ako aamo· 
atatn6 diaciptrna vedeckej povahy -
konl tltnovala overa neskôr, v pravom 
1myale slova aif po oalobodenf. Na tom· 
to fakte nemenia nič priekopnfcke ma· 
teriAlovt pr6ce pro t Dobrolllava Orla, 
ktoré nevytvorili ucelené východisko pre 
nnik alonnakej muzikologickej ilko ty. 
Usluhu na tomto i!lne mlí predovilotkým 
Jrof. dr. Jozef K r e a 6 n e k, DrSc., kto· 
rt ae 20. decembra 1973 do!ll lesťdealat· 
ky. Takéto liYotné jubileum býva prUe!l· 
toat'ou :ahodno.tlť výsledky životného die· 
la. Ja to vilak aj prUef.itosť, vyjadriť -
v mene dnea ul niekolkých desiatok 
lrealínkovfch tlakov - éctu a vďač· 
101ť oaobnoatl, ktorá avojou neokha· 
lou, no opravdivou lbkou k hudbe a 
jlf vedeckému poznbaniu vychovávala 
1 alormovala takmer celili strednú l mia · 
•• sener6clu atovenských hudobných 
ndcov. 

kvas Prahy 30. rokov r ozhodujúcim spO. 
sobom ovplyvn ili Krosánkov vývoj a ko 
skladatela 1 muzlkológa. Treba dodať, 
že v kompozfcli ho na mejstrovskof ilko· 
le (ako svojho obfóbenťiho žiaka) do· 
tvdral Vlti!zs lav Novák. V r oku 1939, 
takom osudnom pre český t slovens ký 
národ, zfskava Kresánek doktorát fllozo· 
fle na Kar lovej univerzite 1 diplom ab· 
solventa majstrovs ke j !koly. Tieto dva 
kvalifikácie ho predurčovoll na kariéru 
muzlkológa l s kladatcla. Na Slovensku 
- v časa nástupu tzv. Slovenského !!tli· 
tu - s a preľi vl!ak našlo Jen miesto 
suplentn na prešovskom učltofskom ústa. 
vo a neskOr - hudobného referenta Ma· 
tl ce s lovens kej. Odttaf v roku 1944 pre
lliel na fllozoflck\1 fakultu do Bratisla· 
vy, kde po osloboden! - spolu s prof. 
dr. K. lludcom budoval zá klady seminá
ra pre hudobnQ vedu. Predčasná smr t 
pror. Hudca postavlla ho roku 1952 pred 
úlohu: vlastnými silami zabezpečova ť 
podstatnú čast výučby a vých ovy adep· 
tov muzikológie. Tá to óloha mu zosta la 
podnes. Ak preto posudzu jeme dnes Je· 
ho vedecké die lo, musrme mat na pa· 
mill! to, že vznikalo popri vysllu júcet 
prác! pedagogickej. 

nost Josera Huttera. Orlentlícll telto čes
kat umenovednej plejády, čo aJ vnótor· 
ne neraz protirečivej. zos tal Kresánek 
verný, z ne j odvodzoval vlastnil vedec· 
k\1 činnost. Zmysel pre náročnosť vo 
vedeckej práci a pre oza jstný pokrok 
vo vede sa s taH pre Kresánka rovnako 
prfznačnýml ako úsilie o súlad vlast· 
ných vedeckých ambfclf s potrebami 

Okrem mnohých 1 metodologicky pr le. 
kopnfckych analýz jednotlivých diel, čt 
tvorby autorov chcel by som vyzdvihnúť 
najmll velmi obsiahlu kapitolu o hud· 
be na Slovensku v 19. storoči v aka
demických DeJinách s lovenske j hudby. 
Kresének tu - dodnes aktuálnym spO· 
sobom - nesmierne starostlivo sústre
dil materiál o obdobi, v ktorom sa klád. 
li začiatky slovenskej národnej hudby, 
Druhým pólom Jeho prác o s lovenske j 
tvorbe te monografi a o národnom umel• 
covl Eugenovi Suchoňovl, osobnosti, kto• 
rlí te Kreslínkovl blfzka nielen umelecky, 
ale al svojfm mnohostranným pOsobenlm 
v slovenskej hudobnej kultl1re. 

Skladater 

po osloboden{ bllrllvo s a r ozviJatúcel 
slovenske j hudobneJ kultóry. 

Kreslínek sa ako človek t tvorivá osob· 
nost fo rmoval vo velmi priaznivých 

podmienkach. Rodák z Cičmlan, vyrastal 
v Trenčfne, prorllutúc z podnetov, ktoré 
mu popr i rodičovskom domo, takrečeno 
1ymbollzujúcom kladné stránky tradfcle 
1lovenských uč!lelov•muzlkantov posky· 
tovalo kultúrne aktfvne prostredie Tren· 
čfna. No r ozhodujúcim momentom v je· 
ho vývoji stola sa vorba Prahy - ako 
d'alšej etapy školovanln. Kresánek sa v 
Prahe (1932) stal poslucháčom s kladby 
na v tom tese sveto~nlímom konze rvató
riu (prof. R. Karel) . Na Fllozotlckct fa· 
kulte KU sa znpfsal na hudobnO vedu 
a estetiku. Stúdium sklad by, sC1časna 
muzikológie a estetiky - čo ako nl\· 
ročné, uklíza ll sa ideálnou kombináciou 
l)re rozvo j Kresánkov.ho talen tu. Zname· 
n1t! učitelia, m y&Henkový l umelecký 

Kreaánek obetoval vede a výchove aj 
avoja skladatelaké ambfcle. Dnea ul Jen 
• dávkou nostalgie môfema tulif, čo 
vlletko mohol slovenskej hudbe tento 
svojrázny a v pravom 1lova :arnysle orl· 
glnálny, rýdzo sloveo1kt akladater po· 
skytndť. Predvedenie jeho Sláčikového 
tria na BHS 1973 znova pripomenulo, 
kofko Iskry a inlpirácle, a le al pro{e· 
slonality mal v sebe Kresánek uf oko 
pra'-ský absolvent. Dnes je jeho sklada· 
te fsk6 tvor ba trochu v tieni jeho mu· 
zikologick6ho diela, no nijako 11 ne· 
:aasJUi, aby bola poval ovaná za okra
jovd. Aj tu plati to staré .,non multa 
sed multum", 

Vedecké dielo 
prot. Krealínka nie te jednostranne orlen· 
tované, alebo 11zko lpeclallzované. Ak ., 
ňom predsa dominuj6 niektoré pracovné 
okruhy, te to skôr výsledok orientlície 
na témy u nb aktuélne. Na pnom mlea· 
te treba vari uviesť jeho práce etao
muzikologické. Kult6ra, ktoré 1a pr6· 
vom pýill neamieroym folklórnym bo· 
hatstvom, priamo eakala na to, aby 1a 
toto bohatstvo Italo predmetom nao:aaj 
vedeckej analýzy. Kresánek, pra•da, ne· 
bol prvým, čo al takéto 61ohu postavil. 
No jeho SLOVENSKA ĽUDOVA PIESEfll 
ZO STANOVISKA HUDOBN2HO razom 
zfskala postnenie kldčového diela -
nielen pri poznávani slovenského hudob· 
ného folklóru, ale v celel 1lovanskej mo· 
dernej e toomuzlkológlt (velmi zreterne 
to stlíle potvrd:cut6 ohlasy oa Kresánko· 
vu prácu v ZSSR, v Pofsku , v )uhoslá· 

Tretrm okruhom problematiky sO prA
ce, kde Kresánek n.eraz Iba formuje no
vú tému a tel adekvátne spracovanie. 
Na prvom mieste treba uviesť r ozsahom 
nevelkG, no my!llenkove mlmoi·Jad na 
podnetnó knižku SOCIÁLNA FUNKCIA 
HUDBY. V Intenciách svo Jich Učltelov, 
najmä Nejedlého a Mukai'ovs kého sa 
usilu Je - v Jednote pohladu historické· 
ho, estetického 1 socialistického - pre· 
skOmat kategóriu socllílnet funkcie, ako 
svornfka, splíjajGceho hudbu a spoloč· 

nos t. K prácam, ktoré metodollcky t 
tema ticky odkrývalO nové obzory, bez· 
pochyby bude patriť l posledné vefké 
Kresánkovo dielo - HUDOBNE: MYSLE· 
NIE, ktorého prvý diel Je v tlači. 

Dielo profesora Jozefa Kresánka alta 
zd'aleka nie je uzavreté. Cel6 naJa hu
dobn6 J<ultdra 1 6ctou a vďakou blaho· 
1816 jeho tvorcovi k významnému !ivot· 
nému jubileu, 

Ako muzikológ sa Kresánek vyvftal pod 
vplyvom takých velkých osobnostf, aký· 
ml boli Zdenilk Nejedlý, Otakar Zich a 
Ja n Mukai'ovský v Prahe, ako a j r oz. 
porná , no bezpochyby podnetné osob· 

FESTIVAL ČESKEJ certu bolo na IJysokej úr OIJIII, 
najmtl zo strany sólistu, ktoré· 
ho 11 ZSSR po lJaiuju za najlep
§teho flautistu. Mal 1om teda 
štastie, ie sa mojej skladby 
ujal taký výborný umelec. Or
chester sa zflo&ttl 1110jej úlo
hy IJel mi statočne, n.ajmtl uk 
prihliadneme na to, ie dirl· 
gent dr. Rajter disponoval ta
kým krátkym časom pre naštu
dolJanie troch noviniek, troch 
t omuto orchestru neznómycf1 
IJec!. Koncert bol úspešný. Pá· 
čilo sa ui po druhý raz UIJe· 

dené CikkerolJo Concertino -
vo veimi dobrej interpretácii 
I IJana Paloviča. Dr. Rajter sa 
zaskvel najmtl 11 zóiJerečnej 
časti progr amu, 11 DvoŕákolJej 
Vlll. symfónii. Prítomn! odbor· 
nfci konltato lJali vysokú úro
vefl českoslolJenského hudobn~ 
ho umenia. Ľutoooll však, že 
poznajú pomerne mdlo súčas 
nej slovenskej tvorby. Už na 
mieste sme jednali o moinor
tiach lepšieho prfsunu materid
lov zo slovenskej súčas11ej 
tvorby pre ich tnterpretač11~ t 
pedagogické inštitúcie. Azda 
len na okraj 1pomfnam, fe 
som 11 Charkove ntlllltfvtz Kon
zervatórium a Specttflnu hudob• 
nú desaf roéenku. Zaujala ma 
najmä mimoriadne domyslená 
starostlivost o výchovu diri
gentov pre najšir šie kultúrno
hudobné potreby. 

A SLOVENSKEJ HUDBY 
V ZSSR 

MOSKVA 

Moskovľk9 koncert mal na 
programe diela dvoch českých 
1 dvoch slovensk9ch skladate. 
lov. Na~u tvorbu reprezentovali 
Spomienky Já na Cikkera a 
Symfonická fantázia BACH pre 
organ, sláčiky a biele nástro· 
te Eusana Suchoňa. CcskO hu
dobnú kultúru zastupoval Lu· 
llomfr !eleznf svojou Symfó· 
nlou pre malý orchester a Vlll. 
symfónia Aatonfoa Dvoi'éka. 
Diela Interpretovali: Státny 
akadamlckt aymfooickt orches· 
ter ZSSR, organista dr. Ferdi· 
1aad Kllnda a dirigent Jaro· 
allY Krombbolc. Ako dovolil 
prev6dzkov~ systém tohto to· 
lesa, dirigent na§tudoval celý 
proaram za pomerne málo skú· 
lok: avšak umelecká skGsenost 
orchestra, pohotovosť, schop. 
nost rýchlo litudovat novinky 
J určité blfzkost štýlu predsa 
Jen značne vyvážlll malý počet 
skúiok. Cikkerovo známe, dnes 
ul populárne dielo odhalilo 
avot pOvab a krehkosť nálad 
al pred moskovsk9m obecen· 
stvoro. Lyrlcké paslífe sólových 
n6strojov, dynamické a fareb· 
né vyvéfenost zapOsoblll na 
posluchlíčov. Krombholc viedol 
orchester nApadne pevnou ru· 
kou - azda v snahe, aby ryt· 
mlcké ltruktOra hraných skla. 
dleb zostala pevné. Zelezného 
symfóniu hrali Moskovčania s 
mimoriadnym zautaUm, snažllt 
sa pochopiť a umocnlt optlmls· 
tiekli atmost6ru skladby, vy· 
nlasf lesk a spéd slličlkovtch 
1kupln, uroblf zo skladby ozaJ· 
1tnú .. rudovó vesellcu", pri kto. 
rtl m5!no pookrlat a nechať 
11 strhnúť vfrom tednotllv9cb 
pesU!. Dr. Ferdinand Kllnda sl 
nare&istroval svoJ part lnlíč , 
ne! v Bratlalave, vllfšml do 
akeJsi barokoveJ zvukovej po· 
loby - čo n uktzalo v dane j 
akustike v9hodn9m. Organ po. 
tom dobre vynikal nad orches· 
tar, neraz preberal domlnant· 
najllu funkciu (v porovnani s 
bratlslavsk9m predvedenlm l : v 
tejto 1nterpretácll skladba do· 

stavala tr ochu Iné parametre, 
než na a ké sme navyknutl z 
domova. Krombholc 1 pri ma. 
lom počte skl1šok vyn iesol špe. 
cltlcl<é črty Suchoňovho sym· 
fontckého myslenia, azda Iba 
typické vnl1torné napätie mies· 
tam! povolovalo a tiež sóllstlc. 
ká pregnantnost niektorých ná· 
strojov ekoby sa r ozplývala v 
celkovej šfrke zvukového s pek
t ra. V podsta te však moskov· 
s ké obecenstvo pochopilo, že 
Ide o z.au)fmavQ kompozfclu, v 
ktoreJ su rieš i Jedna z možnos· 
t! sOčasnet hudobnej reči, do· 
plnilo sl obraz o Eugenovi Su. 
choňovl a výrazn9m potles kom 
da lo najavo, že sl zo skladby 
čosi odnlilla. Moskovský or· 
chester hrni všetky skladby s 
mimoriadnou chuťou. Usiloval 
sn vydať zo seba maximum a 
boha to aplaudoval dirigentovi, 
ktorý trt novinky naš tudoval v 
takom krátkom čase. Hovoril 
som po koncerte s niektorými 
moskovs kými kritikmi, k torf 
pretavlll záujem al o da lšie slo· 
venskO diela, s nažili sa vnlk· 
nút do našich národných hu
dobných špecllfk a vyslovili 
názor, že podobné fes tivaly by 
sa mali opakovať v pravldel· 
ných Intervaloch, azda ešte do
myslenejšie a v prfhodnetšom 
časovom obdobi, čo by Iste pod· 
statne ovplyvnilo celkovťi re· 
zonanclu toh to velkého podu· 
jatla. Z. N. 

CHARKOV 

V Charkove, ., koncertnej 
lieni tllharm6nle uviedli ., 
r6mcl celej tejto akcie l Kon
cert pre flautu a orchester od 
Mlloalna Koffoka, Cikkerovo 
Concertino pre klavfr a or· 
cha1tar a Dvor6kovu VIII. 1ym· 
t6oiu G dur. Filharmóniu Cbar. 
kovskej oblaatl dirigoval dr. 
lludovft Rajter, a6llatom pné· 
bo koncertu bol aOYietaky Uau
tllta Aleunder Kornejev, dru· 
bébo l'fan Palovič. Prftomný 
autor - Mlloslu Korfnek k to
muto koncertu povedal: 

- Pred lJedente môjho Kon-

LENINGRAD 

Fe1t1valu če1kel a alovenakef 
hudby v ZSSR aa ., Lenlngra· 
de :a6čaatnll at akladatel prof. 
JÁN ZIMMER, ktortmu tu 
uviedli jeho 7. aym!6olu op. 54 
(hrali ju al 'f Kyjeve). 

Aké dojmy vo vb 11nachalo 
stretnutie 10 aovletakym obe· 
cen1tvom? 

V ZSSR som nebol po prvý 
raz. So srdečným sovietskym 
obecpnstvom som sa spoznal už 
v roku 1970, kedy som v ZSSR 
vystú pil ako klavirista na pO. 
dlu Minskej ilt4tnel filharmó
nie. S dirigentom )ertmovom 
sme tu predviedli mO! 4. kle· 
vfrny koncert. NeskOr som v 
moskovskom rozhlase nahrával 
klavfrnu suitu Tatry a 3. Jela· 
vrrnu son6tu. 

Z6ča1tnlll ata 18 na ak61· 
kach dlho aymfonlckthn die· 
la, alebo ate pred konkrttnym 
nácvikom hovorlll 1 dirigentom 
o avojlch prad1tavtich lnterpre· 
ttcle nlef 7. aymf6nle? 

Ani Iodno, ani druhé. Lenin· 
gradská fllharm6nta te predsa 

výborn9 orchester a di rigent 
Miloš Konvalinka zvolil tó pra· 
vO koncepciu lnterpret6cle. Na· 
pokon - táto s ymfónia je vy. 
budované na tradičných tech
nických a kompozičných prln· 
cfpoch, nte Je to dielo exper!· 
mentujOcc, a tak ant velmi n e. 
hrozf nebezpečie nespr4vneho 
ch6panla. 

Ako n o Yalom diele yyjad· 
rovala tamojllla kritika - a 
ako ho prijalo obeceo1tvo'? 

Myslfm, že u obecenstva ma
la symfónia dobrO odozvu a 
r ovnako at u kritiky, ktorá vy· 
zdvlhovala najmll zretefné hu· 
mánne Ideály tejto skladby. 
Hovorila o tom l na spoločne j 
porade jedna leningradská kri· 
tlčka: navyše sl všimlo urči· 
tých osobitosti v matom sym
fonickom myslc.nl. Bol som po· 
vďačnf za podobný hlboký po· 
s treh. 

NOVOSffiiRSK 

Zaaltlllý umelec Ladl1ln 
SlaYAk pr lprav11 v tomto me~tte 
s miestnym Symfonickým or
chestrom zautfmavý koncert: s 
popredným česk9m huslistom 
Ivanom Straussom Koncert pre 
husle a orchester Joaela Mate· 
ja, Vera Soukupov6 spievala 
cyklus Jlrfho Pauera Canto 
t rlste. V druheJ časti uviedol 
dirigent Dvoi'ékovu Novosvet· 
skó, (Proti pOvodnému plánu 
z technických prlčln vypadla 
kompoz!cla O. Ferenczybo. ) 
Koncert sa uskutočnil v krás· 
nom novoslblrskom divadle 
práve v obdob!, kedy sa vrátli 
z Karajanove t sútaže miestny 
dirigent Sinajskl, ktorý tohto· 
ročnQ sútaž vyhral. Zaujlmavo 
atmosféru vytvárala 1 okolnosť, 
že Ladislav Slovlik, ktort ke· 
dys! pôsobil v Leningrade a ko 
Mravlns kého asistent, stretol 
sa tu s bohatou dokumentá
ciou o Leningradskej fllharmó· 
nl!, ktorá v Novoslblrsku pO· 
soblla v časoch Velkej vlasta· 
neckel vojny, keď Ju vláda pre. 
s unula z obliehaného Lenlngra· 
du. Tieto roky sO zachytené v 
osobitnej výstavneJ expozfcll a 
mies tni činitelia s nadšenrm vf. 
tal! Ladlslnva Slováka najml v 
sl1vls lostl s Jeho š túdiami a 
pOsobenlm v Leningrade. Napo· 
kon musel nechať v tomto mO· 
zeu 1 svo ju taktovku s podpi· 
som. V rozhovoroch Novos!blr
čanla vysoko hodnotil i nielen 
dirigenta, ale 1 oboch sOllstov. 
Ladislav Slovák vystOpll ellte v 
rámci celkovej akcle v Odesse, 

LADISLAV MO KR i 

kde sa stretol at s pamlltnfkml 
pOsobenla českých dirigentov v 
Odesskel opere. So zvl4! tnym 
uznanlm tu spomlnatťi na dlrl· 
genta Prlbfka, ktorý tu zane· 
cha l za sebou obrovskf kus vy· 
konane t prlíce. 

KAZA~ 

Slovenskd hudobo6 tvorbu na 
feltlvalovom koncerte y Kaza. 
nl 1vojfm dielom l o.oboe re· 
pre:aentoval zBI16I IIf umelec 
MILAN NOVAK: 

- Po prílete do Mosk vy nós 
IJel mi nepriazni lJé počasie zdr
i alo na let is ku a do Kazane 
sme sa dostali až IJečer. St ihol 
som sa eSte porozpróvat so 
sólistom moj ich Remin1scenci f 
pre violončelo a orchester Igo. 
rom Gavrišom, ktorý ma ubflZ• 
pečil, ie sa vynasnai! podaf čo 
n.ajlep§f výkon. Je za ujímaiJé -
a pre mfla veľmi pot e§íteCné -, 
f c Igor Gavriš sa r oz11odol pre 
na!tudovante mojej skladby u~ 
dtf lJnejšte, prt jednej zo svo .. 
j ich umeleckých ciest do Bra .. 
t islavy. PreklJaptzo ma, ' akou 
nefal!ovanou chufou a 1 vyni .. 
kajúcim zmyslom pre pochope• 
nie lyrického ducha skladby 
predviedol Gavriš slJoj part. 
Jeho nadšenie sa zrejme pre .. 
nieslo aj na obecenst vo, ktori 
po odohratí spustilo skando· 
IJaný potlesk a dva razy ma 
111/IJOlalo na pódium. Orches
trálny part na§tudolJal Stdt ny 
symfonický orchester Tatarske} 
autonómnej republiky pod IJe .. 
denlm národného umelca Na
tana Rachlína. Bol som dojatý, 
keď som sa dozlJedel, za akých 
okolnosti prebiehalo na!tudo .. 
vanie 1kladby. Suetoznómy dt .. 
r tgent Natan Rachlin bol to .. 
tlf počas nácviku fažko cho .. 
rý a ležal 11 nemocnici. Nakof .. 
ko vlak polJažolJal za vec cti 
dir igo lJat koncert z českej a 
slolJenskej t vorby, napriek 
svojmu 1Jdinemu zdralJot némt' 
stavu sa nechal niekoľkokrát 
dOIJiezf z nemocnice do kon
certnej sóly, aby so svoj im or• 
chestrom precízne naštudolJal 
cel(} program. PovaiolJal som 
to za vermt dojemni a IJefko
"YBI gerto nafej hudbe a jej 
tlJoreom. 

V Kazant sme nadviazali kon• 
takty 1 tamojflmt skladateCmt 
l 1 niektorými IJedtlcimi osob" 
nosfami hudobnlho života. Ako 
prejav priateCst lJa som prijal 
niekoiko partitúr &kvelých diel, 
a bol by som rád, keby si u 'ncb 
na!lt svojich interpretov. 



~SLOVENSK A 
FILHARMÓNIA 

1.-:z. Xl. 1973 

S onhutrom SF pod taktov kou Zdeňka Kotlera 
sme prlvltall dnes už svetoznáme ho tr(• bkára 
Mauricea Andrého z Francúzska. André st pre 
s lovenskú metropolu vybral Koncert pre trubku 
a ot·cheste r Es dur od J. N. Hummela - pokia · 
Dáme to zo stra ny tllľ\e l ca za • hold úcty k b1·n· 
t lslavskému rod ákovi. 

André je zre jme v súčasnosti v zenite svojiCh 
t vor iv9'ch možnost!: jeho prirodzené nadania (ná. 
l!sk1 snúbi sa s ln tenzlvnou muzl kalitou, ktorá 
b o s neotakávano u r dych tivosťou pr iam vrhá k 
i nterpretá cii. Hral n a nástroji vlastn e j lwnštruk· 
cle a od nasadenia prvé ho . tónu sl veikos lou svoj. 
J1o u menia doslovn hypnoticky podmanil obecen· 
&rvo. Tón jeho uástroja 1e gu tat9', ohybn9'. svie· 
tlv9'; má neobvyklé dyJla rn lcké spek tr u m - kva
lHné a .krásne vo všetk9'ch registroch . Andréh o 
lstota vlrtuó zuych pasáži a v~et ky tech nické 1'1· 
nesy sa poh ybujú na hranici rudsk ých možnosti. 
j eho v9'kon znásobovala znamenitá úroveil or· 
chestrálneho sprievodu, ktorý mal všetky .1.naky 
Košlerovho rukopisu - dôkladné vypracovan ie, 
pravú eleganciu, pohotovosť l p unc umeleckej 
osobnosti. 

Meno Antona Brucknera v kontexte symľonlc
kej llteratúry nereprezentuje hud bu často progra
movanú. Zasluhuje sa o to predovsetkým hyper
trofia s k ladateiovej romantickej rantlizle, ktorá 
v k lastck9'cl1 rormových schémach J1Cuašla d osta . 
točne silné puto pre ohraničenie. Dokonca l v 
rámci samotnej Brucknerovej tvorby reprezen tu· 
je Bruclmerova V. symrOnla B dur jedno z nal
rozrahlejšlcb diel. Svojou dlžkon predstavuje pre 
dirigenta nemalý problém pri budova ni účinnej, 
napätej a presvedčivej v~slavby. Ak odhliadnemo 
od niektorých nepodstatných technických nedo· 
tlahnutostl v súhre, a ak by sme Stlhlasill s prl
ll~ným zdôraznenfm mlet•nostl tempa vo rinále 
l autor p redpisuje Allegro moderato) mus! me sa 
s uwanlrn vysl oviť o Košlerovom výkone. Boh at
stvo a premenlivost tvorivej rantázie, zvuková 
krása a dych hudobných fráz, strhujúca žlvosf 
at živelný spád rýchlejšlcb úsekov v boli medzi 
rozl ablýml p lochami a vnímavosťou postuchií ča 
(v troch pt·vých častiach nepochybne ] plne zvr
tazlll. 

8.-9. Xl. 1973 

Na slllvnostnom koncerte pr! prlležltostt 56. v9'
ročta VOSR so Slovenskou filharm óniou vystúpili 
sovietski umelci Eduard Serov a huslista Igor 
Bezrodnyj. 

Serovov vonkajšl prejav - gestá, držanie tela 
9ú nielen cstetlcké, e legantné, ale aj vysoko (•čln
né. Hoci prekypujúca muzikalita vyžaruje z knž
d ého jeho gesta, nemožno mu uprie ť široké ln
lclektuálne zázemie, rucior'lá1niľ zváženie vllčšiny 
J ntcrpretu~ných postupov, ktoré' na pódiu umoc
l'luje a prež~ruje Intenzitou tvor iveJ Inšpi rácie. 

Sinfon la r obusta od reprezentanta mladšej ge
nerácie sovietskych skladaterov Borisa Tlll!en ka, 

ako prezrAd.za nmotn f nAzov, zameriava sa ne 
hutnej~le zvukové možnosti veT kél')o ~ymfonického 
orchestra, ktorý s kladater rozstruje este o 6 les
ných r ohov. Tlščenko preukázal touto skladbou 
schopnosť pomerne učlnne rozvljať hudobn~ prúd 
[na jmll. v znčlatočnom 11 strednom úseku). Ziar, 
dirigent so zahusťujúoim sa v9razom v dyna mic
ke j klenbe nezaobcbádzal dos f šetrne, 11. tak šl
roU záverečná gr adácia nevyš1a. 

V Koncer te pre h us le a orc hester d mol, op. 4.7 
od Je•n• Slbella mal Igor Bezrodnyj značn9' prtes 
tor p re de mons lrova n ie širokej palety svojho 
umenia : väčšmi upútaval v pokojnejsfch, lyricky 
rozospievaných , meditatlvne podfarben9'ch Lis e
koch, než vo virtuózne dravejšfch [napr. v 3. čas
ti]. Serovovo dirigentské umenie zažiarilo v lV. 
symfón ii r mol, op. 36 od P. I. Cajkovskéha: jeho 
prlstup inkllnovnl ku zvukovej kráse, k strhujťl · 
cemu dramatizmu. Uprednostňoval s9'tejsf zvuk 
(na pr. v h obojovom só le ll. časti) pred zmäkči
lou sentimentalitou, zdôraz1'1oval akcenty l kon
trasty. Jeho s kvelý rytmlck9' cit, pod ložený mno
honásobnou ruti nou orchestra pr i predvád zan! 
toh to diela, d ovolil mu suverénne realizovať vor. 
bu pomerne r9'chlejšfch temp, než b9'va zvykom 
[stredná časf scherza a najmä vo finále]. Sero· 
vov Cnjk ovskij vymat1ova l sa z normy konvencie, 
bol h lboko prežitý, ale aj r acionálne dôkladne 
zváže ný: s kvelá vizitka jednéh o z odch ovancov 
svetoznámeho sovietskeho dirigenta J. Mravlnské
ho. V. CltiK 

15.-18. Xl. 1973 

Stredobodom a bonentného koncertu Slovenskej 
fll ha rmónle za dirigovan ia dr. 1!. Rajtera bol 26· 
ročný sovietsky k lavir ista Valerij Afanasiev. K je
ho spôsobu podania I. Koncertu pre k lavlr a or· 
chester e mol, op. 11 F. Chopina je čo povedal. 
je asi dosf pravdepodobné, že práve stredné Lar
ghetto bolo Inter pretované v zmysle skladaterov
ho s lohu, resp. dobového slohu - a zároveň to 
bola u kl!žka jednej z možn9'ch ciest. ako sa vy
porinda ť s h udbou romantizmu v nasom storoč!. 
Afanaslevov pr fstup - poeti cko zasnený, elegant 
ne lahodn9' tón. vážnosť a zárove1'1 naivita. zmy 
sei pre he rolzovanle - korunovaný kusom mia 
dfckej romantlčnostl, to všetko bolo prednesené 
príliš pôvabne a úprimne [ ospoií sa ta k javi lo), 
n ež aby s me moh li vzniesť tHlmietky vážnejšieho 
charakteru. Krajné časti - Allegro maestoso a 
VIvace zfs kall ohnivý lesk h lavne technickou bri
l a ntnosťou, f ke tr miestam i prenáhlenost a nerOl.· 
vážn 11 nepozornosť za nechali svoje stopy. Afana· 
slev s 11 zatial jav! ako kl avir ista, ktorého tvaru· 
vanie melódie sa nesie vo sfére melod!cko-ro· 
ma ntickéh o ponfmania, jeh o technika úderu je 
dokonalá a dostatočne nuansovaná. jaho technlc 
ká br llantnos f mu dáva dosť priestoru, aby sa 
sústreďoval na p roblemati ku stvárľtovanla sklad· 
by v zm ysle š l 9'lu . 

Cenným a Interpretačne dobr9'm prlspevkom r11 
harmonlkov boli 4. času Sk9'tskej suity op. 20 
S. S. Prokofieva: po úplne k lasicky chápanej a 
rozfahlo In terpretovane j V. symfónii B dur 
F. Schuberta - p redkladal! ju ako farebn ú fr es
k u. Aby farby n eboli prtveJmt nápadné, drsné, 
aby n ez,ažtarlll prfllšným leskom - o to sa posta 
ral dirigent svojim prlstupom, zrejme pod dcvl
zou - vš etko s m ierou, v rovnováhe a r ozvážne. 
Istý .,krok vedra" b y však práve v Prokoflevovo m 
prfpade veci neubltžll .. . I. ~ISKOVA 

V mene slova 
a m_yšllenky 

Zdá sa mi, že t oto jubileum 
prichádza vhod, aby sa kolleč
ne povedalo čosi viac o .,kve
lej prekladateľskej a Ubret is
tickej práci J e lJI Kr č m é
r y - V r t e ľ o v e j. Pre ňu 
je prekladateľská činnost pre
dovšetkým zál ežit ost etická. 
Ma to !Jtastie, že sa v jej oso
be prelína dok onalá príprava 
hudobná i literárna, čo j ej azda 
prvýkrát v našej hudobnej his
tór ii dovolilo preklenút starý 
rozpor medzi hudobnýn~ a li· 
t erárnym cítením. Ak preze
rám piesňové zborníky, k toré 
vydala, piesne klasické. r o
mantické, noktttmá, či madri 
galy, vždy vidno, ako citlivo 
cíti hudbu, neprekladá či ne
prebásr'íuje texty proti hudob
nej deklamácii. httdobnej frá
ze, možnostiam agogiky, alebo 
zdravým zásadám spevtt. 

Práca Jely Krčméry je vlast
•le reakciOtl na rôzne st aršie 
slabé preklady opier, oratôrii, 
piesrt!, kde sa musel o všeličo 
toleroval, k de vraj hudba ma
la zakryt r ôzne prekladateľské 
nedostat ky. Jej hlavné zásluhy 
vidím v tom, že zasahu je pria 
mo do smer u nášho hudobného 
vývoja. Nepozrtám síce jej 
presný podiel na librete Svä
topluka, no 11epochybujem. i e 
je to práve jej literárna suve
renila , ktorá clala tomuto lib
retu lilerámtt hodnotu. široký 
premyslený pódorys a traglckri 
velkost. Jela Krčméry je maj 
strom literáfl~eho detailu. Ttt 
je j odbornost vys tupttje tta}ná
padnej~ie. Spomínam si v tej
to súvislosti na jej preklad 
Mozartovej opery Cosi fan tut
te, Verdiho Carlosa, Egkovho 
Revízora, Orffovu Mtídr u ženu 

ä fn~. VJOtte pouffv« bohatf 
l i teriimy slovn!k, zvafuje po
užité slová - a všetkým tým 
rezonuje láska k rodnému ja
zvku a kultivovaná lit er árn« 
dbpo.zicia. 

'lej bástlic'ká t vorivá prlleft 
,re ndr objavi la plnú 1todnohl 
nejedného !vetov~ho hudobrrf .. 
ho diela, k torého význam v eu .. 
dzom jazyku by mohol byt otu .. 
pený, alebo prinajmenšom čias .. 
točrte oslabený. Cez j ej účinnt 
preklady naučili sme sa me .. 
rat ich pravú hodnotu. Mys .. 
tím t u najmä na Honeg.grov u 
Jo1umku t14 hranici (v skvelom 
Slovákovom na§tudovani) 11 
Brittenovo Vojnové requiem, 
ktori ju bilantka vystaua/4 do 
nev!íedne účinnej podoby. Pre .. 
kladané texty, ale i v lastni 
literáme predlohy nie sa ni kdy 
účelom samým pre seba, ale 
sprostredkovate(om hudby, sit .. 
ným literárnym i mpul zom, 
vzrušujúcou inšpiráciou. Jej 
operné i piesňové preklady do-· 
siahli stabilnú hodnotu. V 
mnohom má predchodcu pria .. 
mo vo .~vojom otcovi , k torý už 
vo svojej štúdii Melódia vety 
a prizvuk v slovettčirte (Výber 
z diela VI.) už mllohé zásady 
umelecky náročnej literárnej 11 
prekladatelskej práce ~Wznačil. 

Naučili sme sa ui ar1i ne ... 
spytovať sa, kde sa to v nej 
vzalo, kto jej to dal , prečo to 
viíet ko robí s takou samozrej .. 
mosťou. Jubilantka má iste ur .. 
čitý ,.handicap" v tom, že li-< 
t erárrtu hodtw tu v hudobnom 
kottle:r:te nevie ešte vera l'udl 
oceniť, často j u obetuj e hu· 
dobnému dojmu - alebo j u 
proste ttecíti. Pozabúda 11a ňu 
často l kriti ka. Preto sa rtie·· 
kedy jej :mamenité preklady 
prej dú j ed110tL vetou a a11i sa 
nespomenie, ze jej práca nie 
j e vyrozumovaná, ttamáhavo 
,.vyrobená" . K t o si v§ak po" 
drobne prečíta - aspoň prt 
tomto jubileu - zbierky pies-' 
ní, ktoré vydala, operné pre· 
klady, či jej vlast né libretá, t en 
je očare11ý zmyslovou silou je} 
literárnej väzby. vnútornou 
r ovnováhou jedrtotlivých vý
stupov i bohatstvom slovníka. v 
k t orom si nemusí vy pomáha( 
opakovaním slov alebo lac1tým 
veriíova,lím. Ak .~i to námet 
vyžaduje. vie sa dot'kntit t ľu
dového jazyka. 

V Jele Krčméry·Vrteľo· 
vej m naša k u lt úra o je d inelú 
syn tézu literárneho a hudob
ného cltenia. 

ZDENKO NOVÁČEK 

------------------·---------------------.-,~-----.n~-------------------------------
Hostia v opere SND 

Vedenie opery SND hned v nasledujúcich t9Mňoch 
po BHS spestrilo panorámu bratislavskéh o operného ži
vota radom zaujlmavých vystúp eni zahraničných s pe
vákov. Ak zájazd sofijskej Ná rodnej opery b ol vyvrcho
lenlm tradlcle kontaktov našej a bulharskej opern ej 
kultúry, vystCipenie Ste[ky Popangelonj v Cajk ovskéh o 
Eugenovi Oneginovi bolo dôstojným pokrač<Jvanlm tra
diele. Bulharskej sopranistke sice chýbala chvtfamt ne
ha lyrlckých Tatlan - najmä v hlasovom v9'raze, n o 
vynahradila st to v závere 4. obrazu a najmä v záv e
rečnom duete opery, ktor~ s me tak Impozantne počuli 
spievať doposlaf Iha v !nterpretllcll M. Cesiinylovej. 

Gaetana Bar di nl ( 16. XI. t. r .) ako Cavaradossl v Tos
ce odhalil opät svoje prednoslň 1 s labiny. Oproti l!OSled
ným vystúpeniam (Mamlco v Bra tlsl11ve a Rudolf v Ko
nclacl)) sa mu lepšie dar111 v9!íky (najmll. skvelé .,hu 
v scéne s Angelottlm a výšky v duetllch s Toskou), v 
ktor9'ch predčll domácu partnerku (E. Klttnlll'ovú) vllč
šou farebnosťou, šlrkou 1 čistotou t ón u . Už tradične je 
Bardlnlh o prednosťou vzorové f rázovania, k torého však 
občas zvádza až k samoúčelnej vlr i'Uóznostl gigllov. rázu. 

Andrej Kucbankf s a v poslednom čase zač11l častej
šie vracať na materskú scénu . Tentor az sme ho m oh li 
počut popri vzácne štflovo aplevan om, n o dnes už pre 
Kuchnrsk ého prfllš lymckom parte Lenského, a j v ty
pických postavá ch sptnto odboru - v Plnkertonovl 11 
v Cavaradosslm. Plnkerton je sfce pDmet,ne náročnou 
kreáciou, no nie takou vďačnou, a by v nej Kucharsk9' 
ukázal všetky nuansy svoje j zrelej profesionality. Só
listov výkon sa vyznačoval suveren itou a disciplino
vanosťou vo vystupovonl 1 v spevá ckom zvlá dnuti úlo
hy. Hereck y modeloval postavu s kôr v ostrejšfch far
bách, v speváckom prevedeni ukázal vzácn y zmysel pre 
vysokú fnterpretačnt\ kultúru a v kus. V duchu trad lcte 
(v Taliansku splevajt\ tento part vä čši nou lyrlckf teno· 
rlstl] spevácky p rejav zbytočne n edrama tizoval. Táto 
umiernenosť však nebola na úkor zúženia dynamickej 
palety, ktorá je obdivuhodná. Kucharskému sa účinne 
darilo modulovať nlasový prejav tak, aby nfm vyjadril Cl · 
tový náboj Puccin iho hud by a stavy svojh o ,.antlhrdi· 
nu". 

V9'kon v Toske by sme m oh li ch arakterizovať t akmer 
rovnakými slovami. Cavaradossl v podani Kucharsk6ho 
bol dokonale prežitou a pl'emyslenou interpretAciou. 
Herecky prekvapil nujfmavou koncepciou III. dejstva 
(rezignovaný hrdina, ktorý tu lf svoj trag ický koniec). 
kfm spevácky mu najil!lnnejlie vytli obe Arie a "Victo
ri•" v ll. dejstve. 

V oboch recenzovaných predstaveniach Tosky vytvo 
rlla tltuln(t postavu Eleoa Klttnarod, ktorá úlohu doda · 
točne doštudovala. Je herecky prirodzená a presvedči 
vá, h lasovo spoJahllvá, s dostatočným dramatickým vý 
razom pre Pucciniho heroínu. Pravda, jej spevácky vý 
kon nebol celkom bez kazu. [Rytmické preht·ešky, prl
velkli vybníria a ostrosť niektorých tónov}. no č11sf 
z nich možnQ v priebehu dal!;fch repríz odstránH. 

YLADIMI& BLAHO 

síce fauvi sta, ale ve(mi často sa k nemu vraciam práve 
cez impresionistic'kú hudbu. V jeho dielach je tichá ra
dost zo života a vyjadrenie v rttítomélto pocitu - cez 
absolútnu f arebnú vyváženost . Maľovať znamená, vy · 
stilmút char akter zobrazovaného. A t ak ma neprekvapí 
modrý tón Mat isa na kompozíciách obrazov, ktoré 
zobrazuj ú jeseň. 

ojím vyznaním j e, že každý umelec sa vlast ne roz-
dáva a preto je šťastný. Títo ľudia patria k naj

veC}corysejším, pretože dávajú seba. Obol!aCtLjú svet 
o hodnoty, bez ktorých by bol život chudobnejší. Vefko· 
rysost a senzibilita sa odzrkadtujú nielen v dielach, ale 
aj v živote umel ca. Clovek však nečerpá iba z krás
nych chvír život a, ale z ka&lého hlbokého zážitku a 
teda - aj z utrpenia. Skladatet om, k tor ý potešuje a je 
posilou pre tých, čo t rp ia, bol a zostáva Beethoven. 
Bol nato!'ko silný, že premohol vlastné t rápenie, abv 
svojím vetdielom dal posilu slabým. Keď sa tak v mys
ll prehfňam v jeT1o t vorbe, neviem, čo sk ôr obdivoval. 
Ci k rásu prírody v jeho Past orálnej symfónii, alebo 
oslavu života, bratst va, radosti v závere IX. symfónie. 

Alcademíclcá maliarka Gabriela $chillerová- Dimitrova 

Výtvarníci o hudbe 
IV. 
v . 
Z ivot vôkol nťis sa skladtJ z malých vecl, z krdsnych 

okamiikov a vnemov, ale l z tých menej pekných, 
ktorých je, žiaľ, viac .•• Vtedy, keď je moja duša úpl
ne vyprahrtutá, obraciam sa ku 'kladným životným mo
ment om, ku k rásnym farbám a k t ónom, ktoré lahodia 
uchu i duši. Preto sa rada obraciam k starej hudbe, 
k t orá sa mi prihovára nehou a !tlbkou. Niet v nej nič 
bombast ické. Skladby zo stredoveku mi prlpomínaju 
drobné šperky zo život nej klertotnice. V súvislosti s tou . 
to epochou v umení sa mi vynára v mysli meno rene · 
sančnéTto holandského maliara Breughela. Pocit z jeho 
obrazov vyvoláva vo mne r ovnaký vntítorný stav ako 
hudba nizozemskúch majstrov - Ockegltema, alebo Du
faiJa. 

Každý človek by sa mal starat o svoj du~evnO pokrm 
a hlbky. Samozrejme, možno ich hľadať iba v ži

votných kladoch. Cerpaf inšp~rácitt z kalu života sa rte· 
dá. Ľudia sa klaňajú géniom, no ve!akrát aj men.~, 
z t vorcov vedia človeka primäl k tomrt, ie sa pr iza. 
st aví pr i ich diele. Prečo? Lebo práve tá - či oná me
lódia nadväzuje v človeku na jeho du§evné rozpolo· 
ženie a nájde v nich dopovedané .~voje myšlienky. Mno 
hí hudobníci i maliari menšieho ráu1 upravovali ce.~tu 
velikánom. . • Možno preto sa rada vraciam dozadu a 
objavujem epochy, v ktortích išlo o zrodenie štýlov. 
N apríklad mám veľmi rada Debussyho sklaclbu More 

Ani sa nečudujem, že sl tento f rancúzsky kompo
•rist a zvolil ttito t ému. Nevrloj nk porou11úvam Debussy 
'to s maliarmi a dávam si otázku: Kto bol od neho 
väčším umelcorn!J Monetl.. Gaug_ain!., Deg_as?. Mati s j e 

Vďačne beriem dar jeho génia, k torý ma nie raz .,posta .. 
víl" v ži votnrích k rízach do pevnej základtte. Myslfm, 
že nielen miía. 

H ttdobná klenotnica akoby nemal a dna. Každý deň 31 
z nej treba oybrat iný šperk - podl'a nášho du~ 

ševného oblečettla a dispozície. Veď aj keď ide človek po 
galérii, zastavuje sa pri tých obrazoch, ktor é sú mu 
najbližšie, alebo obj avuje nové krá3y na spomínaných 
hodnotách. Som veľmi citovo založená a t ak rada sia
ham vždy opät po melódiách Chopinových skladieb. 
V Ich obsahu je zobrazený uUachtilý a ruzjkr.ajší 'ľud· 
.~ký vzťah - lá.<ka. Jej najrozličnejšie podoby sú več
r~ým zdrojom inšpi,.ácle. Veď si len spomeňme - i keď 
trochu skokom - na Sukovu hudbu k Zeyer ovej hre 
Hadúz a Mahuliena. Je t o romantická a k rehká hudba, 
l.:torá mi vyvoláva obraz niečoho jemne secesného. 
p red rokom som bola v Li psku, celkom náhodou som 

sa ocitla na mieste, kde je pochovaný Bach. Oplnf 
ticho a zopár kvetov na kamennej podlahe ma priam 
•uítílo, aby som čosl zanec1UJla t ja na t omto hrobe. 
No namiest o k ytice som tu m ohla nechat 1'ba kus svoj .. 
'zo srdca. V mysli som počula zvuk orgamt, na ictorom 
Bach hrával a bola som štastntJ, že v živých tuďoch 
oret rvávajtí tí mŕtvi - svojím dielom. Tu som si ave
lomila, ako d6ležité j e vyrovnal sa sám so sebou a 

<právne sa v ži vote zaradi(, Snáď ma k tomu inipl,o-.. 
" ala bachovská pokora, vyrovnanost ~ presnost l ínii. 

Objavovať nové ~rvety, ro~ohrat Yanttizlu - to .,. 
schopnosH, pretl ktorjmi sa korím viac ako pnd 

'lblastou racionálneho a vedeckého '"fl&lenia. Možno i• 
to preto, :!e sama pracujem v oblasH umenia. Akosi "' 
mi v t omt o zamyslení preplletll dva rozličné ttmelecké 
pohľady: maliarsky a hudobnícky. Pred očami mám ob
·azy. ktoré ~a podporené ~ , ,;,. lfJIII i t6•1mi a ::.11 sa ml, 
i:e t ak, ako v hudbe, ani v maliar sl ve nemôže byt nič 
def.initívne a vuhr ...... 



Z lf&l~rle 
operJ7 ~~D 

ll§ presvedetvt. Herecky n4roent 
postava Pucciniho MIU8tty (SND, 
1959) dala vynlknd( neskllsenostt. 
111 v oelach obecenstva ostro kon
trlls tutOceJ so zrel~m a legendár· 
nym poňatfm tejto brilantneJ epi
zódy Máriou Hubovou. Alžbeta 
Svobodová patrila však k t9m 
umelcom, ktor! svo je kvality l 
pozfcle nadobtlda!O postupne. dl 
clpllnovanou prácou na sobe, poc. 
tlv9m a nároen9m postojom k 
s vo tmu nelahkému povolaniu. So 
!>tále pozoruhodnetšlm efektom 
zmocnovala sa nar9chlo doš tudo 
van9ch postáv s ta rllleho repertoá
ru (Frasqulta , Esmeralda) . drob· 
n9ch prlležltostf v nov9ch našt u
dovan lach, ktoré tel prtsudzov;ll 
c ha rakter hlasu, mladistv~ pOvab 
l pos t za člatočnfekv (Barl!a. l tu · 

V J'lasledu jdcel 18'16ne obJavuJe sa 
Svobodov6 po boku Imricha Ja· 
kubka v titulneJ tllobe Flotowovet 
Marty, naivn9m pOvabom obdaril· 
va Weberovťi Aoll!ka v Carostrel· 
covl, dominuJe v ensemblocb Ver 
dlho Mnškarného bálu ako roz. 
tancované páža Oacar. Po medzi 
obdobt, ktoré vyplňaJO tlspešné. 
u le v ak protllové úlohy (Marka 
v KrOtňave. Liu v Turandot, Elvl· 
r1 v Ta !lan ke v Alžtr l ), stvárň u
lo umelkyfta koncom es fdestatych 
rokov a na poslednom pre lome de 
SR frOČ{ tri SVO je doposia f na jp O· 

zoruhodne Jšle postavy - Eurydlku 
z Gluckovho Orrea a Eurydlky 
( 1966 ). Romlldu v Hllndlovom 
Xerxovi (1969) a exportnO Moznr 
tovu Zuaanku v naMudovanr Fi· 
1(arove1 sv11dbv (19711. Všet ky t r i 

Alžbeta Svobodová 

Snfmk'a : M. Roblnsonov~ 

Formát umelca nemeria sa poe
tom Oloh. Za patnásť rokov Ja· 
vlakove J činnosti prlp!sala sl sop· 
ranls tka Ali beta SYobodo-.6 na 
5Voje umelecké konto sotva tri de· 
s1atky postáv a postavičiek lyric
kého, 9U bretného, najmä však ko. 
loratOrneho odboru. Zato prlbllž· 
ne tuce t z nich re prezentu Je t o 
kvalitu, ktorá patrila k vokálnym 
vrcholom umeleckeJ produkCIO 
opery SND v poslednom desa(ročf. 

dent v Jurov! Jáno!llkovl. Ziool!ka 
v Prfbehu ozajs lll ého človeka), ale 
a t vličš!ch úloh, poukazujClclch na 
oprávnenosť s me l9ch a mbfcU, na 
hlasovo-technické napredovanie l 
na vzácne š t9lové predpoklady 
pre moza rtovskO a staršiu opernú 
tvorbu (Ma rceUoa vo Fldéllovl, 
Prv6 d6ma kráfovnet noel v Ca
rovne! flaute, Zerllna v Donovi 
Juanovi) . 

kreácie charakterizuJe vysoká 
miera vokálnej kultOry - pozor u 
hodná kol oľatQrna technika, éte 
ricky etst6 Intoná cia, kultiVOV8· 
nos( n&Sadzovania tónu a v ne· 
poslednej miero 1 schopnosť volU 
v lnteľpret4oll tlo znaky a prfstu
py, ktoré zodpovedajd skladatef· 
skému §tf lu baroka a klasicizmu. 
V t9chto Olobách kombinuJe sa 
spevácka vir tuozita s p rostotou VS'· 
razu, jeho vznellen9 pokoJ s vo
kálnou hravosťou. Všetky tie to 
kvallly uplatftu je Alžbeta Svobo· 
dov6 zároveň a J na koncertnom 
pódiu ako eastt bos( Slovenskej 
filharmónie v nalltudovanlach 
oratorl61nych diel sedemn6steb o a 
osemnásteho storočia. BJ 

Debut absolventky moskovského 
konzervatóri a, kde študovala u 
prof. Nmy Dorljakovej, nebol pri-

Sezóna 1962-63 prlnAša Svoboda
ve t prvé nesporné Ospechy. Na Ich 
počiatku s toJ! Oftenbacbove bAb· 
ka Olympia, ktoret koloratary v 
podant našej umelkyne onedlho 
s poznalo 1 viedenské publikum. Po 
Olympii prlcbáclzatú dve verdiov
s ké hrdinky - Gllda a VIolette . 

KOLOKVIUM V BRNE 
Pri prde21tostl Vlll. medzlltarodného hudobného f es· 

t ivalu v Brne, tentoraz výlučne venovaného hudbe slo
liOitSkýcll nár odov - "Musica Slavor um" bolo hudobno· 
~oedné kolokvium na tému IDEA NATIO.NIS ET MUSICA 
MODERNA (Idea národnosti a novodoM hudba). Zú· 
častrlllo sa ho mnoho desiatok muzikológov nielen z 
ltosl iletskej k rajl11y, ale i zo zahraničia: ZSSR, NDR, 
NSR, PĽR, MĽR a pod., aj ked zďaleka nie vŇetci boli 
rečníkmr. Akcii, ktorá tr i dni prebiehala v konferenčnej 
sále Technlckého múzea, predsedal prof. Jiŕí Vyslou:Ul 
z Univerzity 1. E. Purkyné. Jemu pripadla tiež čestná 
úloha predniest otvárací a zóverečný prejav. k t orélto 
niektoré myJllenku presaltovali rízky muzikologický rá
mec a stotožrl oval l sa s hlavnými zásadami kultúr nej 
politíky nál ho Jtátu. 

z lfý:mamnýc1i európskych muzikologov boli na ko· 
lokviu prltomni napr. Zofia L i 1 1 a z Varsavy (pred· 
niesla ob~whly reftmlt 11a t ému .,K podstate národ1té· 
ho štýlu v hudbe" a bola tiež poverená vedením záve · 
rečnej dlsTrusie), Hans lleinr ich Eg 11 e brecht z Fre r
burgu, ii vo reagujrlcl Carl Da hl ha u s zo Západného 
Berlína; z Leningradu prillel Arnold S o cIt o r (mal 
jeden z hlavných referátov na tému: "0 otázke ná 
rodnosti v hudbe z 1ttadiska marxis tickej estetiky") . 
Nickl orr refer ujrícl oži vili ~voje prhpevky hudobnými 
ukd: kamr, ktoré boli repr odukova11é z magnetofónovej 
pásky. Výra:ný k vant itatívne 1 kvalitatívne bol podiel 
českých a slovens-kých muzrkológov. Bolo skutočne za. 
ujlmavé sledova( referujríceho a diskutujúceho nie v 
l om, v čom sa so ~vojlm kolegom z opačného kortca 
Európy zhodoval, z akých spoločenskýc/l platform sa 
Ich stanovisk6 tvor ili, ale v týc1t momentoch , v ktor(Jch 
1a ich myšlienky a prístupy k problemat rke dtametr6l
"e rozchddzali, či u~ vplyuom rozdiel neho suetov~ho 
rnfzoru čl vlastnej f il ozofickeJ koncepcie a osobného, 
mozno l mierne predpojatého úsudku Am záverečnd 
ttr~kusia - ako sa ukázalo, časovo do!lt ohraničertd -
"evyčerpala donú problematiku. Treba v§ak z.d6rc•zrut 
- a t o je azda zmyslom takýchto stretnuti - te aj 
keď sa mnohé sporné ott2zky nepodarilo zodpouedaf 
k spokoj nosti a ,fríltlasu v! etkýclt, táto konfrontácia 
priniella svoje výsledky po stránke uedeckej l v r o::
ooji osobnýc1t kontaktov, ktoré ta !lpätne opät odrazia 
~:o sf~re muzikologtckej. 
Tohtoroční kolokvlst i dostali o. l . aj zviazané male· 

rlály z obdobnej akcie z roku 1970, ktorá bola uspo· 
r iGdaná 114 t ému Musica Boltemlca et Europea Styri
stoplitdeslat st rónková, pekne vybavená bro!úra ob.~ahu
je l rad fotografických dokumentov. Teiílme sa preto. 
te čoskoro dostaneme publikácie z ostatných ročnlkor1, 
urátane tohtoročného. VLADIMIR CECH 

Libanonská hudba 
v Bratislave 

Rtadltelstvo Konzer va tOr ta v Bratislave uspo
r iadalo dňa 22. novembra m. r opli( !eden zo 
zaut!mavých koncertov. Bol venovant s loven· 
s ket a libanonskeJ tvorbo, ktor ú re prezentoval 
Bo1hoa Gelallln, najvlle!lt z tav zo soeasn9ch 
llbanonsk~ch sk ladaterov. Podla Interpretova · 
ntch die l (Sonáta pre husle a kl avfr, Sonáte 
pre klav!r ) te to typ n4rodného s kladatela , 
te ho hudba te s yntézou llbnnonskel me lodiky 
s roma nttck9m európskym št91om, pričom s l 
teho skladby zlskava Jú poslucháčov krásnou 
melod ikou a exotlck9m zafarbcntm. 

Slovensk9ch skla da terov reprezentovali 
s kladby E. Suchoňa (Poéme mecabre pre husle 
a klavtr). A. OčenUa t l l. eas t violončelového 

koncertu 1. Simona Juron ktbo (Slovenské ca p
r iccio pre vloloneelo l, MlloaiiYe Kon oka 
IV pevnom odhodlani zo Styroch skladieb pre 
violončelo 1 a Pni• Zl ku l cvklus piesn! Strach 
z lA s ky 1. 

Z mladých lnterpretov- poslucb6čov !lkoly 
osobitne vynikli tr i koncertné v~kony Prv~ 

z nlch bol vtkon hus lis tu Joaef• SloYAka s 
husrovou sonlltou B. Gelall•n•. Napriek tomu. 
že koncert bol teho prvým vere tn9m vyst(l· 
nonlm, dokáz<J I 'ltrhnuf drama tH!nos(ou l ly 
rlenosťou a prekonať problemat iku tecbnlkv. 
Presvedčil . že bude ďal!ltm z vynlke tOclch ab 
solve ntov š koly. 

Druhý koncor tn9 výkon podala Elen1 R1ul!i· 
noYA. Spievala ptestlov9 cyklus Pavla Zlku. Zvf· 
raznlla v ňom všetky umelrcké kval ltv - sô 
zmyslom pre komornt chara kter diela. 

Huslista Pnol Lebenhardt zakon čil koncert 
t n6mou Suchotlovou huslovou s klad bou Poéme 
macabre. Lebenhardt uk4zal že čoskoro do· 
káfe zmen iť nádetn9 talent v realizáci u vf. 
horného Inter preta. 

Llbanons ko-slovens k9 koncert bol teda dvoj
násobnt m prlnosom: d ramaturglcktm 1 Inter· 
pretaen~m. o. SLIACKA 

GRAMORECENZIA 
Geor1 Friedrich Hl odal: 12 CONCBITI GROSSI OP. l 
SloYIInakf komornf orch ... er 
BOHDAN WARCHAL 
© Opua, Stereo 9111 0231-41243 

Päť velk9ch platni v kazete, ktorej vybavenie to ml· 
morladne skromné. Platt to •J o Odajoch : In terpreti s t\ 
uveden! len na etike tách - epolu • n4zvaml, č!slaml a 
označeniami tónin tednotllv9ch koncer tov. Ch9ba at prs 
gramoplatne - resp. tch oba ly - zau žlvanf s prtevodnt 
text, na ktor9 te konzument navyknut9 hlavne vtedy, a k 
Ide o mllovnlka hudby z r adu laikov, ktor t chce -
a m4 nárok byt trochu bllž§le s nabran9m dielom obo. 
známen~. AJ napriek tomu poda rilo sa OPUS·u prezen· 
tovar hudbu na velmi dobreJ tn terpreteenej ťlrovnl. Nie 
te v tejto rubr ike dostatočn9 priestor na to, aby sme -
as po!\ popisom - prlblfžllt s pOsob Interpretovania dva
nAstlch cyklických s kladieb, 1 ktorycb le ka~dé concer 
to grossa kompozl~e o jedlneltm a uzavrettm celkom. 
No predsa - nlekolko slov k všeobecneJ charakterlsM· 
ke: pozoruhodná te skutočnosť, že Bohdan Warchal vie. 
dol komom9 orchester v dynamicky velmi Qsporntch 
ploc hách a sllstredll sa na Jednoduchosť - so zretelom 
zachytiť do ureltet dynamickeJ sily §Jršte tema ttck6 

celky. T9m dostal celok (napr. east) zaokrOhle nej§tu 
podobu. Pomalé časti predvádza s6bor s preň pr!slo· 
veenou hlbkou a vnt1torn9m napllthn, bez najmenš ieho 
pokusu prekroelt rámec dovoleného. R9chle eastt st1 
technicky exak tné, čim sa st4vajO prlehfadnýml dtvnr
ml. Je to na Jadnot strane pohr6vante s a s tónmi, napr. 
v osekocb zvukomalebného charak teru, na d ruhe! s tra· 

ne pr ldržtavante sa jasnel formulácie tém v službe vy· 
tndrcnta rormy napr. vo fugovaných Allegro čas tiach. 

Tempové rozdiely sú cbápané velmi diferencovane, hlav· 
ne v častiach s r tchlym tompovfm oznsl!enlm. Tfm 1 11 

celok (Concerto grossa 1 nestáva jednotvárnym s trie· 
dantm rýchlych a pomalt ch časU, ale zlska va vlnenie 
a l ahodnosť. SQbor sa na tetto nahr6vke prezentuje 
v trochu tnom svetle, a ko bo pozn6me 1 konce rtneJ 
s61y. Tu Je v!letko velmi dobre vopred premyslené, hu· 
'dobná živelnosť (t kecf nlektor9m tlsekom nechf ba ) 
akoby zal!ala sld!lf hudobne! konš trukcii (nte v zmvsle 
vykonštruovania ). ktorA spll tne ovplyvňuje budobnd 
spontAnnos t Slovenskf komorn9 orchester na Interpre
táciu t9ch to diel pozerá akoby s odstupom. te ucela· 
netllr a zaokrOhlenejš! v umeleckom pretave. 

Z celel nahrávkv vystupuje do popredia ntekolko ml
mor ladM Ospešne nabrant ch časti, ako napr. Concerto 
grossa e. 4 - Jedno z najkra(lUcb, IB tu taneen6 Stel· 
llano z Concer ta grossa e. l s nesmiernou rudlmentár
nosfou. s;r lrodzen6 a elega ntná Polonalsa z 3. Concer ta 
grossa. trochu razantnt te Hornplpe z l!. 7, velmi gra· 
ciOznv je Menuet z č. 5. Concerto g rossa č. 2 Je uve
dené llrok~m ťahom, plné pastorálnostl, jasné a raza nt· 
né to Allegro v č. 3 lv te tto sOvlslostl treba spomenaf 
a t bezvadné Allegro č. 5), 1m1kovo pln6 stl Largo a Fd· 
ga z e. 7, dramaUekf vtraa dostAva Allegro a č. 8. 
C. 11 le pozoruhodné - svoJim Andante Largbetto e 
staccato - C!tva rom resp. časfou so silne caprlcclozn6-
ho charakteru, s ran tazlfnfml P"kaml. ktoré sG vfbor
na vystihnuté. PoaoruhocliMI te l Largo z l!. 12 - In ter· 
oretované s typlekv blndlovskou enArgtou. 

lNGB l l l K O V l 

Itlonodráma Hermana 
Pulzu tOcl dramatick? tok Ca tkovského 

Plkonl timy, vrchollaci expreslvnyml 
scénami pološtaleného Hermana a zora 
leJ Lfzy, te v prveJ east! diela značno 
narúšaný rozvleklýml žánrovtmt vý jav 
mt. ktortch retardačné momenty neobl 
~lo ani posledné Fischerovo na§tudova 
nie v SND. ba a'n l Pokrovs kého lnscené 
cla vo Valkom d ivad le - aby sme spo 
menull posledné dvo bra tis lavs ké strel 
nutla s Cajkovského operou. Brnens kú 
mu rctlsérovl, zas!. umelcovi O. Llobar 
toYI ktor9 sa na s klonku Jesene podpf 
sal pod Inscenáciu Plkovej dámy v ko· 
liekom lo, sa tieto Os ka !la vcelku š fas t 
ne obtsf podarilo a dráma Hermana odo 
hr4va sa vo východoslovenskom d lvadlt• 
bez rozptylu tuctch vvbočenr. Zameranv 
od oočlot ku prtbehu nn monod rámu Her 
mnnovet duše. vynecMvn tednodurho v 
prvom obraze koloru Ili r e zborv pas tier 
aku }lr \l Y plesovom obraze neinscenuJe 

ako dekoruu ~ vlo!ku. a le dOsledne 
komponuJe ako o rganlckO sučasf bálo 
vého virvaru. 8 realistickou presvedči 
vosťou rio l prlcbod cárovneJ a všadH 
tam kde napätie zdanlivo klesá , dotvá 
ra bo sústredentm budovan!m atmosré 
ry. naznaeujllcP.f nas leduJOce dramallc 
ké crescendo. Tento olek trlzutOcl nábo1 
tná pokoJný. zádumelv9 spev dlevčn l 
11red prvfm stretnutrm Ltzy 8 Hermanom 
1 Ovod obrazu v grOfktnet spálni s vý 
tavom s lužobných. ta tn9m prlchodom 
Hermana a grOfklnou ples!!ovou spo 
mienkou. 

Pritom Je realizmus teJto Plkovel dé 
mv stroh9, decentn9, neulpleva na do 
koratlvnom. ale IdA po podsta te, teh" 
s ilnou s tránkou te v každom obraze oso 
bitá a velmi s il ná atmosféra, na kto 
re J má vefk9 oodlol f ll t9lovA člst4 11 
llápacttta Han6kova náznukovd ..,,·éna (a,. 
oa malovanf bortzont aadul ), pochmtlr· 

ne, skoro me1anchollck6 svietenie (na!· 
mil s mutn9. slvoztmnt svit pri Neve) a 
herecké v9kony protagonistov. predo 
v~etk9m Koaderoy Herman. Je obdivu 
hodné, a ko Kondar buduje svotho hrd l 
nu z vne\t ra. z teho charakterovej pod
s taty, ako sa vystrlha poplsnost!, ako 
mu te ureujOctm Impulzom hereckého 
pre Javu nielen sttu6cta a text, ale aj 
hudobn9 obsah. Nemá protlhráea, boJ sa 
odohráva medzi dvoma pólmi teho roz 
poltenet duše. grófka l Ltza sd Iba o be· 
ťaml tohoto bota, ostatné poatavy bez· 
v~namn9ml e pizódami. Je to umelcova 
sto na fpozorubodnetšla k re4cla po 
Otbellovl 11971 ). upozortlujdca na teho 
velké schopnosti hudobnodramatického 
vt razu. 

tfelcfbo prvku, niekedy, J71'&Vda. at sa 
cenu prllll spontánneho a priamočiare· 
ho s trhnutta sa hudbou - a teda - tu 
l tam bez citlivejše j d iferenciácie s ltuA· 
eU. Prv9m spevákom naštudovania te, 
pocboptterne f. Kondor • Qlohe He rma· 
na. Naspieva tóny, ele vyJadruJe obsah. 
drámu - a toto vyjadrenie uskutoenute 
sa (poprt hereckeJ kreAcll ) prostred· 
nletvom teho spevu. Konderovo d rama· 
tlck6 expreslvo (na druheJ premiOre naJ· 
roll e xportná tercia G2-B ) a dynamlck6 
zlomy modeluJQ Hermana do pozor uhod· 
net kvality l čiste vokálnej. Ltza E. Sq~6· 
llkoYej spevácky kulminovala v e xpre· 
s lvnom a exponovan om dvojSpeva prt 
Neve, Maar6rybo Toms kll v rozpr4van! 
o troch kartách, Hacfko• JelecldJ milk· 
kfm, ave tlfm barytOnom odsptoval po· 
pul6rna árlu, kfm grófka o. GolOYkOY8j 
nedoká zala hereckt m stv4rne ntm vyrov
na ( cltefné nedostatky spevácke . Na pr. 
vet premiére vytvArala t1lto Olobu 
M. Adamcod, TomskOho zasl. umelec 
M. H6jek a Jeleckého K. Marei!ek. 

Popri re!tsérovt. vttvarntkovt a hlav 
'lom predstavttel ovl m6 14slubu na lo 
•tcky s tOpa JO com rytme predstavenia 
1udobné naštudovania Borisa Velata, nr 
opomrnaiQce vrllcnosf a lyr iku plesni 
l Pavlina grófka ) a V) .tnan!, ale dom! 
.nujClce predodetkfm v podpore dram•· J,UOII.AV. _.., 



N4~ zahrani~nf host koncertov! Samozrejme. bolo 
to l v men!llcb mestách. Goethe a hudba 

Géza Anda 
hajl!laraky klavirista mad'ar· 

ského p6vodu vystúpil na 
BHS '73 reclt4Jom, ktort sa 
sarad ll medxl lpil!kod fettlva· 
Jev6 udalosti. 

Ako pociťujete rozdlal med zi 
)l.rou na koncertnom p6dlu a 
aahrhaalm T ltfdlu? 

Pokia f možno niJak. Našťas
tie tie časy, )cedy sa skladba 
nahrávala po taktoch, kus od· 
tial, kus odinaktar , sil preč. Pri 
štúdioveJ práci sa snai2tm cho
vať ako prl koncerte, nahrať 
čo nafvll.čšf tísek naraz a po· 
tom nech st s tým techniCi ro· 
bla, čo vedia. 

Ktor6 diela bf sta cbcell elle 
Babrať na p latne ? 

Všetky - čo 1e, samozrejme, 
" rehnané - ale v každom prl
pade ešte vela veci. Konkrét· 
ne: Schumannov Karnevál, 
Ltsztovu sonétu, Brah msovu 
f mol a nakoniec l niečo z 
Beethovena. k čomu som sa do· 
téraz nikdy nedos tal. 

Vale najbllžlle plby 'f tom· 
to smere ? 

Nahrať práve Beethovena, 
ne jftk9 V9ber pre RCA. Iné zá
väzky nemám, čakám ua vý
sledok spolupráce s touto ame· 
l'[ckou firmou, s ktorou to skú
ša m po prvý raz. Ak vlíetko 
dobre dopadne. zostanem pri 
nel aj naďale J. ale nie pod ex· 
kluzrvnou zmluvou. Mám rad· 
šej uplnu vernosť - pracoval 
s kým c hcem a to chcem. 

Mlíte elle neJaké nesplnené 
umeleck6 h la nle ? 

Chcel by som dlrigovat Puc
ciniho Toscu, resp. nejakú ope
ru. Ináč sa ml všetko pln!. 

Prečo ate siahli •l po taktov· 
ke ? 

Vždy som chcel dirigovať, 
mOJ manažér ma však od toho 
vždy odradzoval. A'f. raz zaúra
dovala n Ahod a. V Mnlchove na 
poslednú chvtru odriekol svoj 
koncert Edwln Fischer. Zúfali 
porladatella sa obrátili o po
moc na môjho lmpresárla, kto. 
rý ml vtedy ten koncert ,.pri· 
hral" s odôvodnenlm - ak do
padne zle, nič sa nestane, lebo 
je to rýchly záskok. Dopadlo 
to však dobre a neskOr ml 
prlateJ Paumgartner pon(tkol 
svoju salzburskú Cameratu, s 
ktorou som predviedol celO sé· 
r iu verejných koncertov a na· 
hral som 1 platňu. Oatšlu pr!
ležitosť ml poskytli manhelm· 
č8Jlla dirigoval som tam 
Brahmsovu l. symfóniu, ktorfl 
počul al Istý belgický mece
náš a tak som si tú Istú sklad
bu ešte zopakoval v Antver· 
pách. V te1to sezóne mám pred. 
viesť s VIedenskými symfonlk
ml Beethovenovu štvrtú. 

Nel,ka vb niekedy usporia· 
daf koncert af v kultúrnych 
centr,cb, v ktorfch ste e lite 
nevyat1ip lll ? 

Také centra neexlstujt1 -
Bratislava bola: výnimkou. Hral 
som už všade! Nevyberám si 
len vefké mestá . Napriklad 
prednedtivnom som koncertoval 
v NSR, za tTldsat dni som 28 

Patrite k tým kluirlstom, 
ktor! si pred vys túpenfm ne· 
chhaJtl néstrot avlálť upravo
vať ... 

Hrám no Steinwoy. V Euró· 
pe lch 1e vera, Rle vo vllčšlno 
pripadov sú veľmi zle udržia· 
vané. Tých dobrých nájdete na· 
na1výš desať. Z toho dôvodu 
sl beriem so sel.lou vlastného 
technika , aby mi d al krfdlo tlo · 
poriadku, čo 1e r ozhodne men· 
šf nezmysol, ne~ ·sl voziť vlast. 
né l<rldlo. Kd e poznajú moje 
nút•oky, ako v Mnfchove, v r.on. 
dýne. v Purm. m1l'-llm so spo· 
fahnút, že kluvlr bude v kon· 
certantnom stave. 

Poklada jú vás pred ovl etkým 
za mozartovského interpreta ... 

Tento termtn nemám rád. Za
čal som kedysi Choplnom a pre 
mnohých som bol špecialistom 
na Chopina. Potom som hrot 
Brahmsa a zasa ma označovali 
za Brahmsovca. Pritom som ako 
prvý vôboc nahral BRl'tókov 
klavtrny koncert. Toto celé 
,.označkovanie" je veľké hlu· 
post. akoby existovali naprf· 
klad lekári, ktor! sú odbornfk· 
ml Iba na u rč itý telesný orgán. 

Ako si vyberáte ú llastnfkov 
vaiich interpretačných kurzov ? 

Oplne demokraticky. Pred· 
bežný výber zo záplavy zlíu1em. 
cov robfm sice slím, ti sa však 
musia eš te zúčastniť na pre
hrávke akéhosi konkurzu pred 
štvrtdslatlml až llosťdeslallml 
poslucháčmi, ktor! potom bin· 
sovanlm rozhodnú o deflnltfv· 
nych Qčastnfi(QCh lwrzu. Ich 
rozhodnutiu by som sa podrla · 
dl! al keby mali niekedy ln9 
názor, čo sa však doteraz ne· 
s talo. 

Zúčastň ujú sa toh aj nall 
mla di klaviristi ... 

A velmi úspešne. Pred dvo
ma rokmi Ivan K14nsky ziska! 
najvyššie uznanie, vlani vá§ 
Lapšanský dostal cenu ze naj· 
lepšie predvedenie Mozarta 11 
tohto roku bol dokonca vObec 
najlepšlm t1častnlkom. 

MIROSLAV SULC. 

Uplynulo 150 rokov od prvé· 
ho stretnutia nemeckého splso
vatera a ťllológa Joha nna Pet· 
ra Eckermann• [1792-1854 l so 
slávnym básnikom Johannom 
Wolfgangom Goethem (1749-
1832) 

Z prvého stretnutia sa stal 
denno-denný kontakt - ktorý 
trval 9 r okov. Zo sústavných 
svedomlt~ch zápiskov J. P. Ec
kermanna sa rodi jedlueč~~ 
kniha .,Rozhovory s Goethem ; 
jediná kni ha , ktorá svojho au· 
toru preslQvlla. jo to kompen
dium goetheovsk6ho poznunta, 
verný obraz básnika, prozalka, 
dramatika, filozofa a snácl jed· 
ného z najunlverzálnajslch 
mysllterov 19. storočia. 

Z Goetheho odpoved! na ce
hl škálu najrOzneJš!ch otázok 
z umenia, filozofie a vedy sú 
z nášho pohladu zaujfmnvé naj
m!! 1eho názory na hudbu. Za· 
u Jima vé a po učené a 1 tam, kde 
sa m911 ťa dosť často m~lll). 
kde te v zajat{ barokóvol a 
na Jmlt klaslcket hud by, alebo 
podlieha určitému dobovému 
vkusn a neraz J'lrecei\uje tých 
.,ma l~ch" a nedoceňuje .. vor
kýCh". Nemá rád romantizmus 
a neprljemné 1e mu všetko !re· 
cionálne. Je vysoko muzikálny, 
zaoberá sa kontrapunktom, po· 
kúša sa komponovať a načrtá
va obšfrnu schému vlastnej 
náuky o tónoch. V~lučne uzná· 
va J. S. Bacha, G. F. H!lndla, 
Chr. W. Glocko, j . Haydna 11 

W. A. Mozarta. Ludwig van 
Beethoven, skladater aj človek 
mu ostáva cudzfm. Tvrdf: .,Sla
bosť jo charakter istická črta 
nálho storočia . . . Maliari, so· 
ch,rl, budobnlcl. básnici, viet· 
ko fo to al oa nlekolko výn i
miek s labli . .. " Počas tejto de· 
baty alo Eckermann namieta: 
,.Nevzdha m sa ná deje, !e uvi 
dfm, ako vzn ikne k ,Faustovi' 
prlmoranlí hudba". Goethe: .,To 
le celkom nemoi2né. To odpu· 
d zuj6ce, protlvné a s traln6, l!o 
bY) miestami musela obsahovať, 
- sa prieči dobe. Hudba by 
musela mať charakter ,Dona 
Juana'; Mozart by bol musel 
komponovať ,Fausta'. Meyer· 

beer by azda bol býva l na to 
schopný, lenila ten Ba d o čoho· 
s l takého nepustl ; te prlvefml 
upleten ý s talianskymi d ind· 
la mi". 

Vždy nanovo sa Goethe vra
cia k svojmu nadovsetko uctle· 
vanému Mozartov!: .,Videl som 
ho ako sedemročného chlapca 
- keď tadlafto precestoval , dá· 
val koncert. Sám som mal aRI 
lltrnásť rokov a elite celkom 
jasno sa pnm!itllm na ma lého 
č lovieči ka s jeho ťi.česom l 
kordom" . A na Inom miestn: 
.,Hud obný ta lent mOle sa do· 
lst a oajskOr prejavi ť, lebo hud· 
ba Je ~osi ce lkom vrodeného, 
vnt\tor ného, čo nepotrcbnfe 
zvonku ni Ja kú velkťi. potravu a 
nijakú l lvotoú skdscnosť. Zfov 
ako Mozart, vidy zostane zíi· 
zrakom, ktorý sl ďalej ncvlo· 
mc vysvetliť". 

Crm viac sú krtl sno a precf· 
tcné tieto slová, o to otras
no tiile zo pOsol>! Goetheho ne· 
vsfmavosť k plesňovej tvorbe 
Franza Sch uberta, ktorý svo
jou hudbou tak jedinečným 
spOsobom rozozvuča l teho bás· 
no, z ktorých zhudobnil 66 . 

Natlska s11 otázka, kto•·ých 
skladatefov svo!lch básni Goe
the uznával. Odpoveď je zará
žajúca. Na prvom miesto bol 
Knrt Friedrich Ze ller [ 1756-
1632), ďalej johann Friedrich 
Reichardt [1752-1614 l a Karl 
Eberweln (1766-1666 ). MôZe
me len krátko konštatovať, že 
z Ich hudobneJ tvorby dnes ne
žije už nič. 

V Goetheho spoločnosti na· 
chádzame aj bratislavského ro· 
dáka, Mozartovho žiaka Johan. 
na Nepomuka Hummela (1778 
a ž 1637). ktor~ vo Weimare pO· 
sobll ako dvorský kapelnfk. 
,.Napoleon zaobcbád zal so sve· 
tom, ako Hummel so svoflm kla
vlrom". 

V krátkeJ úvahe nie Je mož· 
né podať vyčerpáva1úcl pre· 
hfad Goetheových názorov na 
hudbu, ale snáď už tých nle
kofko vybraných sentenclt nám 
prlbltžt aspoi1 sčasti toh to ve· 
llkána klasického humanizmu. 

ANTON PEJHOVSKf 

DV ·E ·OPERNE NOVINK Y 
Premiéra 
v Budapešti 

Medzi mlnuloročn9ml premiérami na 
svetových koncertých a opern~ch pó· 
diách zasluhuje sl pozornst aj najnoVšia 
opera maďarského skladatefa Sándora 
Szokolayho - SAMSON. Tohto zrelého 
štyridsiatnika Iste netreba zvlášť pred· 
stllvovat: v matl'arskej hudbe patr! tné· 
dz! vedúce osobnos ti - a 1eho meno 
sa stáva pojmom aj v celoeurópskom 
meradle. Pozornost st vym1tll svojim ori· 
glnálnym pre1avam a na1m11 svo1ou ver. 
ml presvectčuj1lcou expreslvnou hudob· 
nou rečou. Jeho diela zlskall na rOz
nych s kladate rských sCi ťa žiach vysoké 

Snlmka z l.wcl apešltallskej ttlsccHácte 
Samso11a. 

oceneni a. Do oblasti hu t!obnOd rsmatlckiiJ 
prispel Szoko\ay zalial tromi operami -
Krvev~ svadba, Hamlet a Samson. Prvt1 
z nich (napfsano podla tragMié F. O. 
Lorcu) poznl!me aj z československeJ 
scény, posledná mala svetovú premiéru 
prednedávnom v budapeltlanskef ltAtoel 
.,are. 

Známy príbeh Samsona a Dalily Szo· 
kola!l spr acoval 11 podobe dvojdejstvovej 

opery. Za predlohu sl vybral rovnomen
nú drámu vynlkejúceho maďarského dra
matika Lbzl6 N6metha, no libreto ope
ry 1e u2 s"zokolayho samos tatnou prá
cou: tri deJstvá pôvodne1 predlohy skrá· 
tli, zhu5t,11 do dvoch - možno 1 v tísl· 
ll vyhnúť s a a1 v tejto oblasti akejkol
vek podobnosti s už a1 operne spraco
vaným námetom, so Samsonom a Dalilou 
Francúza Salnt·SIIensa. Mvsllm s l však, 
že zárukou úspechu a trvácnosti tohto 
diela Iste nie st1 len 1eho textové kom
ponen t y. ale aj Jeho ostatné stavebné 
zložky. Szokolay v Samsonovi nevelml 
rozširuJe obzor svo jich výrazov~ch pt•os· 
trledkov - nie však na š kodu veri : ho· 
vor! rečou svo1c;kou, osobitou, ktorá ho 
nielen prezrádza, ale aj dokonale repre
zen tuje. Ak možno vystopovat Istá pod
statne1šie zmeny oproti predchádzajúcim 
dvom operám, tak 1e to na báze parciá l
neho rozloženia jednotllv~ch zložiek -
ako sú sólistické výstupy, ensembly, zbo· 
rové čfsla atd. V Krvavel svadbe Szo· 
kolay preferoval zborové partie a moso
vé výstupy - tu sa kledte dOraz na psy
chologické mono lógy, dialógy hlavných 
predstavlterov. Dielo má komorne1šlo, In· 
trmnef~le ladenie, no bez poklesu inten· 
ztty diania. Szokolay dokáže udržať po
slucháča-diváka v napätf, prezentuje sa 
ako dOverný a citlivý znalec požiadaviek 
1aviska. V oblasti kompozičneJ nepre
hliada ani také v~dobytky už takmer 
poldruhastoročnef techniky akou sú Ber
llozova idée fix čl Wagnerova leltmot!· 
vlcká technika. Okolo každe1 postavy, 
najmll však tístredných sú vystopovater. 
né navracajúce sa melodické postupy, 
rytmické štruktúry. Na rozdiel od vzo· 
rov všek tieto momenty neuplatl1ufe v 
ta keJ širokeJ miere a orchestrálny part 
z tejto techniky vynecháva : považuje ho 
za samostatnú zložku a pl'lpisuJe mu 
funkciu Iba dopli\ovať, umocľlovať vo
kálny part . .. 

Vysoká Inscenačné t1rovetl Szokoloyho 
Samson a (predstaveniu vládne na Jmli 
nadpriemerná vokálna produkcia l od· 
raz velkých javiskových skúsenosti 
Gyorgya Mailu v titulneJ úloho l na zna 
čuje, že l ked sa súbor Maďarskej Stát
ne1 opery vo svoje1 dramaturgickeJ kon
cepcii ešté stále vllčšml zameriava na 
.. stabilný" repertoár, najm!! taliansky -
doklll!e sa vyrovnávať aJ s problémami, 
ktoré nt·edvedenle noviniek .,,.,čAsnfkov 

prináša. ONDREJ SUHA)DA 

Premiéra 

v Berlíne 
S r.:elkým napätím sa očakcfvala sve

tovd premiéra opery E. H. Mayera 
Rytier noci u Státnej opere v Ber lírte. 
Jeden z naStch najprofllouanej§Ech skla
dateľov, ktorého vokálne symfónie, or· 
cltestrálna a komorná hudba, jeho pies
n~ a filmová hudba od začiatku niesli 
pečat nového socialistického hudobného 
umenia nášho §tátu, predstautl sa ve
rejttosti ako operný skladater. Pre 68-
ročného .~kladatela a hudobného vedca 
bola to fažká a zodpouedná úloha. lebo 
sa tomuto náročnému a svojráznemu 
zártru uenoval praktick1f po pruý raz. 
Nečudo, že spolu s libretistom Gunthe· 
rom Deíckeom na opere pracovali tak 
mer sedem rokov 

Meyer ,,a - podľa vlastných slov -
zaoberal týmto plánom od korlca 

štyridsiat ych rakor~. Neudiuuje však, že 
si socialist ický hudobník pre suoju ope
ru vyvolil námet, ktorý mu dával mož
nost spracoval stranícky humanistickú. 
pál či ve aktuál nu požiadavku. 

Rytier noci, opera s pr edohrou a 11 
obrazmi, je spracouaná podta romá

tm Petra Abralzama. Opisuje tragický 
osud lásky farebného učlteta a bielej 
farmársk.e} dcéry z Hoc1welde u Južnej 
Afrike. Ukazuje brutalitu a teror. s kto· 
rým1 utadmíci Južnej Afriky presadzujú 
apartltetdnú politiku. Ukazuje predo
ušetkým aj veNco&f ponlfených a rLtlá · 
čaných, ich rastúcu odhodlanost bránif 
~a proh utláčateíom. 

Preto umiestňuje Meyer históri u lcfsky 
medzi Lanny Swartzom a Sarie 

Claasenovou do rámca zborovej opery. 
Radost a žia( Afrlčanou v Južnej Afri
ke, ouládanej rasistickými uykor isfova
tel'mi, sú v pôsobivQch zborových par· 
t1ách d iferencované a dramaticky p!L· 
tavo stvárnené. Láska medz' farebným 
mužom a bielou žettou muli stroskotat. 
lebo obiduaja st spočiatku iba nejasrte 
1wedomujú spoločenský dosah svojej 
tásky. Ale táto láska je veľk(Jm prístu
bom do budúcnosti, za ktorú s narasta
jtícou silou ct uvedomením bojuje fud 
Ju/inej Afriky. Toto robl Meyer ovu ope
ru tak jednoznačne zrozumiteľnou. 
Straníckost' socialistického hudobníka a 
jeho libreti stu sa tu prejavuje v dife
rencovanom stvártteni oslofJodzujúceho 

boja Afričanov, v jej celej internacionál-. 
nej dôsledností. Právo človekb na dôs
tojtlú •xistenciu predchádza povinnost' 
o ňu bojoval. Toto je základná myš
lienka diela, a má skutočne revolučttJÍ 
význam. 

Vzhľadom tUl historický vývin v na .. 
šiel& dtíocl• formovali Meyer a Diecke 

svoju operu práve pod týmto aspektom 
v porovnanl s románovou predlohou ve·· 
dome tvrdšie, ostrejšie uo vykresletlf 
charakterou, v slOuttcj a predov§ctkým 
u hudobnej d ikcii. Meyerova hudba jé 
u lyrických partiách pltt4 hlbokej poé"' 
zle, Vonkoncom symfonická je v dikcii, 
11ezostáua však nič dl:fná špecifiku llll· 
dobttél•o divadla. Nanajvýš umelecky je 
upraco11aný pro,,tredim a postavami 
podmiene11ý starý a moderný juhoafric
ký folklór, nie ušak ako lacné f olklo* 
ri;;ouanie, ale ako mo:most postauy hry 
este viac profilovat. S pôsobluým maj
strovstvom necháva Meyer v mnohýc!• 
zborových scénach celkom nenútene vy 
stúpil jednotlivoou z celku. Po dl/tej 
dobe sa konečne raz vydarila ľudová 
opera, ktorá sa dôstojne radi k velkým 
predchodcom tohto žánru. 

Podstatné tvorivé elementy symfoni.., 
ka a uokálneho symfonika Meyera 

.~a tu ukazujú v nooom, dramatickom 
~vetle . So zvukmi plnými ostrej obialu
!ticej tvrdosti, aké poznáme z podob-· 
ných partii jeho symfónií, uytuára bru 
talitu velkostatkára Gerta Claasena a 
jeho nehodných spoločttíkov Smitha a 
Mo.~terta. Nežne a jasne, priateľsky dô· 
verčlvo zn~jú túbostnl spevy Lamtyho 
a Sarie, často prehlbené vrúcnym melo
~om inštrumentálnych sól. 

MedzthrfJ medzi jednotlivými obrazmi 
prehlbujrí v poslucháčovi už prežtté 

a pripravujú na nové zážitky. Nanaj
výš diferencouané srí aj zbory - ich 
gestus siaha od veselej roztopašnosti po 
dojímavú clivotu burcujúcu silu (na 
.~p6sob orat ór ia kompoňovaný závereč 
ný spev ). 

Vetká, aktwflna a významná téml7 ft: 
spracotxJ.ttcf 11áročným spôsobom. 

Pred Cnterpretmt ttestdla preto tahkd 
úloha. O to viac tmponoval citlivO pri
stup všetkých zút:astnených. Režisér 
Joachim Herz vykonal obdlvuhodna prá
cu pri na§tudovani zborových scén a 
zbor, detský zbor, pohybov(/ zbor ako 
aj členovia baletu Státnej opery vyst lh· 
ll !týl diela nielen poktat ide o pro
stredie, ale aj dramatic1cy hlboko pre
svedčivo. 

HANS J0RGEN SCHAEFER 



Dve zahranilné publllcdcie 
lfudoW odúlent. Univftr•%itnej knif

lliet polkfltuje nielen prijemnl pr ostre
tlit, ole aj ne~početnl mnofstvo knih, 
fi'GmOpiGtnf a hudobnfn, pripravenýc1J 
".. Jl"'lcu ltudentov t pre vedecki ltrí
lfium odborntkov. Kartotéky, naplnené 
lftulmt a heslami, priečinky, zavalené 
fttljroatGnittjlim ltudtjnQm materiá
lom ••• Príliv nouých k11lh neuatc!va -
prlflfl411jrl dalfie a daliie nové zvllzky 
~ "" i J celého sveta, v najrozmani· 
tejllch jazykoch. 

fH*W1raovllclho ltQiu. ll/ fJIIdanie bo
lo molno prepotrelml v autorouej ulal
tl, ak tamojlia pedagogika nl6 podobnl 
doutedfl Mtnala. Oprdvneno1t nemeck é
ho fJIIdania ul uzbudzuje iltl pochyb
nolti. Pri vletkej poctivosti a starost
livoltt 11 spracovanl témy neprindJa 1pis 
nič, čo bfl Mmecká odborná literatúra 
ut cfdvno v hojnosti nemala. A osud11 
tejto učebnice u nás sa dajú tallko od
lladnúf: bude ldat niekde 11 útrobách 
skladllf a nendjde lllkoho, kto bfl ju 
odtlaf uyslobodil, lebo dnu 1a ul u nt11 
nikde týmto sp6sobom kontrapunkt ne
vyučuje, a ktby pred1a, m4me tu k 4is
pozfcll kla&ickú n4uku Sino vu, alebo mo
dernejllu Hulovu, ktorl majrt aspor'l tú 
prednost (nehladiac ul na j aZJ!kourl 
strtJnku), fe Jtudujúceho vedú ďalej -
k ,.modernejliemu" kontrapunktu baro. 
koufmu, Hillova kniha sa dte alpor'l ln
formativne znueňuje o polllf6nli novlej 
lwdb/1. Ozajstnd učebnica modernej po
ly/ónie, prauda, zatia( chQba v nalej l 
(pokia( m6feme sledouaf ) u zahraničnej 
literatúre - a márne by sme ju llía
dali aj v t ých najskrytejšich zltkutiach 
Unwerzitnej knižnice. 

kými de&latkami tých naozaj uQznam
ntích. Tak st pozorný americký čitateC 
(pre ktorého je kniha p6vodne určená) 
m6íe prečitaf, íe 6. januára 1906 bo/a 
v Prahe premiéra opery J. R. Rozko!
ttého ,.Cierne jazero" (l), kedy bolo prvé 
uuedenie .,Mriky" (neviete, čo to j e? -
pruá albán&ka opera Prenka Jakova), íe 
dirigent Coosens mal zakázaný u& tup 
do Austrálie, pre 1sté fo tografie, ktoré 
u nel1o na i li pri colnej preltlladke (pozr~ 
heslo ,.Pornograplaia" ) . S určitou dávkou 
humoru a bádatetského nad!enia m6ze 
aj ná.t záujemca blúdif po tomto bazári 
hudobných kuriozft a u mnoístue odlo
ženého /aaraburdia nac1aádzat čriepky a 
úlomky ozajstn(Jch 1todn6t. Premiéru 
Sostakovtčovej ll. symfónie s veCmi dob
rou stručnou charakteristikou. Sprduu 
o jestiualoc1t Spoločnosti pre aúčasnú 
hudbu u medzivojnovom obdobl a účast 
nal 1ch 1kladatetov na nich ( 1935 -
Alezander Moyze1 • Duchovým kvinte· 
tom). Začiatky kariéry a prvé premiér/l 
tteskorilch renomouaných majstrou. 

Nál čltatet Iste nezabudne vultCaďat 
u osobnom registri mená tta!iclt umel
cov. Zisti, ie su tu efte za& túpenl Su
chor'l a Cikker tuojiml operami (Sucho/l 
e§te Sonatll1o·u pre husle a klavlr ), z 
mlad! lc/1 R. Berger ( Fedtval modernej 
hudbv 1967 u Prahe) . 

• KONCEit!NA !JtiNA. V rlmet 
Mesiaca ~eskoslovensko·sovletskeho 
prtatetstva vystťipllo v Zlltne dtla 13. 
decembri! m. r. Moskonké s16i!lko•6 
knrteto. V teho podani zautalo net· 
mil II . kvarteto s. Prokofieva, op. 82 
- krásne vysptevanou k a ntilénou ' 
Jyrlck9ch č11sttach l drav9m predne-
som vypll~tc~ miest • 

Ak sa deJ recenze11t ::lákat a začne sa 
prtberof v mnoístvt nedávno dollej li
ferotrlrr/, neubróni 10 d11om prot iklad
,.gm pocitom: radolti nad tým, ft &a vo 
1111te totko o hudbe pfle (a ~e 1a o nej 
1110irlo toUto dozvediet) - a ir tej zó
Proti 1 nodbytku. Td aa viak spája 1 
pochvf)norfou: kto toto vletko preč!ta, 
tto o tfehto knihách v6bec vie, ako 1a 
"'"fívajtí~ Nezapadnú nakoniec vietkv 
tieto dieiG niekde do bezodných skla
dflt Tmilnice, ne~kortčia u!etky t ieto 
lloclnof/1 dakde v zabudnutf, a t o moino 
~k preto, fe o nicll vlastne nikto ne 
Ilie, alef)o ft tc11 nikto nepotrebujet 
lCotko tudl 1 t ých troch-lfllroc11 milió
IIOU mofntích čitatetov 1i pride vyMa
ät prdve tento zväzok, kolkl z n1b tu
lit~, f t próve ttfto kmha obsa1tuje rte
IVIIČGjrtl poučenie, celkom 11ový pozna
tok, nao:aj pôvodr1ý obja,,? A tak na
lroniec putuje dobré t zll 1vorne I VO 
Jou cestou, je zaevidované. očislova11é, 
ldoltnl a potom čakcl niekde u priečin
koch 11a svojho objauitela. 

Neviem, či Btí rnoje úvahu reálne, ale
h prilll pelimiatické. K tomu by sa 
mohla fJflllouit výpo:ž1čkoud ltatistllro. 
Chcem 1a vlak od svojich skept ick(/cli 
poc1tov oslobodit tým, ie na niektorl 
prlraltky, ktoré ml preill rukami, upo
lllrnlm nol u hudobnú uer~jrtosf. 

V nemeckom preklade uydalo httdobnl 
nakladateflt uo VEB Breltkopf u. Här
ttl, Leipzig (1971) ltnihu dánskeho auto
ra Knuda Jeppesena Kontrapunkt -
učebPiiCtt . .klasickej" uok6lnef polyf6nle 

Celkom iný suet predstauuje dielo 
amerlckčho muzikológa N. Slonlmského 
,.Hudba od r. 1900" (Nicolas Slonimski, 
Music slnce 1900, Carles Scr lbner's Sotu, 
New York 1971, 4. vyd.). V chronologic
kom usporiadani usiluje sa kr1illa zachy
tlt u§etko významn!} (aj menej uýznam
né ). čo sa prihodilo u hudobnom Buete 
od počiatku storoč1a až po poslednf 
uydante 11a sklonku OO. rokou. 

Je to prelltad mohutný. impozant ný, v 
J.·atdom novom uydanf (približne vždy 
kou l(Jch de.Yat rokou ) storostliuo dopl
•louaný. neuvertte(ná zbierka sprdv. kto
ré boli uo .,vojom čase aktuálne, zauji
ma!Jé a d6ležité, ktoré ale s od.Ytupom 
ča~u .Yuoju al.:tuálnosf stratfli a stali sa 
.~kór kuriozitami. No viac al.·o 1550 
.~trcilzkaclt t u defiluju stovky, možno t t
. ~ice mien skladaterou, ulič!lnou neznt1-
myc1z a zahudrtutých, ruorne s ttiekot-

Aj tu •a začnu oz(Juat pochybnosti, 
komu tdto v:rcicna kniha (ohodnoten4 
knižnicott na uiac ako 1000 korún ) mô
že byt naozaj uíitočná~ Veď kto sa chce 
poučit o Stravin1kom, So1takovičovi, 
Mart rml. Orf/out. uyhfad4 st dne~ l1te 
vhodnú monografiu. A kto v Slonimskl
ho ktti11e objavf tiei - 1kladatefa • 
premiérou teho prvého (a poslednllto ) 
opusu, čo sl • tým počne? No ce.,ty mu
zikológie su pestri a rozuetuenl a na
koniec - kto v1e, čo vletko ra v takom 
.festdes1atročnom suetouom dennlku m6-
te ešte rkrývan Preto predsa len od
portičam zalistovar 11 v tejto knihe (1 
uetmt prbtupnou angličtinou) každému . 
kto m4 rdd t r ocha dobrodrtdn(l uQskum, 
dostatok trpezliuostl a tsta dduku' hrt· 
moru. Nech hTadd perličky v hi'Omadt 
historických črepov. a ak ndjde. nech 
sa nimi pote!!. tak ako podpflaný re
certzent PAVEL ZTKA 

V dňoch 20.-22. XI. 1973 usporia· 
dell Dom odborov a Konzervatórium 
cyklus koncertov pri prllef.ltoatt Mt· 
staca prlatelstva. Pradstllvlll sil n111· 
mil mladf slovensk! Interpreti. Ida 
Carnack6, poslucháčka VSMU pred
niesla Sostakovlčovo PreiOdtum a to
gu B dur a d mol a Chopln.ovu Sa nt
tu h mol - presne á kulttvovene. 
V druhe! l!ast1 koncertu prlpnvlla 
sólistka opei.'V SND Maadt JlaJ6uyó
w6 11 klavfrneho aprlevodu M. Sya• 
knot alln9 umeleckt z4fltok pred
nesom KPII!kovho cyklu Jaro •* blfll. 
natmll v!ak obtllvnou Interpretáciou 
Sucho!\ovho plestlového cyklu Ad 
IIStra. D!\a 21, XI. uskutočnil aa ko
mornt koncert 1 tvorby Frica Karen
du 1 prllalttoatl akladatolovtch n• 
do!ltfcb 90. narodenfn: naJvllčllm po
zttfvom vel!er11 bol11 tnterpretáctll Ka· 
tendovtch ptesnf d.r. Goat6wam Papo 
pom (sprevádzali! bo E. Peppod). 
Velmi paknt ve~ar pripravili dtla 
22. Xl. !lllnskému posluchá~stvu 

tl11uttsta Vladlal89 Branaer (klavlrny 
sprievod prof. R. Macadllolkl) 11 Sll
l!lkod ~nrteto St6toet fllharm6nle 
Kollce. Brunner predniesol Leclalrov 
tlau tovt koncert. vynlkaltlco lnterpre
tOVIII Hlndamttbovu sonátu a Son6tta 
D dur S. Prokofieva. Sláčikové kvu
teto 1 Košfo potvrdilo dobrO povest, 
ktorá ho predchádzali! (preclznos f Y 

sQhre a cit pre lltf l) v opuse 18. Lud
w iga van Beethoven!! a v Sos takovl• 
čovom 9. aláčlkovom kvartete • 

C. BRZZANYOVA 

Zo zahraničia 
V známom berlfnskom Pergamon mOzeu začne u~ v 

tomto roku pravidelne vystupovať Statne opera 1 Berlf· 
11. Zatial sl pra tieto prostredia pripravila di ela Mo n 
t!'verdlho a Purcella. 

Sovietsky skladater Ln Knlppar do~n s11 v decembri 
15 rokov. le autorom vlecer9ch sYmrOnH. olesnf e ba
letov. 

V Brattsl11ve dobre zn6my dlrtaent Helmut Koch a 
lntPndRnf berlfnskel StátneJ opery Hana Plachner do· 
stltlt vvsoké štátne vvznamenenle za mimoriadne z6slu
hv o rozvoJ nemeckcl soclallstlcket kultO ry. 

Cuopts Musik und BlldunR venoval sa v decembt•f 
sk illdatelskl!mu olikazu Mna Resera. VIac pozoruhod 
n9ch č16nkov a 6v11h hodnoU z nov~cb aspektov tohto 
UIJ!elca. 

Pri prlletttostt 150. v9ro!lla narodenia Antona Bruck· 
Hra pripravuje sa sOborné vvdanll! teho diel . roz§frll · 
n6 monograrlo a viac lnfch akoU. 

Zn6my llrenrelter· Verlaa oslávil ne tesen 50 rokov 
avotel existencie. V hoťlnottactch článkoch sa vvzdvl· 
hu lo cdt čné zásluhv tohto vvd11vatels tva, propaJ!4Cta s0-
ea~n9ch skladatPfov ll VYSOká Orovei'l vydan9ch nOt. Za 
nalvllčll čln v hlstOnl vydaYa le fatYa sa oovaZulo vyd&· 
nie U zvezkov z,.ámPho medzinárodného hudobného 
l,xlkOnu MGO. 

friedrich Guida nahral na ltvorplatňov9 komplet dru
hO časf Bachovho Temperov11ného kl&vfra RakOs ke re· 
renzle vy~oko hmlnolla tento čln . 

V Innsbrucku otvorili nov9 koncertn9 dom. Velká 
konc:ertna sieň - asvme trlckv stav11ná - má kaparttu 
1500 ndv§tevnlkov. 

75. v9ro~te vledensket Volkaoper rak6ska tlač komen 
tovala vo vlacer9ch článkoch : v novtn6ch Volks ttmme 
11 addrazi'\UIO zásluhy sovietskych velltelov. ktorl hned' 
po druhe! svetovat votne P'ldoorovAif odstrllnente š kOd 
1 'lbnovenle prevtl ťlzky dlvlldlll 

Spevák Diatrlch Fhu:her·Dieakau vystú pil so S kOtskym 
n6rodn~m nrchr.strom Ako di rigent: mies tna kritika sa 
o teho dlrl$lents kom v9ko08 dAtllllnelšle nerozolsute. 

OISAH IOCNikA 1973 HUDOBN~HO ZJVOTA UVERE)· 
NIMI Z TECHNJCKS'CH PRICIN A! V C. 2 H!. V tomto 

lllalt ''IHIIama at niiOYana dokonl!aota matarl61u 
l ltOVKONCIRTE. REDAKCIA 

• Koncertná slei'l Do
mu československo.so
vletskeho prlate fstva sl 
vybudovali! v posledn~ch 
rokoch dram11turglckv 
zauflmavO koncertnO tra. 
d!ctu. V oblasti komor. 
n9ch koncertov t9m v~
znamne doplna hudobn9 
Zl vot hlavného mesta Slo
venska ledn9m zo zaujf· 
mav9ch hudobn9ch pro· 
gramov bol 120 novem
bra m. r . l ten. ktor~ 
usporiadal ZSS spolu s 
Domom CSSP. Na koncer
te odzneli sk ladby so· 
vletskych a slovensk~ch 
skladetelov. Komorné 
diela S. Prokof ieva. P. l. 
Catkovského. L. Holoub· 
k11 a E. Suchoňa boli ln
terpretovllné na vvsokel 
umelecko! Orovnl. 

Huslis tka tela Spltkod 
orPrlrl~>s la - so 'Zmys 
lom pre s t11vebnO pre
pracovanosť 1ednotllv9ch 
časti - II sonátu pre 
husle e klavlr od S Pro· 
korteva Al t9mto doká 
za la. fe patri k na§lm 
popredn9m huslistom 11 
dokáZa umelecky citlivo 
spoli f technlt· •rrc bravOru 
so širokou škálou citové 
ho v9rezu. 

Plsat o umeleckfr.h 
kvalitách z11sl umelkvnA 
Niny Haauchonf, zn11me 
ná opakovllf známe, vy· 
soko oceňuiOce epiteta. V 
tel umelecky dokonale! 
lnte roretácll znznell ro· 
mAnce P. r. C111kovského· 
ZabudnQf tllk s koro. Za 
111rn~ch dnf a 1. 11 111. 
čnsf z cvklu plesni Dcé 
renka mola od L. Ho 
Joubka . 

Mllfm prekv11penfm 
bo lo novovytvorené kla 
vlrne kv~~rteto v zlo~t'lnf 
Márii KarlfkoY6 - bus 
le. Karol Kopernlckt 
viola, Karol Flllpowll! -

IUlOOINY I.IVOI - d90flfldeDDIIt. Yydha ll091tODcert 90 Vydnateftt9a 
OMor. e. ,._ al. Ct. armtd• lala. 893 38 lrattslna. YedOct red11ktor: dr. Zelen 
~ NOYteell csc. Rlldakl!na teda: Pa•ol Bastn. Cubomlr Ctlalt. prom. btat. 
Alo!l Lulrn6r Mil ol turlro•tl! Ma rts Kt lono•• ·Hubo96. Zdenko Mikula. dr Mt 
c·bat Palovčlk lén Schultz. tozar Sixta. Bohumil T1'ne~ka Adrftll rede kcte· 
VOIIOiredska 8 893 38 Bratis lava. teletl'\n 592 37 Admtnlstr6cl8; Vydavetttl 
at•o Obtor. o p .• ul ~ armady 291a. 1193 38 8nttsl11v11 tn1ertn• oddAlflntfl 
Oorlrtbo J1. 1193 98 Bratislava Ttal!la Nlll'taMke tl111!t11rne n D., Nitr& Roa 
llru)a PNS Obfltdnhky pre1olattterov ortJirna PNS Ostr11dn6 e1 
llldfc:le ttaee. admlolatr•ete odbomet t1aetl Oottwaldovo n6m11s tll' 
WIV 101110 Bratlalava Obtedn..,h odberatt'IIOY ' uhr11nll!l prttlme SLOVART 
ae spol. t.enlngradsk6 al 1!. 11/1 .• 1196 28 Bratislava Cena tedn6bo vftlel!ku 
t- ICet Neobtt'ldnan• rulloptsy u nenacatel. · 
lndMn6 l!fslo: 45454 Rll.lstral!nt1 l!fslo· SOTf 8/lr -

vlolon l!elo, Katarfna Dl· 
b6knd - klavlr. Tito 
mladi umelci opllf doka 
zoli, fa n11 Slovensku m4· 
me sfubn9ch Interpretov 
ktor! sa dokáZu v9bornA 
uplatntf na1m11 v oblas· 
ti komorne! hudby. Spo 
mlnlln4 štvorica udtvutll 
kompaktnosťou zvuku. 
citlivo vybudovanou dy
namikou, technickou do. 
konalosfou Jednotlivcov 
a IChopnosfou hl bokého 
vvtadrenta hudobného 
obsahu. Klavfrnfl kvartA· 
to op. 6 dielo nár. umel· 
ca Eu11ena Suchoňa na· 
illo v Ich podani umelec· 
kv adekvátnv v1r11z. Zasl. 
umelkv!\u N. HazuchovO 
11 1. Spttkovtl sprevádza 
ll z11sl. umelkvtla Eva Fl
scht'lrow6 a Helena G6tfo· 
ro•6. 

Poslucháčov koncertu 
tvorili v&č§lnou stáli hos 
tla Dnmu Cc;sp SkodA. ! A 

sme na tlom nevideli 
vtar. mladfch tv6rfl 

DANfF' 1\ SLIACKA 

• Pedagoalckf tatn 
meste Brat11la'f)', kabinet 
hudobneJ wtcha•y zor~a
nlzovat dňa 13. Xl. 1873 
pre učltelov tSU fhualo· 
vá sekcla l JednodňovO 
exkurziu do Brn11. Zd· 
l!astnlll sa fei 25 ul!ltella 
zo všetk9ch tSU Bratl
alavy. Cielom exkurala 
bolo oboJnlmenla aa 1 
metodlckfm poatupom 
vyučovania detf pred-
lkolsktho veku. Na CSU 
Jaroslna Kvapila ., lrna 
pracu t• protttOr lo ll u· 
mil Kotmt'll, ktort ml 1 

touto pracou ul dlh"ro&· 
n6 ak01enoett. Vycbotal 
celt rad l lakot, eo 
Otpol na obstá li na nelo · 
llt6tnych 1 madltn6rod
n~ch huslovtch atlfa· 
ftacb. Na bosptt•en a k• · 

sal proteaor Kotmel orl
tomn9m ul!ltelom svotu 
prácu na platieb ~lakoch 
(z 2., 3. a 6. ro~nlka 
l . cyklu). Otázky disku
sie sa dot9kall predo
vletkfm problematiky vy
učovania liekov, vekove 
skOr podohyten~cb. ore
to~e v Brattsl11ve máme 
pomerne málo konkrét· 

•nych poznatkov z teJto 
oblasti. Nakoniec prof. 
Kotmel velmi vhodne 
obozn6mll prltomnteh s 
blbllo~ratlou aovletsk•t 
budobnat llteratOry. ob
ubujtleou metodiku, • 
ktOre! et on eerpal po
lnatky prt •yul!o9anla. 
[oformoval ueuarov, le 
odovzdal avo t prekla d 
.. Metodiky• od Kamile
rova [llbaolvanta lenln
-radtkeho konzorvat6-
rtal. M11todlk11 vvtda Y 

budCcom roku. 
JOLANA IBSTAICOVA 

Spoločn.t aúf•l &. rozhlaau, 
časoplau Rozhl•• • H2 

Tri otázky pre vás 
Olázky vysielané: 17. a 20. l. 117f. 

Témy prvého kvfzu sme venov1JI ~•J hudbe, prf prllell-
tostl vstupu do Roku českej hudby. 

Otázky: 
Napiite meno skladltera 1 núeY opery, ktorej hrdina 
stredoveký rytier - bojoval za prbo a spravodllvosf aj 
za cenu svojho života. 

Napfite názov symfonickej predohry Antonfnl Dvofika, 
ktor6 mala premiéru v roku 1883. Skladater v nej poufll 
tému starej plesne apätej s pokrokovfmi tradfclaml čes
kého ntroda. 
Uved'te meno skladatera 1 nbov jeho prec!ohry, ktord ve
noval pamJatke vefk6ho pedag6ga, uctievaného dodnes ce
lým svetom. 

Odpcrreéla aa ott1lry pelllta aatneakOr do 
25. taaatre 187f (a data ma roaboduta 
polt096 pel!latka l na adreeu : Cl. lOZ· 
HLAS ZOCHOVA 3. 118711 BRATISLAVA, 
IBDAICCIA SYMFONICKEJ, KOMORNEJ A 
OPIRNI) HUDBY. ,.!IU OTAZKY PRE 
v As•. 

Nnabadnlte oelaplf kup6o. ktorf n6f· 
deta w l!a1opl1t Hudobnf !Ivot a napl
uf 11 avota obftbant akl1dba. 

Hudobný život 
Kupón 1 



RUDOLF MACUDZINSKI l. 

Zo spomienok 

MAX REGER 

• .... h . Nllllflte ml preto prllnf ter· 
.... Bolo by ml mlllie, keby koncert 
mollol byt ul • aobotu a to 1 tfmto ftl'0 -
1Jtamom: Klavfrne k'farteto op. 113, Ples· 
ne, Sl6i!itov6 knrteto, op. 109, Sláčlko
•6 kYinteto f mot od j . Bnhms11. Kle
yfrne kYarteto 'YJjde u Bote a Bocka " 
Berline. Odceetujem ul zajtra a prldem 
na ..-.t nl'konočnt niatok "Yečer do
mo•. Prosfm Vás, odpovedzte na môj 
list tak, aby som bo dostal na tull vel
koaočnt niatok. MysUm, že teraz je 
Yietko ., najlepiom poriadku. Mám iba 
proebu, aby ste prelot.ill koncert na 
sobot11 l . okt6bra. s priatelskfm pozdra
YOJII Vám otldanf 

Max Reger 

Na sklonku 20. storlri!ia iije na Slovensku ui iba m"o umelcov či kult6rnych 
pracovnikov, ktorf mali mimoriadne lťa&tie stretott sa, hoYoriť, alebo koreipondo
'fať s niektorou z postáv hudobných dejfn. Keďfe patrím medzi tých, čo mali po
dobné prflelitosti, uvftal som iniciatívu Hudobného fivota na zachytenie spomienok, 
aby som touto formou priblli il súčasným generáciám subjekUYDejlf obraz neto
vých osobnMtf, o ktorých sa ul iba dočltajíí " objekthoych !i•otopiaoch knifoých 
biogra!lf, alebo v dejinách hudby. Veď aj nepatrné zážitky, anekdoty, najmeniie 
doklady a osobné listy majt noju výpovedoli silu, lebo - ako tvrdil Goethe -
"schovávajú to bezprostredné zo ~ ivota". A práve to je ludsky prll'ažlivé i obiťast
ňujúce. S ohladom na 'fýznamné jubild roko'f 1973 a 1974, rozvrhol som sl rad 
článkov tak, že začlnam lOU. výročfm narodenia Maxa Reg e r 11, pokraiíujem osob· 
ným pohfadom na tri senerácie slávnej rodiny Richarda Wag n e ra a otváram 
rok 1974 nlekofkýml pokračovaniami z pBYodniiho dennfka , ktorý som sl robil v ro
ku 1928 na trojmesačneJ koncertnej ceste ako partner netoviiho huslistu Henriho · 
Marta a u a - nástupcu legendárneho joflepba joachima 'f Berline. Tým chcem 
ndat tetu 100. výročia jeho narodenia (1874) . nakoniec doplnftn podrobnosťami 
biograilu majstrovej man~elky Bianky Marteauonj, ktorá vyi la pred dvoma rokmi 
v nakladaterstve Hans Schneider, Tutzinx (NSR} - 1 názvom : HENRI MARTEAU, 
SIEGESZUG EINEll GEIGE. Bohatý rad spomienok uzatvorfm v rámci Ceskel hudby 
referátom o "Yyučonclch hodinách na jeseň roku 1919 u majstra Leoia Janáčka 
v jeho záhradnom domčeku na brnianskej Smetanovej ulici, hod inách, ktoré som 
navi tevoval spolu s 8-ročným Rudol{om Firkuiným (pre zaujfmavosť - oa česko
slovenskej poi tovej známke, vydanej v r . 1989 k !IO. výročiu brnianskeho Kon
zervatória sfi medzi menami prominentných absolventov 6stavu uvedené na prvom 
mieste vedra seba naie dve R, M. a R. F. ). 

MAX REGER Brne. Originál listu Je ma jetkom prof. 
dr. Karla Lauxa. 

pedagogicky dlhši čas bol prlmártom 
BrUnner Strelchquartetta, v r. 1908-25 
účinkova l pri s lávnostných bayreuth· 
ských hrách, v r. 1926-34 bol v letných 
mesiacoch kapeinikom kťípelnet hudby 
v Jánskych Lázntach. 

Písmo M6xa Regera prezrádza nervóz
neho, prepracovaného človeka, ktorý v 
rýchlosti podčiarkuje každé dôležité slo· 
vo alebo člslo. Keď st čftame v jeho 
životopise, ztstfme, čo všetko vykonal 
tento génius v In·átk'ej dobe svojho 4:5-
ročného života, koľko veľkolepých diel 
pedagogických a vedeckých činov, či 
koncertných ciest uskutočnil. V prvom 
liste, ktorý necitujeme, nás zaráža tvr~ 
dente, že v Brne na organe nechce hrať. 
lebo od 20 rokov nesedel pri žiadnom 
organe. Keď sa učil v malom bavorskom 
mestečku ,Weiden u Adalberta Lindnera. 
vedel ho pri organe zastupovať už ako 
13~očný chlapec. No keď v r. 1890 za
čal v Sondershausene a neskoršie vo 
Wlesbadene lntenzivne študovat hru na 
k lavlrl a hudobnú vedu, zanedbal prak~ 
tlcky hru na organe v záujme geniál ... 
nych kompozfclf pre tento k'ráľovský ná ... 
stroj. (Spolu napfsal 28 rozslahlyclt 
sklad ieb či cyklických diel svetového vý .. 

Samoz'reJme, že osobne som nemohol 
poznat• ·Maxa Regera • - veď zomrel v 
r . 1916, kedy som mal 9 rokov! Ale tra
dfcia ro~Unných kontaktov a celoživotné 
nadšenie pre teho nesmrtefné dielo, roz
siahle dVoJklavlrové skladby trvá po
d nes. D'Ok'azom · je pozvanie klavfrnoho 
dua Sylvia a Rudolf Macudzinskl v rám
cl ofldiálnef ,,Reger-Ehrung 1973" v NDR 
na samostatné recitály dňa 14. novem· 
bra' m. r. v k~>ncertnet s ieni vysokeJ ško· 
ly v IJipsku a dňa 21. novembra m. r . 
na koncerty v aule vysoke! školy C. M. 
von Webera v Drážďanoch. Druhý dO
kaz náJdeme v 3. čísle berllnskeho hu
dobného č11soplsu Musik und Gesell
schaft v tivodnlku prof. dr. Karla Lauxa 
(Max Rager, Erinncrungen - Bekennt
nis - Aufgaben) na str. 130 pod kresle
nou podobjzi\ou jubllanta: hore Max Re. 
ger poqfa portrétu A. Reumannn, vpravo 
čast z teho doteraz neuver etnenébo lis· 
tu koncertnému ma Jstrovi A. Macudzln· 
skému do Brna z 18. III. 1910. Skladater 
tli navrhuJe skladby p;l'e s vot koncert v 

Tento list Je Jedným z dvoch vlastno
ručne pls aných dokumentov z korešpon
dencie majstra v r. 1910 s mo tfm otcom 
v Brne, ktorý te zachránený v rodinneJ 
pozostalosti. Daroval som ho v r. 1957 
pr1 prvom výmennom koncerte poslu
chá čov VSMU na pôde sesterske J vyso· 
kel školy v Drážďanoch - ako osobný 
prezent vedťiceho naše! delegácie vte
daJšiemu rektorovi tistavu prof. dr 
K. Lauxovl. 

KTO BOL ADAM MACUDZINSKI? 

Koncertný majster, ktorému pfše Max 
Reger vlastnou rukou obšfrnelšle listy 
z Lipska. V Pazdlrkovom hudobnom 
slovnnm te stručná poznémka: .,Adam 
Macudzinskl - busllsta a pedagóg, CSR, 
na rodený 2. Xl . 1879, CZUDEC 2iak )oa
chlmov v Berline. V rokoch 1901-3 bol 
prlmárlom dvorsket kapely v Melnlnge
ne. v rokoch 1903-6 koncertným maj
strom v Hamburgu. Od r . 1907 žile v 
Brne: do r. 1936 bol koncertným mat
s trom nemeckého divadla, stálA fP. činn~ 

Namiesto dlhých slov k tejto krátkeJ 
charakteristike možno priložiť absol
ventský diplom môjho otca z Vysokej 
školy hudobneJ v Berllne, na ktorom te 
autogram vtedajšieho t'ladltera školy, 
slávneho Josepha Joachima. Koncertný 
ma Jster Adam Macudzinskl bol predse
dom brnianskych ľllharmonlk.ov a spolu
organizátorom hudobného života l ko
morných koncertov v tomto meste pred 
prvou svetovou vojnou. Jeho l,C>morný 
súbor Briinner Strelchquartett uviedol 
premiérovo niektoré diela Regera za 
spoluúčlnkovanta autora pri klavtrl. V 
tejto súvislosti te zauflmavé citovať ob
sah dvoch listov z 15. a 18. marca 1910 
z I.lpska do Brna : 

V prvom - z 15. JIJ. - sa pfše o ho· 
norárových a dramaturgických otázkach 
koncertu. druhý Je datovaný dňom 

18 111 1910. Znie do~lovne takto: 

Vážený paue l 

Dobre, prfdem teda za 500 kor6n 
ale ako je to s dátumom ? Pflete o B. ok
tóbri ako o sobote. Ale 9. októbra te a! 

znamu!) 

Hnaný medzi koncertnými sieňami a 
domácim komponovanlm obetoval často 
celé noci práci - na ťíkor zdravia. Ob
rovskú Fúgu k Variáciém na tému J . A. 
Hlllera vytvoril za jediný deň . .• Unave ... 
né telo zničil postupne alkohol a niko .. 
Un . . . Regerova manželka Elsa vol\ 
Bercken mu venovala maximálnu sta .. 
rostllvosť, no jej zékaz, aby dAvall umel .. 
covi v prestávke koncertu poriadny dll• 
šok bavorského piva, obchádzal flgliar4 
sky Reger tak', že cez presUivku neba .. 
dane opustil dlrlgentskO. miestnost a 
utiekol na ulicu, kde stávali drožky a t u 
už vopred čakal objednaný nápoj. Nero
zumným a prlllšným vyčerptivanlm zba~ 

sol vzácny život v mladom veku. Ume .. 
lecký odkaz Maxa Regera jo obrovský, 
svojrázny a ešte stále u nás nedoce ... 
nený. 

(Pokračovanie v budúcom člsle.) 

Súborné predwedenie • 
or~: an ove) tworbs 

znamnetšlch a známetšlch diel: asi to, čo sa nachádza 
v I. až V. zvä.zku Peetersovho vydaJJia, f{ čomu občas 
prlstul)uje vllčšl čl menšf výber chorálov a okrem spra
covania cudzfch koncertov takmer nič z dvoch posled· 
ných zv!lzkov a at zo IV. zv!1zl1 u len nlekolko diel. Je
dine francClzska organ istka Marie-Claire Alain (Erato
Christophorus ]. sestra veľmi nedaného skinilateľa, ktorý 
zahynul v ostatneJ svetove! votne. naht•ala doslovne 
všetky Bachova diela , dokonca ai tle, v ktorých autor
stvo Bacha nie Je celkom Isté. V posledných rokoch 
vyšli at nahrávky Michela Chapulsa (Valols, MB] a no
vé nahrávky Helmuta Walchu (Deutsche Gramophon l 
z rokov 1970 a 1971, ktoré sú tiež takmer tiplné. Na
hrávka všetkých organových d1el Bacha te totiž obrov· 
s kou ťílohou nielen pre umelca, ale te to a 1 pre vyda · 
vatefstvo dosť l' lskantný podnik, veď nie fo l11hké al 
pri dnešnom nadšenl pre Bachovu hudbu nójsť dosť 
záuJemcov o komplet vyše tuctu platn!, ktoré no ZápAdfl 
sú značne drahé ... 

J. S. Bacha 
Poslucháč s11 vie Jen ťažko v!Jt do toho, aký psychlckt 
šok tu mOže zažiť verejne vystupuJúci umelec. Pocho
pltelne. že sa to odraz[ a. t na teho umeleckom v~kone. 
aspon kým neprekoná prvé psychické a , samozrejme, a j 
motorlcko-technlcké zäbrany. Sokolov prfpad však ne
bol prv~ pri tom to nástroji - ohavnej hromade vll čšl
nou nekvalitného plechu - takže Ša treba čudova(. že 
usporiadatelia maJťí odvahu pozývat ku koncertom na 
tomto nástroji al zahraničných umelcov svetového me
nl!, aby s l tu ničili nervy, zdravie l umelecké meno. 

• Nie som vyznavačom samospasite(nosti zásuvkovej 
vzdtlšnice a mechanickej trakt úry, ako to obhajoualo 
tzv. organové hnutie, i keď prednosti tohto systému sú 
nesporn.é Avšak pre koncertujt~ceho je prvou poiialiav
kou, ktorú kladie na nilstroj, aby bezpečne fungoval 
a bezchybne poslúchal. Pri organe, ktor(; je v sie11i SF, 
umelec si však nikdy nie je istý, čo sa môže star. či 
skladbu dohrá a čt ho vrtošivý nástroj doslova nezhodí 
z lavice. "Experti" (neraz úradne schváleni), ktorí ne .. 
zasahujú do výrobnélzo procesu or{l{lnov a spokoja sa 
s pol- či jednostrdnkovým "1távrhom" dispozície, sú 
u organových firiem vitanl, ale pokrok v stavbe organotJ 
tým nie je zaručený - a tak sa stáva, že v kvalite 
nástrojov veľmi zaoMávame. Tak je to aj v tomto prE
pade. Možno oponovat, ú z toho množstva hlasov, aké 
nástroj má (zvukove bol n6.~troj ui niekotkokr6t pre .. 
rábaný ) , možno vybrat registráciu pre skladby rozlič ... 
nýcl1 §týlových epoch. To vlak je aj v najlep§ich pri~ 
padoch len kompromis, to relat!vne najlep§ie, čo ume~ 
lee môže z nástroja dostat . •• 

I van Sokol Snlmka: R. Gojžewskl 

• Z toho, ako Sokol oznamuje programy pt•v9ch troch 
koncertov, a ako už prvý odohral, je zreJmú. že mieni 
predviesť skutočne celú Bachovu organovú tvorbu. Za· 
raduje totiž do programov al diela meneJ známe, me· 
net efektné a neraz at menef hodnotné, ktoré sa na 
.,ukážkové" reprezentačné koncerty "cestuJú cich" umel · 
cov takmer nikdy nedostanú. Posl ucháč Ich tiež takmer 
nikdy nepozná (a k sl Ich sám, ako organista neprehrá
va), neocenl v nich umelecký výkon a prácu koncertu
fúceho tak, ako v dielach všeobecne známych. Umel
com sa tiež netreba diviť, že Ich neberti do pt·ogramu: 
keď sa Im už konečne naskytne prlležltosť koncertovať, 
chcťí poslucháčom ukázať, čo vedia - v dielach zná
mych, efektných a atraktlvnych (poslucháči dokonca 
väčslnou vedia, kedy ma tú začat tlieska ti) - a nevy
berti st, ako Sokol, af tie skromnejšie. On sa nebofl za
radtt do programu koncertu napr. aj málo efektnťí Fao
táliu con lmitazlooe (BWV 563), alebo Ffigu h mol na 
Core111ho tému, čl dokonca Prelúdium a mol (BWV 569) 
s nekonečnými sekvenciami. Je presvedčený, že at tieto 
diela patria nielen k dielu Bachovmu, ale aj do vedo 
mia poslucháčov, a považuje sl za povinnosť hrať Ich. 
Tým )letratt nič ani Bachova dielo, ani umenie Inter
preta! Avšak popri tom sa Sokol nebo ft predvádza( a 1 
Triovli sonáty, ktoré sú naozaj ,.kamen probuj!cf" In· 
terpretačného umenia l dokonalosti techniky umelca 
A napokon neváha zavdačit sa poslucháfom aj daktorým 
?.O znémych a efektnýc h diel: v prvom koncerte to bola 
To.káta a f6ga d mol (BWV 454) . 

• Neviem, v akom 1tave je n6stroj v koSickom Dó ... 
me, na ktormn Sokol hr4 vždy prvQ z koncertov -
v bulletine oznamovaných. Ostatne, stavala ho tá istr! 
továreň - a továrensk(J organ je už aspoň od začlat· 
ku storočia synonymom nevkusu, neumeleckosti . . No 
nie to je doležité, ale skutočnost, že tak prof. Sokol, 
ako aj početní ďalší naši ncuumf umelci nemajú taki 
možnosti preverit si na verejných koncertoch svoje 
~chopnosti a umenie, ako umelci maďarskf, poľskl t čes· 
kí, no a najmii východonemecki a soviet.,ki. V Sovietskom 
zväze už dnes takmer niet hudobného učiUUa, ktoré 
by nemalo svoj vklstn(J, vo vtlč§ine pripadov kvalitný 
organ z daktorej výckodonemeckej organárskej diel 
ne .•• Neviem, čt je to pravda, ale údajne v Krnove sa 
črtajú lep§ie perspektívy pre stavbu orga11ov. Len aby 
čím sk6r! 

• Mladý slovensk9 organový umelec IVAN SOKOL, 
profesor košického konzervatória, mieni vo velkom cyk
le k'Oncertov predviesť v pTiebehu troch rokov celll or
ganovú tvorbu Johanna Sebasttantt Bacha. Je to velké 
umelecké podujatie - a súdiac po prvom koncerte v 
Bratislave, Od poslucháčov s radostným záujmom prl
taté. Ak pl~eme tieto riadky, nech n ikto nečaká kriti
ku: sú to skOr poznämky na okra! Sokolovho podufatla. 

• Už za druhef svetovej vojny a bezprostredne po 
net porladall nlektort umelci cykly Bachovej organova l 
hudby ako napr. vo Svédsku Alf Lioder, v Taliansku 
Fernando Germanl, v Belgicku Flor Peeters a nlekofko 
Iných. NaJmä od roku 1950, dvojstého výročia smrti 
svätotomášskeho kantora, sa stalo amblclou poprednS'ch 
umelcov hrat v sClvlslom cykle v!ietky Bljchove orga 
nové diela. Bol to preJav zvýšeného záutmu o Bacllovu 
hudbu, tak~e al v oblas ti tn terpretácte možno plným 
právom hovorlt, že nastala nová renesancia Bacbove l 
hudby, ktorá dokonca v mnohom prekonala hudobno 
vedný výskum. - Na gramafónových platniach testvu· 
ft1 početné nahrávky "všetkých" BachovýcH organových 
d iel. Ale v skut<Jinostl lde väčilnou Iba o aa!u'61u~ SJf· 

• Po prvom koncerte nemo~no meritórne posudzo
vať Sokolovo umenie, l ked už tu treba vyzdvlhntit ver 
kú lfntu Fautbie G dur alebo Canzony, živý až vehe 
mentný prednes Preltdla a !tgy c mol: v týchto sklad 
hách je totiž nebezpečenstvo, že ak Ich Interpret nfl 
sprävne pochop! na tmil v tempe, obecenstvo sa nudl .. 

Nemožno však zamlčať nlekot ko otvorených slov Dll 

adresu nástroja: Nie te var! potrebné znovu prlpomfnat 
ako došlo ku stavbe organu v sieni Slovenske! !llhar 
mónle, stačf vart skutočnost, ako prekvapili prvé tóny 
nástroja, keď prot Sokol rhcel odol)rat svoJ koncer t 
(pedálové sólo Preltidla C dur z BWV 331), keď bol 
n11ttm9 irlkr6t začtnaf, lebo nástroi aeP.osll1chal • • . 

Vftame 'fllkorys6 podujatie mladého umelca hana So
kola a f e16me mu fapech a umelecký rast - na Ba
chovej hudbe mofno rásť po celf IIYotl A nám zostáva 
Iba lelat s l, aby nail umeleJ l poslucháči dostali mol · 
nol( "očuť i!fm Yiac dobrej hudby oa l!o najlepifch n6-
lltrojoch, ERNEST ZAVARSKf 

(Pozn. rad .: To. čo autor plše o OJ•ganoch, dotýkA sa 
v mnohom ohfade !lf čemhala a čembAiovef hry. O "do
kumeat4cM1" af v tejto oblHtl Die ~ 11ildzal l 


