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RAD PRACH
SLOVENSKEJ

FILHARMÓNII
Dňa 25. októbra t. r . uskuto čnilo sa v koncertneJ sieni
l' Bratislave slávnostné z hromaždenie pri p ríleži tosti 25.
ročia Slovenskej filharmónie. Slávn ostného zhromaždenia

z6častnila

SF
vf·
sB

de l e~ácia

ÚV KSS a vlá dy SSR, vedená č l e nom
Pre dsedníctvo OV KSS, ministro m kull6ry SSR Miroslavom
Válkom. ktor~ jubi lujúca te leso v prfve te ai pozdravil. Z pra ·
lditosti ju bilea ude lil prezid e nt republiky Slovens kej Whar
m6nii vysoké š tátne vyznamena n ie - Ra d pró r.e.

V dlioch 4. -7. 11.ovembra l. r.
uskutoi!nill sa v Bratislave
oslavy 55. vtrotla bralislanké·
ho Konzervatór ia. Na slhnostnom zasadnut! pedagogickej rady privítal zástupca riaditefa
lán }aničkovlč hosti, medzi
ktorými boli zástupca MV KSS
Milan feilko , zástupca MS SSR
· iístred. iniipektor Ondrej Rart ·
ko, predse da ZSS nár. umelec
prof. E. Sucboii, vedúci odborn
školstva NV HMB rá n Oianovský, dekan HF VSMU doc. Bo·
huslav Valaiťon . zástupcovia
riaditefov Kon zervalóril v J<u~lci ach a v Ziline M. Len,11Vel
a dr. F. Kállay a nár. umelec
pror. A. Moyzes. Mcd:r.i hostami
boli al d e l e~á cie z Cs. telcvf·
zle, roz hlasu. rttdakcil. vydavatelstie v a pod. Po otvore ní
predni esol hla vnv pre jav riaditel Akoly dr. Zd e n ko
ova č ek, CSc.

Pohľad

na účastníkov osláv jubilujtícel!o braltslat•ske!ru Koll-

S mm ka, CS rt<:

:ervat ória.

55 rokov
bratislavského Konzervatória
V Pl'VBi časti Pl'&ldVU ~llillY·
niektOJ'é hlavné Li!l!o!Hiy
pcdagoglcke 1 ut·iíce Kou.c:ervc1
tória. vvzdvlhol :.nahu maxlmiíl
ne sa kontaktovať so žtvotom
uutnosf stáleho obollllcovsnia
ncclagogi ckých metód a ZI'OV·
uával dosiahnuté výsledky na
Ul>eku modernizácie výučby. Pri
tel pr fležitostl hovoril o paralelá.t'h medzi československým
a Zd h raničuým hudobným ~kol
stvom. Podrobne charakterlzo
val prol'il absolventa konzerva·
tót•! a, rozobCJ•a l možnosti jeho
Ut>lotnenia a pr l pomanul prf,
tomn9m
pedagógom
nutnosf
ďalsioho prehlbovania
celého
vvučovacieho procesu. V pos·
Jednej časti predostr el program
hlavných úloh vre natbllžšle
rokv, ktorý pr!násame v plnom
wen!:
lOVBI

Predseda Sloven,T.:ej lwdobrwj rarly 11áruclný umelec Jan Cikker
Snunka: ČST J.:

Práve v d ňoch osláv svojho
jubilea
vstúpila
SlovenskA [ilharm6nia do s voJ·
hu prvého abonen tného cyklu
v nove j sezó ne . Po príhovore
predsed u Slove nskej hudobnej
rady, národného umelca pror
Jána Cikkera odznela na s láv
nostnom . koncerte
premiéra
ďalšieho diela, ktoré inšpiro·
val odkaz , jubile um a význam
SNP. Symfonický obraz J. Cik·
kera Nad s tarým zákopom je
akousi hudobnou reminiscen·
ciou z arámovanou do trojdiel·
nej barokovej schémy tra n·
cúzske t ouverllíry. Tento mo·
ment, zdá sa, ovpl yvnil autora
aj pri volba metódy s pracova nia použitého motivického materiilu, v rámci ktorého poč u 1eme medziiným ai jeho Povstaleckf poc hod, nallu ai sovietsku hymnu. Náslcdn osť a vorbu
jednotlivých motivických
prvko• určila autorovi konkrétna pre dstava detailnejillch
s pomienok. Takto v konečnom
dôsledku je dielo vybudované
skôr na principe priraďovan ia
11.ell rozvi jan ia, pri čom au tor
pocho pltefne nedokázal za pri eť
jedinečn~ ;unysel pre dramatickosť svojej hudobnej reč i.
ktorej pro tipólom je hudobná
c harakterizácia
pokojnejifch ,
ale Y z hode so stvárňovanlm
konkrétnym pr ogramom pred ·
11a le n pochmúrnych a budúcu
tragédiu ohlasujúcich hudobných úsekov.
Po vefkom 1i.spechu svojho
sólového recitálu v závere BHS
predstavil sa Peter Toperczer
na tomto podujat( pod taktov25 - ročného

kou z asiUilóho ume lc a Ladis lava Slováka a ku ~ólisla Koncertu pre klavlr a orchester
G du r od l\1auriceo Ravela. AJ
tu mal - a využi l - prlleíi·
lost' na domoniitrovooie kvalfl
svojho mnohostranného klavlrneho majstro vstva. Popri uňho
tak prlznačnom ' suverénnom
zvl ád nuti technick~c h
úskalí
diela, museli sme o bdivovať ne·
obyčajne široké dynami cko-l'a·
rebné s pektrum, tivost a nob·
lesu. vysokú kvalitu tónu vo
všetkých dynamick~ c h r el(iS·
troch, pevný rytmický pôdorys
a t ypický ravelovskf esprit.
Záver s lávnostn é ho koncertu
patril Slovákovej Interpre tácii
Beethovenovej
111. symfónie .
Orchester dostal In možnost
prezen toval' svoj vvsokf lltan ·
dard, kn ktorému sa za 25·
ročné h o vý voja dopracoval. Slokoncepcia smerovala
váko'Va
predoviatkfm k celostnému po·
hladu, k č omu ho inllpirovala
najm ä rozlahlosť prvých dvoch
časil d iela.
ajmä prvá čast
tvaroval z plasticky ohybných
a pre klasicky sloh mieataml
mož no azda až plnokrvných lf·
n if. Do kázal dak vtlačiť napätie koncepčne problematic·
kému, ilrokému smátočnému
pochodu, na ktorom obyčajn e
viičlli na
dirige ntov nedokáže
nájsť zlatú stredná cesto medzi citovo p rflii zaanga! ovantm a klasicky vyrovnanfm
prlstupo m. Ladislavovi Slová·
kovi i orch estr u SF sa to v
plnej miere podarilo.

Na tívod Mesiaca českos lovensko -sovie tskeho prlateflltva
RUSKEJ A SOVIETSKEJ
v Koncer tnej sieni Cs.
rozhlasu d irigent nár odný umelec Arménskej SSR OGAN
OURJ AN a huslistka ROSA FAJNOVÁ, Durjan so Syntfo n lc·
kým orchestrom čs. rozhlasu v Bratislave uviedol Sostako·
vičovu Slávnostnú p redohru, Rosa Faj nod bola s ólistkou
Cajkovského Koncertu pre husle a orchester. V kantáte
S. Prokofiev a Alexander evský. dirigovanej O. Durjanom
so SOtR-om spo luúčinkoval Slovenský rilhormonickt z bor
a sólistka opery SND Ľuba Ba ricová . Dr uhý deň prehliadky
patril snvietskej populárnej hudbe v predvedenl česko ·
s lovenských interpretov a na záve1· Oni vys túpili v bratlslavs~om PKO súbor ROSSJ)A zo ZSSR a Poddukliansky
ukrajinský sCíbor UND v Preilove.
uskuto č nili s a v Br atislave DNI
HUDBY. Dňa 4. XI. preds tavili &a

l

V. ClZlK

Až bude v poriadku akusticky
Izolovaná a pre potreby
kon.c:ervatória vhodne upravená
budova na Tolstého ulici, chce me zvýšiť s memé člslo prila·
tých žiakov, aby sme mohli
lepšie s aturovat potreby prudko s s rozvljajuceho základného
lludobného ilkolstva, ešte učln
nejšla u platiiovat špičkové talenty a po starať sa na jmä o
okresy. ktoré v hudobnsi a estetickej výc hove sú oneskorene.
v yuzljeine
všetky rezervy,
ktoré máme najmä v o blasti komornej hry, kde zatla!
m6me málo diferencovaných,
umelecky vyspelých a v rôznom zoskupen! pracujuclch sú·
borov. Je to bolest celej slovenskej kultúry, ktorej c hceme
osobitne na na~ef skole pomôcť. Zatla! č o čes ké kraje
pre2!va jú prudký rozvo! kom()rných tel!es mimoriadne vysokel C!rovne, nep()kro čllo Sloven9ko podstatne v tejto oblasti. Konkrétne formulujeme
tC!to úlohu takto: založif na naš ej škole kvarteto ele bo komornt orchester pedagógov a daf
mu všetky podmienky pre ume·
leckú prácu; založiť na llkole
sfibor starej hudby podla vzoru
Iných z ahrenlčných konzerve.
tórll a pomOct vo výučbe star·
šfch historickýc h nástrotov. V
oblasti žiackej plánuteme v ytvorit na škole a spoň 3 kvarte·
tá u2 v ni ~šfcb ročntko ck.
z výšime pozornosť obligátnym predmetom a opäť
preskúmame - na vyššom VÝ·
vo.tam stu pni - čl z h!adlsko
potrieb I:SU ae~reba opä( za·

p tne podpOI'UJeDie dozreté a
premyslené návrhy č e sko·
slovonshých profesorov taneč·
nóho umenia ua zriadenie ba·
letného inšlttutu, ktorý by sa
oddelil od ko n <~:ervatóril. pod ;
c hytil by talr.ntovanC1 mládež
od 10 rokov. prehlbil by cel·
kovú v9c llovnCt koncepCIU a
n omyslime z nových. hlb~lch
dôsledne zužitkoval skúsenos,ti
poz!c1f podHgogH:ku prax
.c:o Sovietskeho zvä'iu.
nai.ich stutlentov 8 budeme sa
konlihle sl. det'lnllivne v.y.
us!lovut o z[skante vzorovej l a~
t•Jesime phestorovu sltuÁ·
k nám pr!J•adenej, ĽŠU, kde by
ClU, zavedieme V zmysle ško\•
sa našl študenti učlll pedagosk9ch dokumentov a už bežia·
l!h.:kému remeslu·, zlskall vl,ac
cet 'praxe ·v Prahe, dramatľcké
pedagogických skúse noslf a,ko
oddelenie, ktoré bude pripradc;lteraz a pr lchád:j:all pedagovovať mimoria dne ta lenty pre
gicky lepšie pripraven! do ži · • vysoku školu, ale l pre kul tflt'•
v ota.
no-osvetovú p1·ácu, pre In~ truk·
tážnu č mno!.l v recltačnýc11
v zmvsle poslednýc h uznesen!
krllžkoch, nevylučujfic ani s a z 9. kongresu Európskej
mostatilú hereckú prácu na
asociá cie v Rotterdame bude·
menšlch scénac h. Ceské konme pracovať na prehlbenf konzervatóriá už túto potrebu PI·
cepcie výučby dej!n hudby a
nia, my túto pomerne zlož1tu
IJllonáj:le,
ktoré by dostall
prob lematiku dor!esirue prav·
zn a čn~ praktickú podobu.
V
uepadobne ·od školského . ruMu
Lýchto tendericióch máme k
1976·7'1.
dispozicii aj niektoré zahranič
v zmysle , lliRklot:ýCh ' SkusQ·
né sKrt'ptá.
'
nos't[ zavedieme ,vo vsotk ýc h
tr!edl!C~ od , budúceho; sk,ulsk~·
z avedieme v pomerne krátho t'oku tzv. curtculum vitae,
kom čase letné umelecké
ktoré sl pove.d le, kaÚJ.y žia~.
tábor y alebo letué umelecké
ally mal hlbšiu s'ebiľkQntrolu,
kut:zy, ktoré pov§du našl peda a v ktorom zahrnié n!Cien to,
gógovia a na ktorých z abezpeako sa obohacujú a - rozrastajú
čl mo cez Asociáciu 1 účas!
1
jeho vedomosti na školsk9ch
frekventantov zo zahraničia.
Bude to nová forma pro pagáhodinách, ale 1 to, čo sl dÔ·
plnil a z!skal z koncertov, roz·
cie našej soclallsticket vlasti,
hlasových a tetevtznycb reiA·
zesluž!lá propagácia pedagogic·
C\.1, v každodennom Zlvote a
kéh'o majstrovstva našich oepod. Tá to forma, zaužlvaná vo
dag6gov -- a napokon 1 nová
viacerých zahraničných štátoch
forma soclalistlcket starostil·
má prehlb!t ekonomiku s ča·
vostJ o mladého ade pta.
som, sklbovaf z rôznych zdro·
rov prichádza júce poznatky a
R ozpracujeme koncepciu kon
podnecovat žiaka k doplneniu
certnei činnosti v závodoch
čl k doriešeniu
svojich veso z vlášt11ym zretelom na bridom osti. Je to nová forma se·
gády socla llst1ck&f práce a
baevtdencie
l sebakontrolv.
uskutočnfme tfito Ideu v prktorá u nás nemá slc& trad!·
vet etape v spolupráci s ča
clu, ale v súčasne! etape by
sopisom Hlas Judu. TC!to fďr·
zobrala mimoriadne významnú
mu nových kontaktov so živoC!lohu.
tom budeme organizova( v
spolupráci s rOznyml Inštitúzá.klade skúsenost! z nie·
clami, ll neposlednej miere 1 s
kťorý ch štátov vypracujeROH.
me , plán pomoci amaté rskym
telesám a celému amatérskemu
p okúsime ·sa V)'rlešlf u!l vlachudoônému hnutiu v Bratislakdt nadhodend otázku.
va ' l v našom kra tt. Ide pre·
aby sa u ši absolventi mohli
dovšetkým o rozpracovanie sle·
uplatntf l ako učitelia hudob·
te
poradenských
bogpttá<:lf
net vtchovv na z'kladnýcb ško·
(kde zapoj!me l študentov z
!ách. Pri valkom nedost·a tku
vyššfch ročnfkov), o rozš!rekvalifikovaných absolventov z
nie v ~cbovy dirigentov, ktorf
ped agoglc~ch fakúlt, vldfme v
by pomohli v nlektor9ch okre·
tomto rlešenf reálne vtcbodlss och, 1 o participáciu na rOzko orl 'lOsllňovant estetickej
nvch Dletodlkách, ktoré by mavýPh "
vkusu a umeleckého
li 'poslúžlf amatérskemu hnu·
vtesl mekto•·é obligátne ora k·
tické predmety, napr. u kla
vlr ll>tov. akordeonistov a pod.
Mám na roysh ndllllii studen
lOV, ktorí IdU učiť na !!SU, klO·
rl bv vtacodboruvos (ou mohli
e!lte väč šmi prospie( vidieckym
škut ám.

A

·Na

cftenla naš&t ml44tlt.

tlu.

z domova

bohaUlto
kttltrímeho
programu
v
rámci
Mesiaca
Z

če.~kosloven
.~ko-sovietske·

'

lto
pnateCstr·a
predstapujeme
soviet .~kltCh
umelcov,
ktorl sooietske vokálne
umeme
rep r ezen tot•ali na scéne opP·
r11
Slorellskélto
národ•tého
divadla.
Laureátka
med::lnárodnýclt ~rí
ta:=í,
sóliMka
Státneho al.:ademického Vel.
kého
dwarila
Makvala
Kazrašviliová spievala v inscenácii
Eugena
Onegina tUohrt
Tafjany
(6.
XI.) . - Národný umelec Gruzírtskej
SSR
Nodar Angttladze,
sólista
Tbiliského štát neho
divadla
opery a baletu
z. Palia!vililro
sa
predstal'l
ako don José v
Bizetovej Carmert.
Ná r odmi umelkyňu
Gruzínskej
SSR
Medeu
Amiranašviliovú videli diváci 11a predstavertí Trubadrlra
ako Leonoru.

*

l

• Na dva dnl (26. a 27. októbra
t. r.) sta ll sa Trenčianske Teplice
miestom stretnutia najtalentovanejšej
slovenskej mládeže v rámct sófa·
že žiakov konzervatórll o naJ ·
lep šiu Interpretáciu sl o venskej skladby. Na otázku,
kde tkvie myšlienka sútaže, odpovedal Mikuláš Strausz, profesor konzervatória v Bratislave, zodpovedný za
organizačný priebeh sútaie: " Myltienka súťa že sa zrodila v decetubrJ minulého roku. Vtedy sa uskuto č nila v
Zlline Celoslovenskä konferencia o um ~: le ckýcll školácb. V jednej zo sekcii
s111e prišli k u záveru o potrebe rozvoja výkonov, v ~ om podnecujúco mOf u pôsob iť rdzne súťaže. Vhodný sa
ná m zda l i ofici á lny rámec - veno·
vaf súťaž 30. výro~iu SNP. Po preko·
uant prvých krokov, Ministerstvo
likol!ltva SSR, Slovensk ý hudobn ý
fond a Zväz slovenských skladatefov
vypfsall súťa f. Stanovili sa podmienk y, podla ktorých prebiehali výberové súťaže na jednotlivých konzervató·
riách a podla ktorých sa z jednej
ilkoly mohlo sú ťa že z6.č astniť najviac
14 žiakov (2 - spev, 3 - nástro je
2; roč nl kov 1.- 111., 4 nástroje z
ročnlkov IV.-VI., súbor do najviičAi e
bo obsadenia 5 f iokov). Z limitovania
vyplynula maximálna prisnost' výbe·
ru. Isteže, odniesli sme si pou če nia
l podnety pre budúcnosť. S6.ťaie sa
budú sústavne v bud(lcnosti organi·
zova t', ale u:Z Jen podla jednotlivých
otistrojových skup!n".
V priebehu sútaže (pozostávala z
dvoch kôl a dvoch skupin - nlžš!ch
a vyššich ročn! kov), ukázalo sa niekafka pozit!v. P1·ectovšctkým potešila
dobrá, vyrovnaná kval!tat!vna úroveň
žia kov. Z troch slovenských konzervatórl! - Bratislava, Košice, Ztllna
- ztšll sa rovnocenn! súťažiaci, čo
je obrazom cleJavedomosti pedagogicko) výchovy a rozumnej výchovnej
politiky l na mlrnobrallslavských školách. Preto v trenčianskoteplickej súťaži rozhodovali o umlestnenť v prvom rade stupe11 nadanosti a momentálna dlspoztcla žiakov. Konzervat6·
rium v Bratislave z!skalo jednu 1. cenu - l\1iroslava Fischerovi (spev),
d•·uhé ceny: Marek Novák (vtolonče ·
lo, l. skup. J. Karol Svitek (poza un,
2. skup. ), Ľubi cu OrgonUová (spev),
qlá~1kové kvarteto; čes tné uznanie :
Alena Kop ča nová ( klav!r, l. skup.),
Katarlna Habovlítlakové (husle, 2.
skup.). Konzervatórium Kolice ziskalo l . cenu zásluhou Mariana Pivku
(klav1r, l. &kup.) <1 Magdy lvanove j
( ldav!r, 2. skup.); čestné uznanie ZIS·
kol Frantiiek Dlugo!i (fagot, l. skup.).

PrP. Konzervat6rlum ., Zlllne z!skall
3. cenu Ivan Gajan ( klavlr, l. skup.),
Zoja Kopčáková ( husle, l. skup.), Ján
Figura ( rtauta, 2. skup.), Alžbeta Foltýnová a Ivica Olejčekov6 (spev), a
..:ycbové kvinteto; čestné uznanie dostalA Mária Sucbov6 ( klavlr, 2. skup.).
Slovenská hudl>a poskytla úctyhodný počet opusov pre výber - Isteže
aj v zhoda s trad!ciou, dominovali
počtom skladby pre klavfr, podnes
plAtný za najatrakt!vne(š! nástroj. Menej skladieb majú k dispozicii hráči
na nlzkych sll\čikoch a rôznych dychových nástrojoch (podobné je rozloi!Pnle 1 v záujmovej sfére žiactva).
Tento "nedostatok" (výnimku tvorí
malý počet skladate1ov) by mohol
podnietiť orientáciu sOčasnej sklada·
telskej generácie. Súťaž v Trenčian
skych Tepliciach splnila očakl\vanle:
výchovné vedenie žiakov sa odrazilo
v dôkladnej pr!prave, v serióznom
prtslupe k veci. Pokla1 !de o drama·
turglu, pre budúcnost by sa azda
osvAdčll aj výber z dielne českej sOčasnej hudby. Okrem Lného by sa roz·
šťrila Informovanosť žiakov 1 v teJtO
I. Si~kov6
obl11stl.
• Výrobný úsek Slovenského hudobného fondu rozmnožil dalšie ti·
tuly skladieb slovenských autorov:
Alexander Moyzes - Vatry na ho·
rách, symfonická suita pre velký or·
chester; ján Zimmer - IX. symfó·
nla; ]án Cikker - Nad starým záko·
pam, symfonický obraz pre orchester; Tadeáš Salva - Zalospevy pre
sólo soprán, recitátora, zbor a ko·
morný sllbor; Alfréd Zomanovský Slav!n, pre miešaný zbor; Bartolomej
Urbanec - Koncet·t pt•e klav!r a orchester; Bartolomej Urbanec - Nlt·
ra, symfonická poéma pre veiký or·
chester.

KONZERVATORIUM
V ČÍSLACH
Počet žiakov na Konzer·
vat6riu v Bratislave v
l kolskom roku 1974-75
SU

Zastúpenie -podla okresov :
Bratislava
Bratislava-vidiek
Banská Bystrica
Dunajská Streda
Galanta
Karviná
Komárno
Levice
Lipt. Mikulál

liZ
20
5

Lučenec

Michalovce
Nitra
Nové Zámky
Olomouc
Pov. Bystrica
Preli ov
Prievidza
Rim. Sobota
Senica
Topolčany
Trenčfn

24

1
1

13
3
l
3
1
l
3%
l

·l
1
Z
1
15
.U
ZC

Trnava
Volkf KrUI
Zvolen
Ziar nad Hronom
Zillna

2!
"t
3
•l

InternJ pedag6govla
Externí pedag6govla
Počet klavfrov
Poče t planfn

54
34
!IO
15

Počet čembalo

'1

Z

Po čet

evidovanfch illalel
24 371
v archive

Oslavy 55. výročia zalolenia Konze rvatória v Bratislave stali
s a prlle 2 itosťou aj pre demoniitrovanie kvaUt, ktorými táto initi·
túcia obohatila slovenské interpretačné umenie. Dňa 4. Xl. t. r.
sa v koncertnej sieni U klarisiek predstavili mladi umelal, aa•
dávni absolventi lkoly, ktorých doterajlia umelecká prax VJYO·
lala rad po&ltlvnycb ohlasov doma l v zahranič! : s6Jistka opery
SND Magda Haj6asyov6, huslistka Jela Spitkov6, klaviristka Ida
Corneck6, s61ista opery SND Peter Dvorskf, violončelis ta }Olaf
Podhor6naky a posluchá či VSMU, akordeoniatl Rajmund K6konl
a Tibor Rácz. V organovej sieni Kon1ervatória na Tolstého ulici
(8. Xl.) malo poi!etné obecenstvo mol nost nanovo sa stretntt
s um~nlm -popredných reprezentantov umenia organovej hry
u nb a osobnoatf, ktoré toto umenie na pos toch pedai!6Rov na!iicb odborných budobnýcb uč illlť ďalej odovzdávajfl : prof. Irmy
Skuhrovoj, pro!. d r. Ferdinanda Klindu, prot Ivana Sokola a
prof. R6berta Gráca.

SKOLA A HUDBA
Ked sa zamysUme nad otázkou výchovy pre pedagogické povolanie a pre
povolanie koncertné, sól1stlcké, treba
kon!Hatovat, že v minulosti medzl tý·
mlto druhm! výchovy bol dosf vetký
rozdiel. Na prvom mieste treba sporne·
mít hlavné predmety a . na druhom
predmety prlradené. V hlavných predmetoch sa roblla diferenciácia žiackych
schopnost!, zručnosU a návykov. Zlak,
ktorý napriklad na sólistlku nestačil,
navštevoval pedagogické oddelenie, v
ktorom sa kládol dôraz na pedagogickú
pr!pravu. Učebná látka z nástrotovet hry
a zo spevu bola upravená a zamerani
na pr!pravu kvalitných hudobných pedagógov. Väčšina priradených predmetov bola spoločná pre všetkých žiakov
školy, pričom predmety pedagogické boll zastťípené menšlm počtom vyučova
cfch hodin ako dnes. Na vteda jšom pedagogickom oddelen{ neboli zavedené
náčuvy, pedagogická prax l hlbšie l !llr·
šic odovzdávanie vedomostr, zručnosti z
oblasti metodiky hudobne! výchovy, detského sólového spevu. Dirigovanie zboru bolo pre všetkých budúcich učltelov
povinné. Svoju dlrlgentskťi zručnosť mo1101 kandidát učitelstva preukázať pri
práci so zborom konzervatória za prl·
tomnostl vyučuJúceho profesora.
Myšlienka vychovať kvalitných hudobných pedagógov sa dalej rozvíjala; pedagogická prfprava žiakov sa prehlbo·
vala a skvalitňovala na špeciálne! ško·
le pre výchovu pedagogických kAdrov
pre hudobné školy rdnešné Ľudové ško·
ly umenia - ĽSU). Konzervatórlufll vychovávalo výlučne sólistov a orchestrálnych hráčov.
Podmienky rozvota kult11ry soclallstlckel spoločnosti vyžaduJú kvalltnťí výcho·
vu 1 odborn11 prtpravu vzdelaných a uvedomelých umelcov a hudobných pada·
gógov. Vyslovuje sa tým požiadavka, aby
al žiak, prlpravut11cl sa na pedagogické
povolanie, bol umelecky náležite škole·
ný. Preto na dnešných konzervatóriách
musi každý žlak bez ohtadu na budllce
povolanie pretsf základným technickým
umeleckým výcvikom v hlavnom predmete. Ani v prlradených prédmetoch sa
rozdiely nerobia, s výnimkou špecializovaného oddelenia pre výchovu plnokvaltflkovaných učltelov ĽSU (V 5. a 6.
ročn!ku konzervatórll) ,

Prl koncepcii proCilu učlte1ského št\1dla na konzervatóriách treba vychádzať:
l. z požiadavok na socialistického uči·
tela (teho občiansky a politický orafli).
2. z požiadavok na teho pedagogickú a
metodickú erudfclu, 3. a z požiadavok
na teho kvalitné teoretické a praktické
ovládanie
študovaných odborov. so
zvláštnym zretelom na učivo školy, na
ktore! má absolvent konzervatória pO·
sob It.
Vyučovacl proces podla platných učeb
ných osnov nekladie hlavný dOraz !bo
na výkonnoumeleckťí stránku, hoci t11to
nezanedbá va a lntenzlvne fu pestuje.

konzervatória mOžu preukázať návštevnol>f na tomto oddelen!. sa k vyučovaniu
kolekt!vnych predmetov málokedy alebo
vôbec nedostanú.
Keďže sa profil absolventov konzervatórl! formuje podJa modernizovaného a
premyslene émerencovaného učebného
plánu jednotlivých štódllných odborov,
ukazuje sa, že by bolo potrebné klásf
ešte väčši dôraz na pr!pravu budúcich
učttelov vyučujl1clch kolekUvne predmety na ĽSU a uvažovať o možnost1:
1. väčšieho počtu hod!n pedagoglckel
praxe pre prfpravu vyučovani a PHV a
HV,

saká umelecká potencia. te u vyntkA!ó·
cebo hudobného pedagóga rozhodUlUC&
predovšetkým umelecká pohotovosť.
Z uvedených dôvodov sa neraz stáva,
že vyn ikajúci koncertný umelec, s kla da·
teJ, obdarený mtinol·ladne vysokou ume·
leckou potenciou, nevyznačuje sa rovna·
ko vysokou umeleckou pohotovos ťou, fo
bráni tomu, aby sa stal vynika júcim hu·
dobným pedagógom.
Je však vera takých učltelov. ktor! celý svoj život zasvätlll pedagogicket čl n·
nosti bez toho, aby rozvinuli svalu sO·
llstlckú kariéru. Napriek tomu mnob!
z nlch sa stall úspešným! hudobnými

K pedagogickej príprave žiakov konzervatórií
Zvýšený počet v yučovactcli hodin a
obsah vyučovania pedagogických, teoretických a praktických predmetov te zárukou. že každý žlak - absolvent konzervatória te dobre prJpravenf na učl·
telské povolanie al v tedy, ak sa mu nemtent venovať. Bude však treba postupna llkvldovaf pomerne často sa vysky·
tutl1ca nesprávne, zastaralé názory nie·
ktorých pedagógov, že navštevovanie
špecializovaného oddelenia znamená pre
žlaka zAťaž a znfženle odbornosti v
hlavnom vyučovacom predmete. Podla
mnohých z nich neštuduJe predsa žiak
klavfr, spev a pod. preto, aby na ĽSU
vyučoval PHV a HVI Azda sl pedagógavla tohto typu dostatočne neuvedomu·
fll, že prlpravu učltelov pre Ľudové školy umenia treba chápať ako symbiózu
umeleckého, hudobno-vedeckého a peda·
goglckého školenia.
V tejto s11vlslostl sa žiada - na základe na tnovšfch skllsenost! - spomenťít, ž"e niektor( pracovnlcl nadriadených
školských orgánov a viacer( riaditelia
ĽSU nemajó presné Informácie o pr!prave učlterov pre tento typ školy na konzervatóriách. Iba takto môže dOJsť k sl·
tuácll, že PHV a HV učia často práve
takt absolventi, ktor! špecializované oddelenie neabsolvovali, tch pedagogická.
psychologická a metodická prfprava pre
vyučovanie kolekUvnych predmetov nie
ta pre praktické potreby r:Su na žladú·
cet ťírovnl. Oprotl tomu absolventi, kto-·
rl záverečným vysvedčen!m 6, t•očn!ka

2. znovu zaviesť v !5. ročnlku povinné
pre bud11clch pedagógov (z hlavného predmetu, PHV a HV), pre ostal·
ných žiakov zaviesť n 4čuvy fakultatlvne,
3. vyriešiť otázku organizácie a obsahu cvtčnet školy pr! konzervatóriách.
kde by sa zl11člla teória s praxou - metodika príslušného predmetu, pedagogická prax od náčuvov cez napodobňovanie
až k samostatným pedagogickým výstu·
pom a plynulej praxi.
Učltel r:Su koncertným umelcom byf
nemusf, o to viac u neho dominute zložka pedagog ická. Na stredných alebo vysok~ch hudobných školách sú tieto zložky bud v rovnováhe alebo nlektorA z
nich prevažuJe.
Celosvetovä skósenosť te taká. že k pedagogickeJ dráhe, vychovať bud11cich
umelcov alebo hudobných pedagógov, sa
nezriedka uch y1ulú bývalf sólisti a koncertnf majstri, ktorl zanechávalO aktfvnu umeleckú čhmosť. Prl pedagogickeJ
práol sa opierajú o svale bohaté skl1senostl z koncertov, o široký umelecký
rozhlad a vlastnú umeleckú koncepciu.
Výsledky prac sú u niektorých tednot·
llvcov výborné, u Iných priemerné až
slabé.
ZdOvodnenle možno nájs( v tom. že
štruktúra faktorov vytvárajúcich osob·
nosť pedagóga sa od štruktt1ry faktorov utvárajúclch osobnost výkonného
umelca alebo skladatera lišta. Kým u
vynlkafóceho hudobného umelca (alebo
skladateia} t•ozhoduje predovšetkým VY·
náčuvy

pedagógmi 1 pozoruhodnými, výbornými
výsledkami.
Stat sa 11spešným hudobným pedagO·
gom môže Iba ten. pre ktorého hudobno·
pedagogické pôsobenie te povolanlm a
nie zamestnaním. Ten, ktorý túto čin
nost vyhladáva bez zretela na ekono·
mlcké stimuly, so širokým hudobným
rozh1adom, vyzbroJený praktickou skO·
senosfou 11 pedagogickými vlohami. To·
to sl treba uvedomiť hned na z11člatku
!.tOdla na konzervatóriu.
Ešte l dnes te neraz problémom za·
č!natócej pedagogickeJ existencie zladt(
koncertn11 a pedagogickO činnosť. Z titulu koncertnej člnnostl nevyplýva j\1 pedagogické úlavy a preto sa zanecháva bud
pedagogická alebo koncertna činnosf,
hocl koncertná činnosť by bola mimoriadne prospešná hlavne začlnatúct m
pedagógom.
Nezriedka sa stretávame s tým, že vf·
konný alebo tvorivý umelec pokladá PI·
dagoglckll činnost za náplň svoJho !l·
vata. Vtedy ie rovnocennä s jeho ume·
leckým pOsobentm, ba neraz tel dáva
prednost pred umeleckým pOsobenbn.
Pri formovaní profilu budúceho učl·
teta ĽSU na konzervatóriách sl treba
uvedomlf, :!a optimálne výchovné pôsobenie možno dosiahnut Jednak s11stav·
ným sebavzdelávanfm a osobnou kult~·
rou a Jednak uvedomelou prácou, vv·
konanou so záujmom a s vedomlm d&·
ležltostl tejto spoločenske! funkcia.
OĽGA PAVLOVSÚ

55 ·rokov bratislavského Konzervatória
ved cnhn svojich pedagógov llt ud ujú nalo sú čas 
né skladby. Nedáv na súťa ž kouzorva t6 rll k 30.
vý ro či u SNP u kázala, ze
si mo ~ no dobro vybra ť z
našej tvorby a že sú tu
ozajst né hodn oty . . •

Snlmka : CSTI<

Z vystúpenia · predsedu ZSS národného
umelca prof. Eugena S u c h o ň a:
PQzd revnjem
pedog 6·
bratislavskéh o K onzervatória ako s tar ~ ch
známych a prlatefov. Keli'
111 rakapllulu jem ces i u
od zakladatefuv M i·
Joia Ru ppeldta a Frica
Ka fe ndu - a! k d neiku,
n emôžem sa u brhlť dolmu, .le sa v ykona la vel·
k6 • a cel ef oalef kultúre
JOY

prospell ná práca. Dnes te
br atislavské Koozervat6·
rium dobre známe doma,
ale i v cudzine a mozno
jeho prlicu mera ť na jvyll!ilml parametra mi. Nás
Zväze
skladaterov
vo
zvl á šť teil, žo sa tu v
posl edn ~c h rok och h rá
viac siDVensk el h udby ,
že tu mnoh! i tu de nll pod

V
refer áte
súdruha
r i ad ilefa mo zaujali najmä dve my!llien ky. Jeho
návrh ,
aby
absolventi
konzerva tórlf mohli o člt
- ak bude potreba
hudobnú výchov u i na
d c v ä tro č 
základných
ných ikol ách. l e tam nb
r ovsk li potreba a n o
sm ierne by t u po mohln
hud ob neJ a estetickej výc hove. Moho l bv su m ce
I ý t ento p r oblém ili roko
r oz vl jat. av• ak v podsta
t o hudobn á vých ova po·
t r ebu je vdkú IJUdporu .
naj mii ketl v s ú č a s no s ti
ešte stál o boju jeme u to,
i!i sa zachová terajši
systém vvchovo ýc h koncertlli'. ilale j ma "tllujalu
my§llen ka.
v ypr acova(
akýsi pr o jekt na pomoc
amatér sk em u h udob nému
umen i u. S6druh riaditel
mal zrejme na m ysli vo·
llť ďaUli e formy, ako vyc hov á vať nap r . d irigentov pre menšie súbory,
spevokoly a pod. Casto l
forma l nlltruktáže by pomohl a ro z h ý bať a matérsku h udob né tel esá v ok·
resocb a no vidiek u. (e

to za ujlm avli

Tri teoretické semináre
V rlimct osHlv uskutočnili sa al rozsiahle stretnu ti a s pedagógmi I:SU z ce·
IOIJo Slovensk a. Seminár kllivesového oddeleniu viedla prof. Al i beta E lanová,
ktorú hovot·!la l o problematike štúdia
Bachových diel na I:SU. Zásadný r eferát
predniesol prof. Juraj Ma!Huda, ktorý ro·
zoberal doterajši spOsob vyučovania hre
na klávesov9ch nástrojoch na ĽSU. po
ukázal 1111 nebezpečenstvo mechanické
ho prístupu k žiakovi, venoval pozot·nosr
mektorým nerentabllným pedagogickým
postupom a načrtol perspektlvu tvorive!
vysoko produktlvncj o Individualite žia
ka prtspOsobcnet metódy. Referát sledu
valo vlne ako 200 účnstnlkov a vyvinul
sa v plodné a tvorivé stt·etnutle orore
sorov Konzervatór ia so širokým záze
mim, ktoré pracuje no tSU.
Sem tn8•·
hudobn u-teo rettck9
viedol
or or. Pavel Zika, ktorý orednlesol r ere
r·at ,.Pt•ipľava u nllvllznostt v hudobnet
teórll medzi ĽSU o konze r ~atórlamt". Ho·
vor1J o dOIJrých skúsc noslloch, upozoľnll
vsuk na zbytočné oretažovanle žiakov
ĽSU rdznymt nepoclstatnýmt podrobnos
ť<tml . l<tllcloJ dOraz no iJOdchytente zá
utmu žloku. výchovu huclobnostl a stálr
rozsirovanlu okt•uhll vr>domostl. s ktorý
ml sa mOže žiak tSU stre~ávaf vo svo
lOm okol! attl. V dľuhet časti r eferátn
predostrel akýsi model úi!lnnet a oso1
nej teoreticke( prlpravy. Osobitný dôrn7
kllidol nu pt•fo•·avu tych žlukov CSU kto·
rf chcu štu dov a ť na konzervatóriách. Po
drobne vysvetlil požladRvky pri prtlfma.
c!ch skuškoch. Doph~ok k tomuto rere
rAtu predniesol p r of . Jura ! Pospl! il, kto·

rý bovot·ll o vyhludlívanl kompozičnýc h
talentov. o základných požiadavkách ,
ktoré má konzervatórium na žiakov, ktorl chcú študovať kompozlc!u a dir igovanie. Seminá r sa tesil velkej pozornosti
a navšllv!lo ho 140 záujemcov z celého
Slovenska.
Tret! sem!n6r usporiadalo sláčikové
oddelenie a viedol ho p r of. Albl u Vrter.
Hovoril o vyhladávunf talentov. o starostlivosti o talenty, o spr6vnych me·
todlckých postupoch s výrazným tale n·
tom a ochote konzervatória pomôcf k<~ž·
dej CSU, kde sa výrazné talenty otlla·
vujú a kde potr ebujú metod ické kon·
wltác!e. Hlavný referát na tomto se m!·
nár! predniesol prof. VIliam Korln1!lc••
Venoval sa problémom !Hýlovcl Interpretácie, podrobne rozobral pojem štý lu,
ukázal na m110hých prlkladoch na štýlový a noštýlový prlstup k notovému
'lápisu a napokon citoval viac zautlrna·
vých prikladov zo svojich bohatých oe·
1agog!ckých skúsenost!. V tomto sem !·
nár! Stl t•ozprúdlla nolžlvš!a diskusia:
vystúpilo 14 dlskutOrov. medz! ktorými
bol! al pedaRógov!a zo Ztl!nv. Dol. Ku·
')ina . Ružomberka. Stúrova a ďa l šieh ok ·
resov.
Všetky tri semináre splnili oča káva 
nie. Bolo to azda nalvllčšle pedagogické
3tretnutte v obl asti hudobného školstva
v posledných desllltiCh rokoch . Vllčštna
účastnikov zosta ili v Bľlttlslave l na ďal·
što podujatia. niektor! sa zúčastnili l
Di\a otvorených dverl, kedy mohli vor.
ne a v hociktorej triede sledovať peda·
~og!cký proces.

myllllen k a

a !el ám vlim vera úspoch u a h úževnatosti , keď
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Zo spomienok • • •
e nes. kecl st pripomlname 55. výročie zaloienia prvéh o slovenského hudobného inštit útu v Bratislave
Hudob1tej akadémie pre Slovensko, ktorá po r ôznych preme1zouatziaclz prijala u r. 1960 názov K onzervat órium u Bratislave, dttes. keď stojíme zoči- voči 55 ·
ročnej skutočrwsti, nemožno sa nezamysl1et nad t ým,
akými tažkostaml táto škola prešla a za akých podmienok sa f or movala. Vtedajilou sn~ltou školy bolo poclchytir slovenské hudobné t alenty a vytvorit tak· U/Í ·
:!l'lamné kultúr no-polttické zázen11e oproti uelk·ej a o
viedenskú t radíciu opretej neslovensk·ej hudobnej prevahe Bratisla vy. Len fot ografické tablá. svedect uá o
prvých absoluentocll školy, z ktor ých uz mno/Li closíaltll u: nwtie u hudobnom svete, r ôzny zachovaný mater iál, diela ztZrlané hudobným svet om, venovania port.
ri!tov, hudobníci zvučných mien, zapísaní u knille hostí
školy, dokumenty o výmenných zah raničných koncert.
ných zájazdoch, uýkony mter pretov, ceny a u:zttallla na
r ówych mcdziltárodných sútažiach - to všetko stí sve dectvá, ktoré hovoria za históriu i za siičas nost'.
Ak dnes prcch6dz.amc chodbami k onz.ervat óna, ne ·
možno nespomemít Milo§a R up pe l d ta (nar. 1881)
r odáka z L iptouského M1kulái;a ( 18. Xl. t . r . sme s1
pripomcmlli 31. výroč1e jeho smrti), ktorý po skončení
učiteľského tistavu št udoval na kom:erual óriách v Lip·
sku a Buenos Air es, kde získal diplom vo uwcerých hu·
d obnýc/1 odbor och. V r. 1919, po návrate z Ruska začal
uplatl'lovat svoje orgattizačné i hudobné schopnost i
U vedomoval sí, že pre kult úm e potreby slovenskej pospolitost i j e potrebné vytvont tiuotaschopný :aktacl,
k tor ý by v budúcnosti dok ázal svOJU pôsobnost. iiaf,
pri uuádzanl myšlienky hudobno-uzdeláuacej iniítittíciC
do reality stre tol sa Ruppelclt s neiičliuým postojom
vtedajšlch vládnúcich k r uhov, ktor ý sa odrazil hlavne
v nedos tat očnej finančnej podpor e. ( Počiatočná dotácia namiesto prisCúbenýclt 110 000 bola iba 8000 korú~t. )
Ruppcldta to nezlomila, bur coval a zapájal do akcie
m ikulášskych rod.ó.kou, mecenášov zo Slovenska, ame·
r ick ých Slovákov - všetkých národovcov, a tak spo.
la čnými silami podarilo sa začaté dielo uskutočnil. Nie
menej starost í r obilo Ruppeldtov1 umiestnenie školy
Chodil , vypísouaZ, pr osil ai konečne získal staru
·budovu na ut edaj§om Dunajskom nábreží (dnešné
Vajanského ndbrežie ) , ktorá vonkoncom nezodpouedalu
•požiadavk ám výučby - často sa vyučovalo len teoret icky, bez klavír a, alebo v súkromi u pedagógou. Ale hud ·
ba predsa žila, prdla úspešne skúškou ohrlom o
prá ue t ieto t ažk é podmienky mobilizouall silff zaintere sovartých k mimor iadnym uýkonom orga11izačným r
pedagogick ým, aby uzkrlesill i slove11skú umelú hudlw
a profesionálnu hudobnú činnosť. Miloš Ruppeldt t eda
položil pilier hudobnému §k olst vu Slovenska - dnešnému K onzer vatór iu a bol jeho prvým riadit e(om.
D ndn~ K on::er vat6r íwn spltia pedagogicko- výchovné
zameranie i voči vr cholným k oncert ným, virtuóznym a
insím kvalitám na reprezen tačnej úr ovni t ým, že pri·

mtJfho absolutória na Hudobne/ a dramattckef
v roku 1937 nebolo možn~ dostat miesto
na hudobnych ~kolcich. ktorých bolo uefml mdlo a neboli
po!>tdtnen~. Odís/a som do rodl~ou:.k~ho domu v l?u~om
berku a u~lla som !;úkrumne, čo ml v!lak neposky•lo
uspokofi u~ hmotn~ wbezpe~e niP . Mofe usllie, wložit tam
lwdobnú !lkolu, sa nestretlo s porozumenlm u kamp&·
tent ných ú1 actau.
Na Hudobnú Skol il do Bratislavy som nas/úp/la v r . 1940,
keď \ll tam u'kutublllll rózne personál ne zmeny. Vtedy e!lte
bola Hudobna !lkala spo/11 s 1/udo/mou a dramatickou aka·
rl~mluu na teruj.~om Dw/11 uuom ndrnesti. Rlaclilefom bol
Frtco Kafenda, rntJJ bývalý petlayóy Puznt1la som lzo ut
zo !ltúdu ako prlsneho a ndro~n~hn odborntka a l dskav~lio Cluueka. Bo/u rado~fou w)ho !ltur/ouat Na kaMú
hodmu som sa IP!ltla, lw~t/11 bola zaujimaud a uyme!ikat
lekcw neprl!ilu do úvahy. S uctakou ~pomlnam na vsetko,
~o som sa ul!ho naučila. TieZ ako predstavený vedPI sl
uskat úctu aj ld~ku u v!ietkych zamestnancov a1 žiakov.
Kec! v roku 1941 Hudobnú a dramrtl/ckú akad~mw po~tdtlll/1, oddelila sa Hudobnd Skola od konzervatóna.
Rladl/efom !ikoly sa stal Latllslav Hrdina, mladý, odu~eonený hudobník. S veflcým eldnom začal pracoval na
rozvoft HudobneJ !>koly. V začiatkoch sme pracovali u
~tožených podn11enkach. Fman~ne nebola !lkala zafJezpe~end. Nerobil sa výber twkov, lebo .~kola bola odlrdzand T!ll finan~ný efekt zo ~koln~ho. UNter mal 30-40
!lakov. Bol nedostatok prie'>turov, u~llo sa na rozli~mích
•nlestach Bwtis/avy. Po poStdtnenl na~wl oefký rozmuch
'rudobných §ktJI nielen u Bratislave, ale aj na celom
Slovensku.
Aby sa prdca skvalilntla a zfednolila, organizoval rlatltet Hrtltna Skoltmle kuali/lkuuanycl! učitefou. Pre ne:Cualt/tkuuaných sa usporiadal/ drJu~ouacle krúžky, zuiJ~~ a
•·ez pr(Izclniny. Clwdill smP na Inšpekcie a hospildcle,
spojen~ s odbornou diskusiou, zametanou na zi ~te né
uulu~tatky. Styk s dotylJnou §kolou sa udrflaual aj natale/, aby bolo zaistené súvislé usmerl!ovanle. Usporta·
•lalt ~a sútaže v fednolllv!Jch kategórldch žiakov a u!J·
menn~ koncerty !lkól. Roblll sme metodické r ozbory osnov, niekorkokrdt sa osnovy uylep§ovall Rladtter Hrdina
hOl neúnavný v lntclattve, do~lah nut lJo najlep!ile vy, /edky. Pri tom bol nerlostatúk kvall/lkouaných kddrou,
nakorko stdle pribúdali nové Skoly. Prl!to bolo v roku
1951 zriaden~ Pedagog1ck~ orldeilmiP Hudobne/ Skoly,
rtby sa zvýSll po~et kvallftkouan.fích uNterou. Aj tu balt
zaNatky tatk~. Riadltelom sa stal Imrich Kr/fan. Pod
jeho vedentm sme sa usilovali dal ~lakom ~o naj/epSte
pedag oglck~ vedomosti . Na!ie úsilie o sttlle lepSie v!J~ledky no/o preruSeM u r ok u 1954. Vt edy bol celý kn/ek '/v prelo~ený na Stdlne konzervatórium, aby sa skva·
' ilnlla v!Ju~ba povlnn~ho klavtra.
Pri t!Jcl!to retrospekttvnych spomienkach sl uvedomu
wm vetkg rozvof hurlobn!Jch Sk6l na Sl ove>nsku, ktor~
majú u~ svoju pevntí pnztciu /J r.eloStdtno m rdmcl.
NaSe konzervat6rtum, kCIP pracufe celt! moja peda
qoglckd generdcla, zlskalo \l dobré meno nielen u rd m·
cl na§eJ republlky, ale aJ u európskom meradle.
akad~mti

Prvá budova Hudobnej akadémie pre Slouensko.
prauuje dlsponouaných jednotlivcov k §t tidlu na VIJ>
kých ~kvlách u nás t u zahra111čí. Tak t iež pripravuj~
1chopné pedagogwkč sily pre sp oločnost, ktora má po ·
tom vcfkti rílollu vo učasrwm podchytáuaní m!aclýclr ta
·
'entou.
v budúcnosti čaká §kolu este uclká práca - istr
Lispciíná, keďie sa môie opnct o swe po!mutých, al•·
plodnou prácou l!uplnených 55 roko v. Za tent o ča ,
vre!i la lt udob~tá vý učba veľkými premenami. Napredo
tJUnic hudby u t ec!lllickum zmysle •wšlo sl svoju žím·
pôdu aj na br atislavskom Konzervatóriu a veríme, ir
adekuáttte sa bude do plňoua f to, čo je doteraz zameska
•zé 11a polí obsahovom. Veď stále clopltlaníe tevh1tic~
lcých poznatkov ueclomostamí o poslaní umenia a o 11e
v!iednej sile hudby. ktorá toto poslan1e spl1ía suojr áznor
estetick ou rečou pris pieva k t omu, aby hudba ne .~klzl
do zajat la prtízdneho formalizmu.
Dneš1111 lekár.~ka veda a psychológia uznáva ltud'•·
ako ueCkú autoritu u oblas t i e.sychickej. Teda 1 vedo
•1á ročná a prísna na d6kazy o pôsobnosti, ráta s obr a"
~kými moínosrami hudobného tíčinku.
Pri tomto poznani zdá sa. akoby sa brány hudby ešt•
'en otvárali a hudobná minulost akoby pracouala pr1
lettto okamih. Súčasný vývoj vedeckýc/1 poznatkou r
tomto pôsobertí umenia ,rtajmä hudby, Iste bude vie~·
•ra§e bádanie aj týmto smer'lm. Preto by bolo potreb
'lé školopovít1ttú mládež v1ac orle1ttovar k hudbe a za
•ezpečlt jej pravidelné poobed1iajšie koncerty.
Dndné vedenie obohatilo cenné dedičstvo §koly o
orič ln ll o sa o získanie dôstoj nej budovy na T olstélr •
~tltci, vytvo r ilo vhodné zázemie z pedagogického k olek
tíuu, z.uetadllo nápl1f a kvalitu školy a ak tíurte zapojil ·
Konzervatórium do vereJného života.
Prvý r iadite( Miloš R11ppeldt pr Uahoual a sústr eá'l
val t alenty Slovenska, aby ich spdjal v u§facht llý cre
- slo"ensk ú hudbu. Dnes už sa spája §kola so svetom
čo j e v súčasnos ti nielen nutnost, ale zdruka jej ďa l
§ielzo pozitívneho r a$tu.

HELENA DOMMLEROVt\

ĽUDM I LA

TURCEROVA

...

na opernom
javisku
JEVGENI JA GOROCIIOVSK AJA

\

Program Bratislavských hu·
dobných sl ávnosti v · o pere ·SIO·
venského národného
divadla
rozčlenil sa v tomto roku do
pestrej palety. Popri ~Jremi é ·
rach Beethovenovho Fidella a
Bendovho Pygmallona oživli!
domáce Inscenácie tzv. svetovej klasiky hosťujúci domáci a
zahraničn! speváci. tá mladšia
čast z nich v rámci llčastl nn
ďaläom
ročnfku
lnterpódia.
Festival hlasov. ktorý priniesol
vrcholy 1 rozpačité momenty.
na~lel
priestor v predstave·
nlach Verdiho Rigoletta a Trubadtlra, Pucciniho Tosky a Ma·
dame Butterfly, Bizetovej Car.
men a v ešte čerstvom Frešovarn naštudovan f Gershwlnovej
opery Porgy a Bess. Vyše tu·
Cel Sólistov [pr l
za slCipenf
vsetkých hlasových odborov]
rôzneho fyzického a umeleckého veku - a teda al rôzne!
miery ovládania remesla. brá·
ni nám ná jst pre PO$údenle
spoločné
menovatele.
Preto
zvofme formu stručnej rekapitulácie jednotlivých zjavov.

Interpódium
Tohoročné operné
Intet•pódiUm vnútilo nlekolko otázok,
podružných, ale aj podstatných: Podat•f sa v budúcnosti
usporladatelom
zabezpečit
ut:a st ~plčkových talentov zo
vsetkých socialistických
kra·
Hn [ten tokrát chýbuli zástupcoviA NDR a Bulhat•ska J. aby
sa lnterpódlum stalo fórom demonätrácie obrovského speváckeho
zázemia
soctallstlckel
opernej kultúry? Nemali by
obe zainteresované stt·anv stanoviť prfsnejšle kritériá výberu - v Pofsku a natmä v Rumunsku je celkom určite viac
pozoruhodnejšfch spevA.kov do
tridsiatky, než t!, ktorf v októbri reprezentovali v SND? ]e
z ta kllckého hladiska jedno·
značne správne ak sa mlad!.
neskl1senf adepti stretnl1 na
scéne s mimoriadne zrelými

profesioná lmi pomáha Im
takýto p ar tner , ktorý prepr acovanostou svojho umeleckého
preJavu výrazne strháva na se
ba pozornosť publika? Je repertoár oper y S D dosť široký
pre "dor astenca" s troma-štyr·
ml Javis kovým! postavami? le
ne8iiťažné
l nter pódi um
vari
cormou exhlbfcle, na ktorej sa
pr edstavujú " medulllstl" l ti,
čo ,.skončili" vyššie od "dvadsiateho miesta v porad!"? Na·
lfska sa záver: operné I nterpódium v rámci BHS mohlo
by sa v budúcnosti stat nesmierne efektnou a záslu~nou
akciou medzinárodnéh o dosahu, ak by sa mu podarilo zabezpečit účasť Iba naoza 1 prvo!riednvch Pl'edstavitefov miadel speváckej generácie zúčast 
nených kratln. Umelcov z gaH!!·ie vyzretých osobnost! (Gorochovskaja ),
protagon istov
velkých telies (Miller), viac
raz
preverených
talentov
(Dvorský).
Jevgenija
Gorochovska ja
[ZSS R1 v postave Azuceny zauJala mimoriadne
kultivovaným
speváckym
preJavom,
vzácnou vyváženosťou a farebnosťou hlasu vo v etkých polohách a predovšetkým vvso·
kým stu pi1om belkantovet techniky, u m ožňuf(ICel jel nielen
zvládnuť
úskalia
náročného
partu, ale a 1 Cisto hudobnýmispeváckymi PI'Osll·Jeclkaml for·
movat dramatický výraz postovy. Bol to nalzrelsf výkon operného lnterpódla, zauifmavý l
tým. že napriek ruštine zne·
la Got·ochovskef AzucP.na d6· ·
konale a utenticky. Dôkaz. že
nie jazyková verzia naštudovania, ale vokálna technika, lntr.rpretačný vkus a zmysel pre
štýl sú pre pojem ,.vercliovský
spevák" určnltice.
Lajos
Miller
(M a ďarsko],
popredný sólista budapeštianskej
tátneJ opery, nadchol v
illohe Lunu svotfm nekaždodenným barytónom, ktorý má vo
sfére volumenu, rozsahu l or!·

ID ELI O
SND
" Inscenácia opery Fidelio sa vidy stret~va s problémami. lebo kvalita a sláva diela le daná ~eenialitou
Beethovena a témou. kto.rá nestráca platnosť v nllakei
geografickej a historickej polohe. Tieto fakty sá zá·
kladným kameňom - na nich stoj( celá spolupráca insce na č ného teamu a vletkých spolupracovnfkov".
Citova ná pasái te z úvodného slova režiséra Bra nislava Krišku v bulletine k novfimu (v povojnovom
obdobi u:t ~tvrtému na scéne opery SND) naštudovauiu
a realizovaniu Beethovenovhn opusu. V bulletine, ktort punúkol zna č n ý p riestor in~cenátorom - Zdeňkovi
Ko§lerovi, kll}rý nového Fid elia hudobne nalítudoval a
spolu s Gerhardom Auerom ho diril(uje, režisérlťvi Kri!lkovl i výtvarní kovi Lad islavovi Vychoditovi pre ná ·
č rt zámP.r u, pre výklad vlastnej l spoločnej koncep·
cie pri rPalizova nf diela, ktoré napl'iek mnohým apoJo~ e tom jeho javiskove j dramath:kosli, zostáva jednvm
z najt'ažšfc h a v zmysle jav iskovej píiso!Jivosti, divadelného t1či nku najnevďačnejšfch. Mo žno ho scénicky ot-ivil
dôsledným reš pektnvanfm a sledovan!Jn jeho svojbytne j
dramaturgickej logiky, možno amputovať to, čo le alebo by sa zdalo z hfad iska prftomnosli zastaralé, mo ~ no
viíak al v precen enf (čl podceneni ? l zá kladnej idey
d iela lmputova( nové momenty (dokladom le napriklad
v p01·adf tretia inscenácia Fidelia, klori pred iítyrmi
rokmi pripravil režisér J. Gyermek).
Fidelio, ktorého sfabor opery SND predstavil v dvoch
premiérach na úvod tohtoročnfch Bratislavskfcb hu·
dnbných sláv nosti. nena č lera do .,korektorského " zbob
nika, nič sa neobchád za, ani nevylepiiuje (korektúra
prózy dopomohla iba ku jef skoncfzneniu, zlogičtenit•
- • skultlírneniu) . Od predchAdzajlcicb lnscenAclf sa

rodzenef rurcbnostl Ile najvyš.
šie parAmetre. Technická báza
hlasu nie le však natofko IH'O·
pracovaná ako u sov1otskel
umelkyne, Miller dosahuJe nesporný efekt viac "silou" a
"talentom", než .,technikou" a
"remeslom" možno sl pO·
zornejs! poslucháč všimol na
exponovanejsfch mlesl~t c h partu b~tclateiný rozdiel medzi tónml pr!llš otvorenými a prfhš
krytými vo vyššfch stredoch l
jemné forsfrovanie vvsokel polohy. zatlaf ešte, vďaka mlndému hlasu, znetúcel bez ruši·
vých kazov. Nndprlemerný ta·
tent - s rezervoml.
Peter Dvorský (CSS R l zopakoval svotho vojvodu z Manlovy. Je to velký talent s mimoriadnym spevácko·dJ·amatlckým Inštinktom, vrodeným vokálnym vkusom rfrázovnnle l.
preslaknutt Inšpiráciou vefkýml tenorlstaml románske! opery (maniera v dobrom zmysle
slova 1. Zatial nevelk9 hlas
znie mladfcky dravo. má dar
spontánneho výrazu, v lyriCkom matet·iáll objavujú sa v
stredne! polohe pôsobivé llnavšie tóny. Ilias charakterlstlcl<ý
vefkým rozsahom s dobre krvtými v~škam! [v stredoch je
ešte dosť ,.širokého" spievania). na ktoré Dvorskému nechýba an i odva h a [dokumr.nto
vaná pravidelne zasplrvnným
nepfsaným Des v duete s Gil·
dou).
Starania Krzywinska
[Porsko)
ako
Carmen
zostala
chtiac-nechtiac v tieni partne.
ra [A. Kuchai'Ský v úloho dona 1osé l. \71asinr kulllvovaný,
dobre školený, farebný a milk·
ký mezosop1·án komornP.Isieho
charakteru a ohraničenej dramallckel amplltCidV. A kelf že at
javiskovo! ki'Uáril chýbalo vlne
ohiía a vášne. dá sa usOdlť, že
jel skutot:nou doménou mohla
by byt tvorba starých mal·
strov baroka a kla sicizmu [určite skvelý Cherubin l. pripad ne lyrické mezosopránové úlo.
h y z romantlckei literatCirv. V

" Jansku však spieva Azucenu.
lJirlku. i\mnens svedectvo,
že v ..gubernii" su JJOclmlcnky
pre s)Jcvácky rast a užšiu špe·
cla llzáctu všade rovna ko ťaž·
ké.
Marina Mireaová
[Rumunsko 1 dostala prfležitost v neveľmi vďačne! úlohe Glldy, kto·
rei bravúrna Interpretácia vvžadule alebo suverenitu koloratúry a nafvyššfch tónov. alebo výrazovú zrelosť skúsene!
umelkyne pre lyrlcké pasáže
druhého a tretieho obrazu. Prvý predpoklad Mireaová nespi 11U, p1·etože v predstavenf
l nterpóclia fei chýbala práve
samozrejmosť vrchneJ tercie, k
druhému mus! ešte dozrieť.
Zdá sa skOr pohyblivým lyrlc·
kým sopránom. než typickou
kolo ra túrkou.

LAJOS MILLE R

1'1iomfr Niko li č [juhoslávia l
akosi ,.omylom" objavil sa v
epizódnej postave Zunlgu. Svo.
fu profesionálnu dráhu ešte len
začfna a preto teho rel)ertoár
je velmi obmedzený. Nlkollčov
Zunign poskytol iba možnost
potvrdiť dar hlasu (pekný. vyšsf bas l a rozšfrlt v prPclstavenf
Cdrmen
jazvkovú
.,zmesku "
poTI;tinv, nemčinv a slovenčlnv
o franri'lt:štinu

Hostia
Vyst(lpcnlam spevákov. hos·
mimo rámca lnterpó·
dia chýbalo korenie prekvape.
nia. Po dvoch rokoch. ktoré
častým
účinl<ovanfm
poJmov
eu t·ópskeho operného neba bra·
llslavského diváka riadne na·
maskrtlli. akoby sa 1>nleta pro
mlnentných host! rozrieďovala
Predstaveniam Tosky, Carmen
a Madame Butterfly kráľova!
ul, čl opätovne. dôverne zná·
my Cflvaradossl. fosé n Pinker
ton Andreja Kucharského
umelec, ktorý dospel vo väčši
ne zložiek, tvoriacich opernú
lntei'Pt'etáctu na pozfcle doko·
nalel pa·ofesionallty. Tá vvža·
ťujucich

vlak odllluje vofbou uhla pohfadu na základnt1 Ideu
diela i umieatnenfm akcentu pri jeho ozvučenf. Odrieka
sa monum entalizuj6cich tendencif, herol ck~ pátos nepovyiu je na normotvornf, ale zrov noprávňuje ho, !!i
skilr podrla1fuje strunám mäkllieho zvuku , intimite,
uJfachtilosli prost ého lndského citu. Je to divadlu bez
velkého gesta. hlasitosti, čis té , zdržanlivé a vo výraze
ai cudné. V takmer Ideál nej d ôslednosti nepatetické,
odromantizované (v ktorom sa zm i ernili. sciviln ili a za.
oblill aj démonické č rty Pizarmvho profilu najmä
v interpretál!ii J. Hrubanta, ktorý túto úlohu alternuje
s J. Martvoňom 1.

ruje nafvllčšml z jeho JoséhO,
muLikantskv citlivého. draiUa·
lieky l)l'eži t óho U J)ľO)lľtJI'OVII·
ného, výrazovo stl'l1u1úceho,llv·
namicky plastického l od !vri·
ky kvetinovej árie až k tor·
lisslmám zavet·u tretieho oilrd·
zu]. V Tos ke bol Kucha1·skello
protihráčom tullanskv buntonlstn Brnno Pola. Spevák. ktol'Ý má všetko, čo má prilvv ta ·
liansky barytonista mat. To l A
sa doposlar presadli iba :1R
stredne velkých západoneuwc·
kých javiskách svedč! o stále
veľkej konkurencii v kruflne
Ruffa. Stracciariho a Gobuiho.
Skocla, že jeho hlasova nozo.
t•uhodnému
Scarplovl chvba
spevácke charakter ovl!i"šle
tvorné
rozpätie, vyplýva júce
azda al z Polovho hereckého
prejavu. v ktorom prevlá c!H ill
tvrdé. surové plochy nad r.vnlckou maskou inteligentného
politika.
Op!lt sme v SND videli a PO·
čuli .. ozajstnil" Butlerflv. MIA·
dá tnponská sot>ranlstka Yasuko Ha yashiová tu obd arila nFl·
raiŠOVIIIlÝill ZIAVOIO a pôvabom
dievčenského kv l Pt k u z .. krafin v vychádza ilireho slnkil" l
suhtflnvm. u le tnpl\ m so!lrá·
nom. llavnshloHi spiPvala v tet o na feslJva lc v Alx en Pro·
vence Verdiho Luisu Ml l ll'ruvli,
v Januári lu čnká sér1a prP.d·
staven1 Mudumn Butte rťlv f
londýnskeJ
Covont
Garden.
Ti1žbu tntenduntov po exott ke
alebo dllkt1L. íP obir mnns ť
nHttcrialu niu IH vzllv t\· m uai·
rozhoduiucejslnl ľuktorom?
Escumillu v Gcl l'lllen S)llevul
kosický bul·ytonlsta Pavol Man·
rúry. V spevacky nie najvd<~č ·
nejsef úlohA potvrdil v polista·
te dobrú mienku zo svotirh
pi'Cdchádzajúclch vystúpeni al
ked vokálne plochy partu, doštudovaného na ztiskok, mu po·
c hopitcľne
nedovolili uplatni ť
tie prcduosll ktorými sn vv·
znuCute jeho Rigoletto. NaiJO·
kon v Dredstdvcnf P01·gv a
Bcss prl\'llall sane umelca\ z
materského dJvadla Giinllwra
Lohseho. režiséra brottsiavs~CI
lnscr.nár.ie - Ursulu Brommcu·
v ú [ Bcss). Re nate Härteluvú
[Múr ta). Ek kc harda Wiasl hu
[ Crown l u Edg ar a Wiihltcho
[Sport1u Life). But lokálpalľiO·
t1t:mu. ale 111 bPL snahy znllO·
vat výkony liPSkých sólistov.
lllljlll!! výborného Crowna a
chul·ukterove odlisne po11atého
Spol'tin Llfea, predstavenie v
pomvsr.lnet konfrontácii
oo·
tvrdilo spevácko kvalitY pred·
StflVlleľOV týChlO sty roch U)Oh
V brati SiilVSkOJll llUSlUcJOVUilÍ. Z
dôvodov tavlskovčho konta~tu
DI'IPOIII sa k hostom nemecky
~pleva ným
Porgym ai !ural
llrubant, pre ktorého táto !'tlo·
ha a celkom čerstvý Pizarro
akobv znamenali v~trvsk nove!
kvality.
JAROSLAV BLAIIO

..---------- ------·--
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Rukopis, d ispozicie Inscenátorov, ktori po spoločnej
priíci nad viacerými titulmi v ostatných dvoch rokoch
vytvorili reprezentalfvne hodnoty na nalei scéne, upl atňujú a zúročujú sa al pri predstavenf sa v zá pase
o dobytie novéh o územia, čo Beethovenovu di elo v Ich
doteraj ~e j práci znamená. Kriška vy!!pelé umenie lltylizácie a vzácnu harmóniu s výtva rnfkom. K oilerovo
hudobné
naštud ova nie,
vhodnejšie
kore~pondujúc e
s druhým . ,.ly r ickej. fm ", vokálne subtfln ejšlm obsadc ·
nim akcentuje mäkkost', vláčne , spevn é vyzdvihovani e
tém . odhafuje pŕls nbivé ľarby , cizeluje dynamické ú!:inky (orchester má pre tieto úlohy skvele pri pravený].
Vokálne par ty klasiky st1 vždy skúšo bn ým kameil om
vokálnej kultúry, cftenia lltýlu i schopnosti ensemblového spievania. Introvertnos ť prístupu k Beethovenovmu
Fideliovi v najoovlei inscenácii, asketizmus javiskového
stvárnenia elle väčimi , nástojčivejšie apelujú oa
spedcky vklad. Návratom ku v praxi už over en ým úlohám sa v Kriikovej - Koilerovej - Vychodilovel a H.
Bezákovej (kostýmy] inscenácii p redstavujú Elena Kill·
na rov á (Leonora ). František Livora ( Florestan l . JozM
Spaček (Rocco), Juraj Hrubant a Juraj Martvoň [Pi·
zarrol a Jarmila Smyi:!ková (Marcelino) .
Nové naAtudovanie, prvé stretnutie s beethovenovským partom absolvovali Magda Hajóssyová l Leo nora ],
Arnold Judt l Florestan ] , Ondrej Malachovský f Rocco) .
Vojtech Schreokel 1 Peter Dvorský (Jaquino ). obaja m i·
nistri - Róbert SzUcs a Ste fan Hudec l Sidónia Halja
k uvlí oko Marcelina. Zbor, ktorý naš tuduval Ladisla v
Hollí~uk prezentoval sa pozitívne najmä vo finále prvé·
ho dejstva.
Z. MARCZELLOVA

Dita 10. novembra t. r . videli d iváci v
1'8

s n

ného

op ~:

iu bilefné predstaven ie oper v ná rod

umelca

Jána

Cikkera

JURO

JÁN OSIK

Pred dvadsiatimi rokmi uviedli túto našu opc
ru po prvý raz v SND. kde iu potom

e~ te

na

Atudovali dva razy 11961 , 1972 ). Jubilejné pt•ed
stave nlo bolo sú časne 126. reprfzou v SND. Ti
tulnú ítlohu spieval zasl t1filý umel ec dr. Gus
táv Papp, ktorý je na našei snfmke s pred
stavitefkou

Milky

A.

Ka jabovou-Peilííškovou .

Or. Papp spieval v SND ránošfka 105 ráz.
Snfmka: ). Vnvro

Zt•od
.ieduei
Jeo'eudy
vôbec nebol tragickou
Mozart
postavou. Jeho hudba je presvictenä
výnimočným
zmyc;Jom
pre ra dosť. Tra gično sa prih lásilo
prekva pivo, ale nástojčivo v t r i dsi a lom šiestom roku jeho života.
Po pätnásťdennej náhlej nemoci
p redčasne zomrel vo V iedni 5. decembra 1791. Tradicia vytr valo
opriada jeho poslednú cestu legendou, ktorú často rozvljali a
kultivovali samot n! hudobnl histor ici. Obyč ajne sa uvádza. že Mozarta pochovali v spoločnom hr·obe, hovori sa dokonca o masovom
hrobe pre najchudobnejšlch. St r iedavo obvi ňu jú jeho
m anžel ku
l<onstancu. alebo C'isál'skeho k nihovnlka barôna van Swletann.
Opis Mozar t ovho pohrebu sa l!ši
u rôznych i najseriôznejšlch autorov. V Abertovej redakcii Jahr.cvej mozartovskej monografie sa
dozvedáme, že pohreb bol 6. decem br a o t r etej hodine. V ten

Pos/ecl né dni W. A. Mo::ar/a.. .
deň

-

údajne pršalo a sneLilo. Uvádzaju sa i mená účas t nikov pohrebu: Salieri, van Swieten, Sussnrayer, Deiner, Roser a čelista Orsler. Vykresľujú sa dokonca ako
sUi li s daždnikmi pri marach. Na
p oslednej
ceste
sa smú točný
sprievod zastav il pri Stubenskej
bráne, účastníci sa odtiaľ vr·átili
a nepokračovali so smútočným
vozom na vzdialený predmestský
cinlor ln sv. Marxa. Tak sa stalo,
ze nikto z Mozartových priateľov
a blrzkych nebol prltomny pri
spúštaní do hrobu, ktorý bol na
radu van Swietena hrobom pre
chudobných.
ľento opis je podozrivo podrobný Interpretácia Egona von l<on torzynského (Mozart, Berlln 1941
str. 192) je odlišná. Komorzynsky dobre pozná pramene aj viedenské r eálie, to však neznamer.a, le vystihuJe skutočný priebel't
udalosti. ,.Duchovenstvo polehnalo mrtve telo vonku pri štefanskom dôme, potom zobral smútoč
ný voz rakev v hustej metelici na
crntor ln sv. Marxa. Ba t·ón van
Swieten zaplatil poplatky a veľmi
neprepláca!, nebol ži aden smútoč
ny koč a tak, keď Mozart a pochovéivali, nebol na
cintor!ne
nikto. Barôn zaplatil len všeobecný ht·ob a rakev spustili do hrobu určeného chudobným. Konstan ca nenechala manželovi zasadiť ani
Jednoduchý drevený kriz; myslela.
že to je vec fary. Zat o sa ale ponahľal a pros i ť cisára o penziu a
skoro po Mozartovej sm r t i za ča l a
nedostojný šach s rekviem, ktoré
na jej naliehanie d okončil Sussmayer, podobne naložila aj so
vsetkymi zanechanými notami a
listan1i ".
Konstanca našla svojho obhájcu
v Alfrédovi Ei nsteinovi (Mozat·t,
Londýn 1946, str. 74 ): .,Konstancino chovanie pri Mozat:tovej smrt i a po nej, bolo kritizované s
rôlnym stupňom' pt·!snosti. Bola
chorá a bez seba a nemohla zabrániť
Mozartovmu ,ochráncovi'
van Swietenovi, aby pochovali Mozat·tovo telo v hrobe pre chudobných z úsporných prlčin. Neskôr
nemohla navštiviť hrob, alebo položiť n a ň k vety, či za sadiť pomntk, čo bol tiež dôvod k h l úpym
výčit k ám, jednoducho preto, že sa
hrob nedal nájs ť " .
Jeden z najlepšieh znalcov mozartovských dokumentov a Ich
editor Otto Erich Deutsch v ča 
sopise Osterreichische Musikzeil.schrift (ročn lk 1965, str. 488) vy vr acia dotera jšiu legendu o m aIlovom hr obe.
.,Mozarta pochovali do rad ovéh o
IM'-obu. Bol Lo P.ohreb tretej tL·ie·

dy ! 4 zlat~. 36 'gr ajciar ov !ar11
ský p oplatok, 4 zlaté 20 graj ciarov cirkevný poplatok a 3 zlaté
za povoz. Nebol to pohreb pr e
chudobných. ale najiacnejšl radový hrob, v ktor om mohli byt ul oi:ené tn až štyr i mŕtve telá celkove trikl'a t. To sposobilo. že sa
miesto posledného Mozartovho odpoč i nku stalo čoskoro neznámym.
Kto bol pr!tomný pri pohrebe, nemôžeme s istotou poveda f. ak m alá spo l očnosť neodpr·evádza ia r akev až na vzd ialený. ale prlsl ušný cinlor l n, nemôžeme to pripisovať zlému počas iu, ako sa dosial' verilo. al e tomu, že pohrebny voz musel Isť k l usom, aby došiel pred zotmen!m.
Bernard Paumgarlner vo svojom diele ( 1-.tozart, Viedeň 1967,
str. 461) zhrňuje dotera jšie poznatky a uvádza: ,.Legenda o búrlivom
decem brovom
poča s!
sa
ukázala ak o fa lošná. Celý d eň bolo bezve trie, t lak vzduchu bol
rovnomerný a teplota ok'o lo + 3
stu pne, celkom mierna v tomto
ročnom obdobi. Mohla byť l'ahká
hmla. Mozartove telo bol o pocho,.ané do rad ového hrobu".
Zdá sa. že zdrojom všetkých
nepr·<'snosll je Nissenova Biografie W A. Mozarťs (Lipsk'o, 1828).

obral Miltálya Munkácsyllo.

apísal j u Konstancl m
druhý
manzel, dansky diplomat Georg
\1i kolaus issen. :-.. issenovým hla,._
n);m informátorom bola Konstanca, ktorá mohla mat diivody vyle pšovať. č l za m l čovať okolnosti.
ktoré by na ňu vrhali zlé svetlo.
Podarilo sa jej celkom úspešne
presunuť polorno'lť na van Swietena :-..issen opi<>uje van Swietenovu uča<>ť na \ tozartovom pohrE'be takto (str. 572):
,.Barôn van Swieten prišiel hned
po Mozartovej smrt i, aby pl aklif
s vdovou, ktorá si ľa hla na lói:ko
svojho zosnulého manžela. lebo sa
chcela n a kaziť jeho chorobou a
c;polu s nim zomrie!'
ezaneehal
ju v jej zúfalstve a vzal ju k
Bauernfeindov i , Schikaneder ovmu
spoločnlkovi
a neskôr k pánu
Goldhannovi".
A da lej Nissen (str. 576): .. 'vlozartovou smrtou sam a
vdova
upadla do ťa žkej nemoci. pret o
obstaral pohreb barón van Swieten. Keďže pri tom r adil rodine
poki a!' možno najväčšiu úspor no sť, uložili rakev len do spol očn éh o hrobu
a od vše t kých
ostatných vý davkov sa upu stilo.
V čase, keď Mozar t zom t·eJ , boli
mŕ t v i podľa údajov hrobärov pochovávanl v tr eťom a štvrtom rade od kr!ža, k t or ! stoj ! na cintoríne sv. Marxa. Miesto, na ktorom Mozart odpočlva sa už r oku
1808, keď ho hľadali, nedalo s
is totou urči ť, lebo do hrobov sa
peri odicky zno vu pochovávalo".
Ob v i ň ovan ie van Sw ietena mé
.tjavne povod u Nissena. Ak uváztme, že Konstanca mala v čase
Mozartovej smrti vo Viedni d ve

r.

lutry, fCtorf m alf manfelov,
Mozar t m al veľa priateľov med zi
hudobnlkm i i med zi šľach tou , j e
nespravodlivé ob v iňo v ať van Swietena. Nebolo totiž jeho povinnostou s ta rať sa o Mozartove po~
ledné zá leži t osti, napriek tomu sa
jediný uj al vdovy so všetkou starostl i vosťou,
ako je zrejm6 z
predchádzajúcich tex tov.
Pokia ľ Ide o Konstancu, m al
pra vdu aj Einstei n. Je celkom pocho pi teľné, že zo smrti m anžela
bola bez seba a temer ne p r iče tn á.
Nissenovo podanie vy znieva pr esvedč i vo. Zdá sa však, že nie sú
bez dôvodu ani výčitky na jej adr esu. V lis te zo 14. ok tóbr a 1841
prše sam a K ons tanca Johannovi
von Lucam o tom, ako hl adala
manželov hrob: ,.Márna bola všetka námaha. Hr obár m l povedal,
že jeho predchodca krátko pr edtým zom r el a on nevie koho kde
pr ed j eho prích odom pochovali. S
mojim spr ievodom sme prehľa d a 
li celý ci ntorin, ale bez naj menšieho úspechu, nedala sa ná j sť ani
najmenšia stopa. Podl'a vtedajšieh o zvyku viezol pohrebný voz
zom relých naj prv k obr adom do
kostola a potom rovno k hrobu,
tak sa žia!' stalo, že ni kto z Mozar tových známych a pr ia tel'ov
nesprevá dza l mŕ t ve telo a preto
nebolo možné od nik"oho získa ť
spr·ávu o mieste hr obu " .
Toto
vysvetl en i e
vzbudzuje
mnoho pochybnost i. Prvou je, ked y vlastne K onstanca Mozartov
hrob hľadal a ? Nebolo to až v roku 1808. ako uvádza Nlssen, teda
sedemnásť rokov po Mozar tovej
'>lnt'ti?
:-.láhlou Mozartovou smrťou ~a
jeho rodina sice ot:illa bez pro!.triedkov, ale uz nlckol ko týzdnov
po poh r ebe mohla Konstanca vyrovnať dlhy 3000 zlatých. vďaka
benefičnému koncertu. ktorý
jeJ
umožnil cisár. Zdu sa. te bolo eštt>
dosť času zakúpil Molar·tovi ~es 
to na ci ntoríne tak. aby po nom
nepochov;ivali
do jeho hrobu
iných. Dajme sl do suvislosti d ve
informácie Jednak zo záznamov
poznám<' cenu pohrebu, vieme, ~e
l o bol sice hrob tretej triedy. ale
predsa len to bol radový hrob.
Nissen však vo svojom texte pí še o spoločnom hrobe. zároveií su
zmieríuje, že .. do hrobov sa periodicl<y znovu pochovávalo" . Odk i aľ
má \/issen lnformacie o spol oč
nom hrobe? To mohol byť IE'n dohad . Paumgarlner (str. 527) upozornuje na '\issenovc rukopisné
poznám ky, v ktor ých si zazna<"il,
ie do hrobov sa pochovírvalo znovu každých sedem r·okov a staré
hroby sa otvárali a vypréildňova
li P rečo tnlo Nissen neuviedol 1
biog r afli? l Konstanca l :\'issen
akoby cosi zamlčovali. Pravdeporlobne Konstanca vyvi nula len male, i to vel'mi oneskorené úsilie
nájsť man/.elov hrob. Keďi'E' jeho
rniesto ne p o~nala. hrob neoznAči
l~ a nepredfžila mijom. po siedmich r·okoch pochovali ZI'E'.Ime d ť'
'1ozarlovho hrobu iného. Tým sa
rlá vysvetliť zmienka o spoločnom
hrobe u
'i ssena. Chcel zakryt
l<on'>tancinu povrchnosť a nedôslednosť, ale v liste Johannovi von
Lucam , z ktorého sme uz citovali,
l<onstanca sa nechtiac sama priznal a: .,Môj privcl'ký žia ľ a mlad osť
nech m a ospravedlnia, al<
som nešťast lm otrasená v cele.1
'lvojcj podstate a s om rilčenými
zmys lami nemyslela na to, ozn ačif
m iesto manželovho hr obu! Nešťas 
tie. ktoré potom čl ove k v ži vot e
vefmi ľutuje".
Z melodr ama tiekého pL·ibehu o
masovom hr obe pr e chudobných
sa vyvinul trá pny, ale tak ľu d 
ský príbeh . Pr lbeh, ktorý už nikto
nemôže úplne r ekon š t ruovať, ale
k torý je akademickým prlklado!T\.
ako sa r ôzn ymi výk ladmi môže
zahmlieva ť. ba az komo li ť pôvodná infor máci a.
CUDOV!T M. VAJDICK A

Mladý lord
Divadlo J. K. Tyl a v Pl zn i u vi edlo v c elošt~ t n e j pr emi ér e .
komlckll ope ru súča sn é ho nemec kého skl ad.atera Hansa Wernera H e n z e a1 o Mladt lord. v pr ek lade Ev y Bezdékovej.
Opera vznikla v r. 1964 a Inšpi rova ná bola libretom rakúskej
poétk y l ogeborg Bachmaonovej , spracovan ým pod la poviedk y
nemeckého splsovatera Wilhel ma Hauffa Šefk z Alexan drie a
jcbo ot t·ocl. Ost r ed nou postavou tejto úsmevn ej a majstrovsky
,;komponovanej buffy je ,.mladý lord", ktorého (ll'lvedie do
malého nem ec kého m es teč ka významný aogl!ck ý u č enec sJr
bdgar. Nahl úpia a skladaterom sk ari k ov.aná malomeštiac ka
honorácia obdivu je a napodobuje excentrické spr ávanie sa
vzácneho h osra, ba pripr avuje jeho zásnuby s najbohatšfm
•llevčatom m es teč ka Ked sa však ,.mladý lor d" na veči erk u
dostane do tr an zu a začn e d em olo va ť t a n e čnt'r sleri. str Edgar
je nútený odhalit jeho tajomstvo - mladý lord je prfsnou
drezurou vycvič en á opi ca.
Libreto Ml adého lorda má svoju j asnú ideovú hodnotu: Henze
sa vysmieva meštiac.kPj smotánke a jeho saflrlcké šf ah y obna:lujú jej rt uševnú úboho~t lludobntk llenze vo svojich hu dobnodrama tických f ormách ni kdy neopuslll vztah .k tonallte. V par-

GRAMORECENZIA

Huslový recitál PETRA MESSIEREURA
Jarmila K o z d e r k o v á - klavir
Milan Z e l e n k a - gitara
Bach: Ciaccona pre sólové husle z Partity
d mol, Sluka: Sonáta pr e husle a klavfr , Paganini: Tanec čarodejnic , Mar tinú: Soná ta pre
husle a klavír
PANTON ll 0373
Petrovi Messler eurovl máme v~znamnu osobnost
generácie naše! husfovei školy. m nohokr~t overenú na domácich l zahraničných pôd!ácll. le l aureátom viacerých me<lzlnárodných súťaži. osvedčeným sólistom, orchestráln ym a komorným hráčom . r le prlm!:tI'(Om Tallctwvho kvarteta. 1 feho vynikajúca povest nie
te zve l rčená - o tom nás presvedči trho profllová platila, vydan á Pantonom v tomto roku. Sympatickou črto u
37- t• očného umelca le teho snaha o prebojovávanle sutasnel hudbv - napokon t polovica reconzovanel platna obsa h uJe skladby z tohoto okruhu. Dramaturgiu naht'úvkv by smo mohli po v ažovať za trocha rozpt~lenú ,
110 uvedomujúc si zámer vvdAVAtera p redstaviť s6llstu z viacerých aspektov a v čo možno na lvUčšet šfr·
kP. št~lového záberu. môžP.me ju napokon akcep t ovať.
Dve čfsla platne patria - ako sám Interpret hovor!,
husrovet abecede: Bach ova Giaccona a Paganiniho Tanec ~aro d ej nfc . Bacha hrá Messlereur moderne. bez
~tôp htstorizutúceho. skostnatelého podania, čo sa pretavute tak v prvkoch dvnatií1ckých, ako al ago!1;iCk~ c h.
ll rá suvet•énne. ma lstrovskv. bez stopy zakollsanla. PodobnA je a 1 b t•Jlantuý Paganini husllstlcky pet•fcktnv.
v kantll~nach dostutočne spevn~ a aj v súhre s Jrllll·
rts tom Mllanom Zel en kom velmi prec!zny.
V

~trednej

Su čnsmí

hudbu znstupule skladater stredneJ ~enf'ráLuboil Sl uka. fr.ho Sonáta pre buste a k lufr z r.
1970 lo nap!saná tradičnými kompoztčnými postupmi,
le terhnrckv dobre zvládnutá. nástrojovo vďačn~. nn
nllč nl taho zvló ~ ( zlluj!mavá. To už 1. Sonáta C dnr pre
husl e a k!avlr od Bohu sl ava Marti nu z roku 1929 1e
rnvenčnr. ovP.ľil bohHtšla a pnlavejšia . Soná to 18 silne
pod vnlvvom vtedv v umel!lckeJ hudbe vel mi môdneh o
II!ZZII. · čo o; rr prejavuje nt·edovšof kí•m v rytmrckej zložke
rlrolo. P. Messiereur hrá obe dwla s olným zaulat!m,
l>ohatým tônom a starostlivo vypracovanou výrazovou
~kálou . Rovnoc ~ nnou partnerkou m u je pri k lavfrl (ar mila Kozder ková. fIba led na ma Ir č kosť ml v hre Petra
Messiereura vad!: vo všetkých dtel!lch na tejto platni
ukončuJe dlhšie držané tônv opätovným, dakedy až ru~lvým pritláčanlrn sláčika, čim vzmká nežiadúci akcent.
ľáfo mallčkost. pr·avda, nenaruiil celkový výbor ny doJem
z Mabslereurovho recitálu. l
Po technickej stránke te piAtr)a na dobreJ úrovni
[rušia troch a pazvuky v úvodne! časti Slukove1 Sonaty ). Hudobná réžia: Pavel KUhn. zvuková r éfla: j. Vašfček, M. Mdr eš. Obálka le v yr iešená vkusne, lntormallvnv text o !ednolllvých diel ach hádam trocha or!·
stručný. Zato sa však v ňom dočftame a1 o Piatet sonáte
E:ugéna Ysaya. ktorú vvdavatef snáď chcel na platn<~
zaradiť, no napokon sa ta nedostala l?). Al u Pagalll"'ho sa dočlta me o Variáciách .,NeJ cor otú non m1 sento" - a n ič o Tanci čaro d el n 1cl ...
Clfl

!!usrový recitál Petra Messtereura na platni Pantonu
možno pova~ovaf z11 vy d uren~ obraz sólistovAI práce.
dokazujCtci iebo oevšedn~ muzikantský cit J technickú
pripravenost a napokon l š!rku dramaturglck\•ch záutm o~
ROMAN SKlEPEK
titO re Mladého l or da cftlm e prtkl on k u klasicizmu ( neoklastclzmus), h udba je s r tuačná, rarebná, má svoju pulzáciu a vt·
borne k oresponduJe s Javiskov~m dlanl m.
Sk úsen9 dirigent dr . Karel Vašata naštudoval dlel o svedomite, so zmysl om pre k om ický charak ter opery a difer·encoV!Inú r·y tmlku. Zosú ladil m alý, takmer k omorne obsadený, no
náročnú partitúru presne tlmočiac! orchester s ja viskom a s6·
listami v hudobne v yvážený celok. Vel kú pozot•nost prvemu
československému n aštudovan l u venovala l réžia Ota Sevčfka
Priam hýr! vtipnými nápadmi: čl je to v prvom obrHlC skan kovaná mestská rada na uvrtucej ceremôntl, alebo matome!ltJacka s pol očnost v dome barónk y. no najmä sformovanie posta vy vyc vičen e j opi ce - m ladého lorda. Otelrnr scénu navrhol
jan Duiiek, um ožnil jej r9chlu voriablltrost počas medzihier·
a tý m nebrzdený t ok di ela.
Poc hval u si zaslúži l kolektrv sôllstov. Sir F:dgar f josef
l lorlck ý) sa v yjadru je ústami svojho tajom11fka, k torého solfdnym, i ba p r iveľmi vlbrutuclm ba r vtônom vybavll Fi'Hilll~ek
Havelka. Ti tulná úloha prln tlša n ajmä neobvyklú herecku prfležl tosf, k torej sa pozor uh odne chopil Jlf! Novotný. Zaujal výkon bývaleJ Interpretky populár nych piesn!, soprtmlst k y Lil k y
Ročá kove f f Lu jza l dlsponu)úcej pek nou farbou matm•fálu a
herecky vo fml prl femnej, i k reácie j aroslava Kan1m11 Dali bor a
Novotného a lvy Mal!novej.

P. UNGII

------------------------------------------

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ

Vydavatelstvo Bllrenretter vydalo
tematický katalóg raných skladieb
Bélu Bartóka z rokov 1890-1904,
ktor9 le za u j!mavý l z hradiska
Bartókovho pobytu v Bratislave.

Zo

zahraničia

Klithenu a ďalšieh miest, v kto·
rýcb skladatef žíl a pracoval.

Budapešti, krátko po návrate
do vlasti z takmer polstoročného
pobytu v zahranič!, vo veku 94
rokov zomrel Menyhért Lengyel,
autor literárnej pt•edlohy Bartó·
kovho baletu Zázračný mandarln.
V

V Moskve zomrel vo veku 75 ro·
kov sovietsky skladater Lev Knlp.
por.
Fleschovu husrovú sťítaž v ton·
d5'ne vyhral Bulhar Mlnčo Minčev.
Oatšie ceny z!skall reprezentanti
Kórey a Izraela.
·

KVARTETO EOLINA
z Bulharska má vermt lpeclflcké obsadenie - flauta ,
viola, h a rfa, če mbalo (klavlr). N~ tohtoroi!ných BHS
u , predstavil o nalej verejnosti s prORramum zo sOi!asnej
bulha rskej tvorby, zameraným na 30. výroi!le BĽR .
Prei!o ste si zvolili také neobvyklé nbtrojové obsadenie?
Začalo sa to vlustne predvedenrm Debussyho sonáty pre
tlautu, vlolu a harfu. Uvedomili sme si, aká je to zauj!mavá hudba, avšak velmi málo hranli ... A tak sme
už pri tomto obsadPn! zostali a obohatili ho ešte prlpo·
jením čemba la čl klav!ra - aby sme svoje interpre·
točné možnosti rozšfrlll. Toto nástrojové zloženie má
velké zvukové možnosti. Základ tvori čembalo, viola
s flautou sa doph~ajó obdobne ako v sláčikovom kvartete viola s če lom. Hat·fa má špecifické postavenie, pO·
už!vame ju ako melolllck5' l harmonický nástroj, čo prá·
ve umožňuje onen svojrázny zvuk.
A litera túra p re toto obsaden ie?
Hráme bud skladby pre nás priamo komponované, alebo
starú hudbu, plsanu ešte bez udania konkréllnych ná·
strojov. Vyslovené transkripcie použ!vame Iba výnimoč ·
ne. Z vašej starej hudby hráme napriklad skladby jana
a Jirlho Bendovcov, Pavla Vejvanovského, Valerla Otba.
Notov5' materiál sme z!skali jednak prostredn!ctvom
vášho kultúme)1o strediska v Sofii, s kt'Orým vefmi úzko
spolupracujeme, jednak sme sl ho zásluhou JAMU obsta·
rall sami pri našej poslednej návšteve Brna, kde sme
nadviazali obojstranne užitočné kontakty. Napriklad br·
11ensk9 skladater Parsch pt1sl0bll pre nás čosi napísal,
máme aj prlsfub VIktora Kalablsa. Radi by sme náš repertoár obohatili aj o slovenskú tvorbu. Dúfame, že bude·
me vašich skladatelov Inšpirovať k tomu, aby pre nás
tiež čost zlo~lll.
Venujete s a Iba koncertnej činnosti?
Ano - a sme aJ štátnym súborom so stabilnou gážou.
DoposiaJ sme mail úväzok 20 k oncertov, od tohtoročnej
sezóny illám ho v sťílade so zlepšenlm finančného zabezpečenie zvýšli! na 36 koncertov. Vlani sme napriklad
uskutočnill 45 koncertov, rok predtým dokonca 60. Na
nedostatok činnosti sl rozhodne nemOžeme stažovať.
To'hťo to'ku sma vystupovali v ľallansku, v marc! na
štyroch koncertoch v Prahe. Mali sme dva velké koncerty v Sofii, jeden z nich na festivale bu lharskej tvor·
by. Nahrávame pre rozhlas, naša televlzla pripravuje
dokument o našej činnosti.
Zvllčša sa nás všade spytujťí, prečo sa nazývame Eolina.
Znamená po g,récky barta. Pl'etože Iba málo súborov
má vo svojom obsaden! tento kráfovský nástroj, dali
sme sl ho do názvu, aby sme už 1 tým charakterizovali
naše umelecké zameranie • • • Velmi nás potešilo pozvanie na Bratis lavské hudobné slávnosti: o tomto testilvale
sa v našej tlači 1 rozhlase veta nap!salo a hovorilo.
MIROSLAV SULC

Tenorista Palcldo Domingo bude
dirigovať vo februári budúceho roku v hamburskeJ opere Verdiho
Trubadúra.
Svetoznámy
klavirista Vladimir
llorowltz sa dožil 70 rokov. Pat·
rl ku Renerácii Interpretov. ktorá
v obdob! medzi dvoma svetovými
vojnami stabilizovala predstavu o
Interpretácii mnohých klasických
diel.
Za dvoch najlepš!ch špecialistov
na Interpretáciu Mahlerových d ie l
označila európska kritika Leonarda Bernsteina a Georga Soltlho.
Taliansky skladater Goffredo Pet·
rassl je predsedom poroty Medzi·
národnej komorneJ hudby, ktorú
vyplsalo mesto Miláno.
Vo Frankfurte začal činnost nový
lllndemithov tnštJt(lt, ktorého úlohou Je starat sa o odkaz tohto
skladatera, organizovať výskum te·
ho tvorby a propagovať teho die·
lo.
VIedenská štátna opera vo svo·
!Ich plánoch pro budúcu sezónu
uvádza aj Wagnerovho Lohengri·
na v hudobnom naštudovan! Zubina Mehtu.
V januári a vo februári b. r. budú
v Salzburgu Mozartove dni. v
rámci ktorých okrem seminárov
pripravujú aj uvedenie menej zná·
mych skladatefovS'ch prác.
V San Dlegu v Kallrornll zomrel
v septembri t. r. americký skla·
dater Harry Partch, jedna z na!·
výrazneJš!ch postáv súčasnej americkej hudby.
Moskovskl filmár! nakrúllll v spoluprác! s dokumentaristami NDR
ľllm o johannovi Sobastlanovl Bachovi; vo filme sú aj zábery z
Eisenachu,
Welmaru,
Lipska,

Hudba
v každom dome
Roč ne okolo sto miliónov po sluchá č ov navlitevuje koncertné s iene našej kraUny - povedal nedávno dirigent MAXIM
~O STAKOVIC koreipondentovl V. Marlanovovl T rozhovore o
hudobnom živote ZSSR. Umelecký nd6cl • hlavnt d irigent
Sym fo nického orchestra Výboru pre televlziu a rozhlas Sovie tu ministrov ZSSR zač al rozhovor charakteristikou hlavných etáp rozvota sovietskeho interpr etač n ého umenia.

Sovietske hudobné ume ·
nie je dieťaťom Októbra. Do
nastolenta sovietskej moci bola profesionálna Interpretácia
prístupná málokomu. Koncertné organizácie pred rokom
1917 vznikali živelne a rozpadávali sa bez štátnej podpor y
závislé na benevolencii mecenášov. Moskva nemala do r o·
ku 1917 symfonický orchester.
K oncertný život v našej kraji ne sa začal rozmáhať už v prvých mesiacoch po Októbri.
Vznikali nové hudobné kolek·
tívy, ktoré koncertovali v mestácll i na vidieku. 1/uclba Beethovena, Cajkovského, Rach·
man/nova znela z kottcertných
pódií aj v najfaž!lích rokoch
občianskej vojny.
Nebývalý ro zmach sovietskeho hudobného umenia sa začína rokom 1921, kedy sa ho
ujíma významný ktdtúrny čl·
nitet B. B. Krasln spolu·
pracovník Lunačarského. Moskovská filharmónia realizovala
pod jeho vedením za jeden rok
210 koncertov, čo d'aleko pre-

vý!ílo celkovú počet koncertov
filharmonlckej spoločnosti. Za·
čia tkom 30. rokov čoraz impulzívnejšie nastupujú na koncertné pódiá mladí sovietski
umelci. Laureáti prvQch medz/.
národnýcl1 stífaží, talentovaní
sólis ti operných scén vysttt·
pujú tla kottcertnúch pódiách
vllčsícll i menších miest a svo·
je umenie rozdávajít tisícom
poslucháčov
koncertných
a
divadelnýc/1 podujatí. Odcho·
vancl sovietskych hudobných
škôl dali zelenú prvým vý:mamným dielam Chačaturiana,
Cllremtikova,
Kabale vskéh o,
Sostakoviča, zoznamovali (ttd s
tvorbou Prokofieva, Miaskovs/cého a Gliera. Ani v pohrwtých rokoc/' Ve(kej vlastenec·
kej vojny neustávala aktivita
soviet skych muzikantov. Viacerí so zbratíou v ruke bránrli
vlast a druhí 11ešetrili svoje sl·
ly v zéizemí. Hudba znela i v
fažko .f krl§anom Leningrade.
- Koncertný živo t nrtšej súčasnosti di.~ ponuje
tleiJývalým
mnozsivom možností. Každú

V Národnej opere v Sofii malA
premiéru opera rektora sofiJského
konzervatória a skladatera Ale·
xandra Ralceva
Poplach. na
libreto O. Vasllleva.
švajčiArsky
Zvllz
robotn!ckycb
spevokolov uskutočnil kurz prP.
dirigentov, ktorý viedol al u nás
známy Robert Scholumm.

V Krakove začalo činnost Doku·
menlačné stredisko života a tvorby lgnaca Paderewského. ktoré
sústreďuje
aj umelcove zbierky.
prlvezené z jeho švaJčiarskeho
s!dla v Riond Bossom.
V Zeneve zomrel vo veku 72 ro·
'kov rakl1sky dirigent joseph Krlps.
V ostatnom. neobyčajne bohatom
štVl'ťstoročl svojeJ činnosti dlrlgo·
val na !slávnejšie svetové orches·
tre. od r. 1963 viedol San Fran·
clsco Orchestra. dirigoval na res·
tivale v Bayreuthe a v posledn<rch rokoch spolupracoval s parlžskym orchestrom. Znalci vysoko hodnotia aj viaceré Krlpsove
nahrávkv.
najmä
Mozartových
opier f Únos zo serailu, Don Gi o·
vanni ).
Na tohtoročných Interpretačných
kurzoch v Zeneve. ktoré organ!·
zuje tamoJšie konzervatórium. ztl·
častnlll sa huslisti, klaviristi
a
speváci zo 16 štátov. Kurzy vied·
ll huslista Henryk Szeryng, kla·
virlsta a pedagóg ženevského konzet·valór·la Nikita MaRalorr a ba·
rytonlsta Gerard Souzay.

Medzinárodná sútaž mladých dlrl·
gentov vo francúzskom meste BA·
sancone už dvadsaťtri rokov obja.
vuje nové talenty, po ktorých Je
- pravdu povodiac - na celom
svete voľk9 dopyt. Vďaka lnlcla·
live Emila Vuillermoza dostávajú
mlactf umeleJ moznosť postavlf sa
na čelo orchestra s osemdesiatiml hráčmi a overiť sl vlastné
schopnosti.
POvodne sa sťífažllo vo dvoch
kategóriách: v prveJ ball amatéri.
v druha! dlplomantl konzervatória. ktor! mali za sebou u2 !stu
orchestrálnu prax. Za posledné ro·
ky doš lo však k paradoxneJ sltuá.
ci!: amatér! často predstihli vynikajúcimi výkonmi proresionélov
Postupne profesionálov ubudalo,
lebo mnohým sa nechcelo prehra(
v nerovnom boU.
Na návrh prezidenta poroty
Pierra Dervauxa bola ustanovená
jediná kategória. Tohtoročná súfaž

večer t isícky mitcvníkov symfolllckej, komornej a populárnej hudby napltíujti ne spočet·
né koncertné sály. Ročne ich
11avštevuje okolo sto mittónov
poslucháčov, ktorí sa nadchý·
ňajú klasickýnu dielami, nový·
mi
skladbami
sovietskyc/1
skladateľov a pozttávajú hodrto ty interpretačného umenia
domácich i zah raničttúch majstr ov. Obsah pojmu sovietske
hudobné 'umet1ie predstavuje
mnohotvámu zmes. Do sféry
jeho pôsobnosti nepat ria len
velké koncerlné budovy, ale
tie ž desať t isícky parkov a domov kttllúry, robotníckych klubov a školských auditórií. Disponujeme tak1íml jedinečnými
hudobttými
t elesami ako je
Státny symfonrcký orchester
Sovietskeho zväzu pod taktovkou J. Svetlanova, Státrty symfonický orchesler Leningradskej filharmónie pod vedením
J.
Mravinského, Symfortický
orchester Moskovskej filhar·
mónie pod vedením K. Kondrašina, Beethovenovo a Borodinovo
kvartetá, komorný
orchester R. Bar~aja, voká lnoInštrumentálny súbor Madrigal.
stovkami skvelých hudobných
kolektívov a sólistov vo všetkých republikách, krajoch a
oblastiach krajitty. V každom.
dokonca l men~om sídle nájdeme huclobníkov, ktorí tvoria
zaujímavé hudobné kolektívy.
Iní sa venujú sólistickej čitl·
nosti. Z druhej skupi11y interpretov môžem uv/est meno
kolchozníčky Márie Blešuovej z
Moldavska, ktorá zí.~kala svetovií .~lávu a stala sa národnou
umelkyríou ZSSR. A podobnQcf1

objavil a hneď dvoch n•t!ejnfe!i dt·
rigentov. Zo skupiny deväfdesla·
tlch kandidátov vynikli
dva1a
Francúzi a jeden Ho l an ďan , ktorí
medzi sebou súfa~lll s Ravelovým
"Va lses nobles et senllmentales",
prvou časťou Slbellovho Husfov~
ho koncertu a s Berllozovou Fatl·
tasttckou symfóniou.
)éro me Kallenbacb ( 28-ročn~.
Francuzsko 1 sa nedokáza l cel kont
presadi t. Vadila monotónnosť orejavu. Ravel nemal rytmus a Sl·
bellov koncert bol dosť nevýraz·
ny. Holanďan Alex Veelo (30-roč
ný] ho suvorónne prevyšoval. Má
presné a rozmanité gestá, dokáže
oduševniť
orchester a dosahute
žiadanú
Intenzitu.
je štýlovo
presný - vysllhne tanečný cha·
rakter Ravela, dá sa un ies( Sl·
bellovým lyrizmom, jemne a pres·
ne nadväzuje na sny 1 vášne Ber·
lloza.
Objavom slltaže bol Sylnln
Cambreling (26-ročný 1 z lyonské·
l,o orchestra, klor·ý vlani skon·
čil stúdiá v Ecole Norma~e u Pier·
ra Dervauxa. Pot:as skúšok Rous·
l>elovej III. symfónie upozornil na
seba cielavedomsrmt pokynmi, krorým nechýbala autorita. Orchester
pod teho taktovkou bol ako vy.
menený. Bolo by dobre, keby z)ed·
nodušll trochu teatrálne a nie
vždy účelné gestá.

V•·
•ti·

Prvó cenu teda dostal Alex
lo (5000 frankov a meul!nt
pendium - 2000 frankov - na
jeden rok) . Zv lUtnu cenu ex
aequo udelili Sylvainovi Cembre·
lini!OVi a Jérílmovl Kaltenbechowl.
S. SKARBOVÁ

Georg Solil, léldlrigent Orcheatre de Pari11 poskytol i!asoplau
Harmónia Interview, kde rozober6
prli!lny, ktort bo viedli k rozbalil·
nutiu neobnovil zmluvu s týmto
orc hestrom koncom budúcej n·
zóny. O. 1. tu hovori:
"Nemôžem byt sklamaný, lebo 11
to moja vlna. Očakával som Lll'l·
vera. Videl som pt·ed sebou mi a·
dý súbor a zdalo sa ml, že by
som ho mohol doviesť tak d'ale·
ko, ako Chicagský orchester. Hrá·
čom nechýbal potrebný potenciál.
Chýbala im však vOJa ... Ked som
podpisoval
zm luvu, neuvedomil
som sl, že tento orchester potre·
bule. aby bol Séf pr!lomný Pl'l
ilom celý t•ok, abv ho viedol po
stránke hudobne! 11 zabezpečuvHI
cllsclpl!nu prár.e. Keby som mal
45 rokov a bol voľný. zostal by
som s nrm. lenže - mám 61 ro·
kov a dva otchestre. 'ľo le na
ru'\a pr1vera. Orchestr·e de Pans
ma pr!llš unav u Je. Ešte tednu se·
zónu budeme hrot spolu. Dúram.
že sa ml podari dosiahnut od hr4·
i!ov maximum".

ky významných symjonicJ..-ýc/1
diel Sľetovej a sovietskej ltud·
by a velttlt často vystupuje
pred televíz11ou J.·amerott 1 tta
/concertrtlích pódiách.
Sovietske interpretač11é
umenie sl v posledných d.estat •
kach rokov :lskalo svetové
uznanie. Sovietski umelct zis·
kali viacero cien na med zim1·
rodttých sriťa:.iach, festivaloch
a prehliadkach. A ttahrávky v
na.'iej ittterpretácu tlájdete v
kolekciách fottoték na celom
svete.

prípadov by sme mohli uvlest
viacero ..•
V propagácii najlepších
hudobných diel a najlepšfch itl·
terpretov hrá čoraz
vllč§lu
úlohu r ozhlas a televízia. Na
umelcoch a kolektlvoch, ktorí
uystupujú pred mikrofónom a
televíznou kamerou, leží osobitá
zodpovednost
za vý·
chovu masového poslucháča.
formovanie jeho vkusu vyža.
(luje od interpreta ciel'avedomt'i prípravu a vysokú interpretačnú

úroveň.

- Symfonický orchester televízie a rozhlasu ZSSR, kto.
rého tlmelecké vedenie zverili
mne, má bohatú pracovnr'i náplti. Doplňuje fondové 11ahráv-

- Clovek s radosťou kon$ta·
tuje rast kontaktov soviet•
skych umelcov s hudobnikmi
socialistických krajín. Zájazdová činnost vyslancov nášho
umenia lJ brat.~kých Uátoch má
skutočne velký vzostup. Mne
samotnému sa poUastilo po·
budm'it vo všetkých európskych socialistických krajinách
niekoľkokrát.
Každé
moje
stretnutie s ich kolektívmi ma
presvedčilo, ie Ich úroveň stú~
pa, čo m6žeme povedat tak o
sólistoch ako aj o orchestroch.
Casto si z icl' vystúpení od~
nášam neopakovatetné zážitky.
Orchestre, dlrlgetlti, sólisti z
Bulharska,
Maďarska,
NDR,
Potska, Rumuttska, Ceskoslovenska, Juhoslávie sú vždy
očakávanými
hosfami. našej
krajiny. A pohostinstvo ako aj
pozornosť, ktorQmt nás ča3tll•
jtí v brats'k(/ch k r ajinách, sil
pre nás silným emocionálttf11tl
impulzom pre úspešn~ vyst tl•
penie. D6kazom toho boli ne•
dávne
vystúpenia
Státneh o
~ym{onic kého orchestra ZSSll.v
'I/DR a v Ceskoslovensku.

Spraco.ve lJ M. '-1t3AN

od tt mt o nbvom sa uskutočnil v
dtloch 16.-18, IX. 1974 na Tá·
loch-1\rpáčovej
celo!nátny semin ár s ličosťou hudobn~ch pedagOgov z
na j rôznaj~lch typov ~kOl, peddgoglckých
11 vedeckých pracovisk. OrgontzátOI'I r edakcia l:usop1su lludebnl nástro1e. Sla·
venská spolol:nos( pre hudolmli v~cho·
vu a Ceská hudebuí spolel:nost Ich sem
p ozva li, aby spolu s výrobcami hudob·
n ých nástrojov prorokovali uroblemall
ku uplatnenia rozmanitých hudobnydJ
Jnstrumentov v šl roket škllle v eobec
ného a umeleckého školstva. Keďže Išlo
o z!iležltostl didakticko-metodické 1 o
problémy vývota a výroby nlíSli'Ofov. ro
k ovanie rozdelili poctra ulset temallkv
do Myroch skupin.

P

Prvá temallckú skupino rercrátov bola
zameraná n a využitie hudobných ntistrotov v mater skej a základnet devllťroč 
n et škol e. Rorerujlicl - dr. v. Korbel
z redakcie časopisu lludobnf nústrotP.
Ľ. !&lkuloY6 z VOP Brattsluvn, dr. M.
Sti'el6k zo ZOS Capajevovo nám. v Pra
h e - sa zhodli v názore. že dnes sl u z
h udobnli výchovu na týchto typoch škOl
b ez h udobnýc h nástro1ov vObec nemOlo
me predstnvlt. Tento dOiožllý pt·ostrlcdok v!lestrannot oktlvlzáclo žlak<l, čl ul
v r uká ch učlte ra alebo dletatn pomáha
zabezp ečit estetické a tvorivé ovzdu~lo
vo vyučov a com procese. Velkli lilohu t u
'POpri klasických nástrotoch zahratú lah·
koovl ádatefné nástrote natmll pre hru
! lakov, l nové druhy mel odických nti
stratov pr e u čllefa (napr. l}rl pravovanO
m lnlhar mOnl um) . M usí Ich však byť do·
st atok a vyladutO st prlpravenOho VY·
u ču JO ceho . Prvet požiadavke chce vytsf
v ústrety at národn9 podnik Učebné po-

Hudobný
nástroj

v škole
mOck y, ako to zdOraznil v o svoJom reterate Jeho zástupca ). Geleta. K dru·
he j, nemeneJ dOležltet podmienke zaujali
pr!tomnf svote stanovisko v bohatet dls·
k usli.
O mofnostlacb ako oboh atiť hudobnO
v ýchovu niektorými f udovýmt hu dobný·
m t nástro tml a dat tak nové podnety
detskeJ tvoriveJ fantázii lniormovaJ prí·
t omný ch pracovník Umenoved ného ústa.
vu SAV O. El~ebek , možnosti nástrojov et výučby u deti predškols'kého veku
z vatoval vo svatom prfspevku doc. dr. L.
Daniel z PF v Olomouci.
NástroJovet výu č be na ĽSU, k onzer·
VlllOr i ách 11 v ysokých umeleckých Sko·
lá ch na tmll vo v zťahu k výrobe venova.
l a pozornosť druhá temallcká skupin,J.
Prflomnf sa prost rednlctvom referátu
•ruf. L. Korll!ana a znetOclch uká1.ok
v podaní teho ži a čky l . Havlfl!kuvet z
brnlan!;keho Konzerva tOrla oboznámili s
tnožnosfnm l akordeOnu ako k oncertného
nástroJw. V súvislosti s vyučov n ním ná·
atrotovet hry menšlch dell, viacerí re·
f aru Ju cl za u Jali stnnovlsko, ros p. podali
p odnet né n4vr hy ku kon!ltrukcll hudob·
ných nástroJov men!llch rozmerov 1A.
Slmefek, r ia di tel ĽSU Ceská Ti'ebovó.
ioc. L. Daalet z PF Olomouc, ). Doatal
z n. p. Supr aphon v Prahe). Potrebu
k onfrontácie výrobných a pedogogl ~;kých
pr oblémov v súvislosti s nástr otovou výučbou budúcich Interpretov a pedogOgov
zd Oraznil dr. R. Rychlo, profesor brali·
sl avského KonzervatOrla.
V tematickej skupine venovanot stred ·
ném u a vysokému pedagogickému škol·
stvu rozobral na1prv doc. dr. Viliam Fe·
llor, predseda SSHV postavenie vyučo·
vani e nástrojov na pedagogických ško·
lách. Ze aj na gymnáziách v súč11snostl
mOže ma t lnstrumen tálna bra solfdne
postavenie. ubezpečil účas t nikov Zd. Ka·
16k ref erátom o . ltu&cll v Juhomorav
skom kraji. Doc. dr. ). Padrta tnformo
val o experimente Pedagoglcket fakulty
v Ceských Budi!Jovlclach, kde popri pr i·
prava učtterov hudobne! výchovy ZOS
za čo ll vzdelávft( al buduclch učlte r ov
rudov9ch ilkOJ umenia. O koexistencii
el ek troakustických prlstrolov s hudobný·
m l nástl'atml v procese vyučovania ha·
varil dr. E. MlchJ z PF v Prešove. Po·
stavenlm, úlohou a fun kel ou hudobného
nástroja vo výučbe posl u cháčov peda·
AO&Ických fakúlt sa zaoberaln odb.
asistentka banskobystrickej PF E. Ml·
chalov6.
V posledne! časti seminára sa dostali
k slovu zástupcovi a závodov, ktorí u ná s
h udobn é oást r o te vyrábalO ! Ing. B. Pl6n·
ak' z Krnova , M. Kalouda z Krasltc. K.
Jrmena z Horovlc). Ubezpečili hudobných pedagógov, že sa postaraJu o lH ·
ro k~ sortim en t ná.sh·otov. potrebných pre
r Ozne typy šk Ol a že Ich bu de dosta tok
v dobre t k valite.
Popri mno!stve podnetov pre výrobu
mnoh! d!sku tu tOct pou ká\a ll na potrebu tvorby skl adatel ov pre
l n ~t1·nn1entov

Dôlefitý krok v fivote huclobno-dokumentačnfch 'inštitúcii
Zaradenie Symp6aia predatavltern hu·
dobno· dokomentahých lnltit6cli 10 socialistických krajin do programu BHS
pod čiarklo význam tohto prvého kroku v
medzinárodneJ spolupráci hudobno-doku·
mentačných
loltiUícll
socialistických
kraJin, ktorého Iniciátorom bola Cs. aku·
pina AIBM. Sympózium upozornilo na
11kutočnosť . i e Interpret. hudobný ndec
a vlastne prevat ná čut celého hudob·
ného diania maiCí svoJe zá:comle práve
v hudobno-dnkumontačn ých lnltitúciách.
Tento (akt 18 vlak doteraz chápal ako·
st automatloky a l en zriedkakedy bola
práca hudobno- dokumenta č n ých lnitilú·
eli povilmnut6 a náleiite docenená.
Spoločným r ozhodn utlm Min isterstiev
kultúry SSR a CsR bola v 1'. 1971 usta·
novená u nás Ceskoslovonská sk upi na
AI BM. ktorá od tých člus zastupuje vo
wetovom meradle v Medzlnárodnet asociácii hudobných knlžnfc na~o hudobnodokumentačnó lnslltOcle. Jet orcdstavltella !>l boli vedomí toho, že rovnako potrebná ako snolUill'áca predsl <lvllclov naSteh hudobno- dokumentačných l nšlltuclt
lo na dnešnom stupn i vývota dOležité
at začlonenlo činnosti tychto do pr údu
medzinárodného vývoto susedných štá·
tav. do hudobno- dokum c ntačnet práce
soci alistických kra1in. Tak !.ll zrodila
myšlienka Ol'ganlzovaf sympOzlum tlľO
uredstavltcfov hudobno-dokumnntat ných
lnštlrucll soclnllstlckých kr11 tín .
á vrh
Cs. !okuplny AIBM na usporludanlc sympOzla stretol sa s velkým POI'Ozumenlm
na Ministerstvách kultúry SSR a CsR.
ktoré vo vedomi závažnosti a vefkého
medzinárodného výmamu te tto akcie zaradili tu do svoflch pod u tati a svo tou
aktrvnou účostou na symoOzlu vytodrlll
ol nó pochopenie pre tei clcr. DôložltosC
tohto podutatla pochopilo at predsed·
nfctvo AI BM, čo potvrdil svotou úča s ťou
o cenným prlhovorom na sympOziu pre·
zl dent AIBM dr. ll. Heckmann.
SympOzlum hudobno- dokumentačný c h
tnš tltOcll Pl'eiJichalo v di1och 7.-10. X.
v Martine. ll. X. pokrač ovalo pod u tatie
v Bratislave. Zučastnllo sa ho 19 zahrA·
IIIČn ých delegátov zo ZSSR (2). z BĽR
(4 ), z MCR (4), z NDR (4), z PĽR [51
o zástupcovia domácich Inštitúcii.
Program sympOzla možno rozdeliť do
~ t y roch hlavných pracovných ráz. v m··
vet odzneli po prlhovore dr. J. Mravfka,
námcstnlka m inistra kullury SSR. ktorý
zdOraznil význam vzáJomne! spolupráce.
a po referáte o clefoch sympOzla E. Mun·
tá~ea . podpredsedu Cs. skupiny AI BM, referáty vedúcich národn9ch delegácii.
Predseda Cs. skupiny AIBM prot v.
Dvoi'ák poukázal n1elen na doslahnutO
urovcn hudobno-dokumenla č not práce
CSSR, ale podčiarkol a1 v9znam a vý·
~ledky l}ráce centrálnvch kalolOgov v
C~~R. ktoré sO toho času ztiklodnou pre
urácu RISM (Medzinárodný sOp Is hudob·
ných oramotlov) . ZdOraznil tluž potrebu
výchov y nových kádrov pro hudobnodokumentačné pracoviská v C~~R. Ho voril o problémoch vedeck ých hudobných
pracovisk. o problémoch hudobných od·
delen! veretných knižníc a hudobných
knlžntc odbol'llých hudobných u čl llšť. o
probl émoch dokumentačných pracovisk
rozhlasu, televlzle a h ud obno -l nformač·
. ných stredisk.
Referáty host!, vedúcich delegácii zo
ZSSR, BĽR. MCR.
DR, PCH nielen pri·
bllžlll a obtasnlll situáciu v obl ostl hu dobnet dokumentácie, ale priniesli rad
uodnctných konkrótnych návrhov na 1ne
dzlnárodnú spolul}rácu.
G. B. Koltyplna (ZSSR! výslllne roza·
brala blbllogrartckú činnosť v ZSSR. Hovorlla o lnrormačnet sieti. ktoret pro·
grom obsa hute at otázku výmeny meta·
dlckých u organizačných skOsenostt Jnrormačných stredisk. V. Sokolova ( BĽR 1
popri podani cel kového prehfadu hudob·
nych k nlžnfc a hud obných oddel eni v
knižniciach sa slistredlla n a o t4zku hu·
doiJncj btbllograrto. n a otázku budova
nl a diskoték v BCR. Or. l .Kecakemétl
l MJ.:R J. l>r cdseda m aďu l'skst m1rodnet
~ok u plny AIBM. lnlormova l učas t nt k ov o
výsl edkoch práce v oblasti Rl~M. RI LM
(Medzlntirodný supls hudobno t llter atú·
ry l. RldiM (Medzinárodný súpis hud ob·
net Ikonograf ie). Zaoberal sa tiež k an·
krétnyml otázkami spol upráce. ako je
výmena ka taloglzačnýc h llstkov o historick ých hudobnýc h pramm,och národ·
ných k ultur. Dr. H. Werner l NDR). ta·
tomnlk nomecket
národno t
skupiny
IBM, vo svojom rereráte p odal obraz
o lnrormač ne t a dokume ntačn e J č in nos
ll v NDR. Zaoberal sa problematikou
RISM, RI LM, otázk ou dlskotóky a navrhol medzinárodnO spoluprácu at na

mllidet pre na t roz llčnetšle typy nástro·
tovot hudby, vrátan e fahkoovl6daternó·
ho Jn:;tr ument6ra. Naj viac Sil v~ak h ovorilo ut o spom lnanet PrfPI'IIVe učiteľov
hudobnej výchovy, ktorá nalmtl pre l. a~
S. ročn fk ZOS nie te v ~tulade s požla·
davka1n l moderného vyučo vacieho procesu.
Zllu 1emcov o hudobml problematiku
lc;te potell prlsfub organizátor ov seml
nára vydať do konca roka zbornl k pr r.d
nesených referátov a podne tn~ch dls·
kusných príspevkov.
ĽUBICA SIKULOVA

Očas tníci sympóz1a pred budovott Matice slovellskej

tomto poll. Prcdstavttcfha pofskot delegácie. pred scdníl:ko pofskot národnct
skupiny Al BM, Mg. M. Prokopowlczová
vefml podrobn e referovala o bohatol hu dobnot publlkačnet čin nosti hudobno-do.
kumenta čuýc h pracovisk v PJ.:R. Uvled·
I E• at pre nlís známe 1 meno! známo
významné hud obné edlcle a blbllogra
rt o.
Rc fel'át O. Pulkerta, orom. hlst., ta·
)omnlka Cs. sk upin y AIBM, bol Jnsolrá
torom návrhov t9ko fúclch so konkrét·
not spolupráce a zárovm' pripravil pO
du k rokovan iam ueastnlkov v kom i
~lOch.

Práca v dt·uhoj fáze sympOz la prubleha l o podľa Spoclallzovoných orncovn9ch
ok ruhov v ~tvroeh komisiách : v komi
sil vedeckych hud obnych knlínfc. hu
dobných archlvov a mlizeí ( prcd!>Cddla
dr. O. M údra ); v komiSII vere jných hu
dobných knl2nlc. knlžnlc vy~ookých hu·
dubných !>kOl a konzervotOrlť ( M. Vo k·
roJ) ; v kam 1sll hudobných lnformučn9cll
btrcdlsk (dr. J, Led el! t a v komls 1 rozhla!>ových a tc l evlznycb dokumcntač ·
n ých pracovisk l S. Charvát ). V činnosti
komlslf došlo sa k nlekofkým konkrétnym záverom. a to na tmll v prvet a v
druhet komlsll. Zástupcovia CSSR a
MĽR dohodli so začat výmenu katalo·
glzačných ztiwnmov o hudobno-histori ckých prameňoch národných kultC1r, Cs.
skupina AIBM sa zaviazala vydať sprievodcu po knižn iciach Vysokých hudoiJ·
ných škOl 11 konzervutOrlť. kto1·ú 11rlpra·
vil dr. K. f>!nslol. IH'Oc.lscda norskc t sekcle AIBM . Dule! su odporličalo zostavenic sprievodcu po hud obných fondoch
hudobno-dokumentačnýcb ln!ltltOcll vlast.
nlarlch l>ramcnné materiály, zostavenie
sprievod c u po hudobn9Ch vedeckých
knižniciach a po hudobn9ch oddclenloch
vedeckých knlžnlc. výmena mikrofilmov.
vzlltomná oomoc pri dophiovanl disko·
ték (predpokladáme. ~e výmeno gramo·
ronových t>latnf sa čoskoro zarad! medll zauUvané akvizičné práco knlžnlc J.
budovanie audlo·!.tudovnf vo verctnych
knižniciach atď.
Zhrnujú ce uzneseni a sym pOz la, ktoro
I>I'Odnlesla dr. Theodora Strakavá, CSc.
dal o celkový obraz o nutnosti a mož·
nosllach spolupráce v rámci soctallstlc·
kých štátov, poukázalo na dOiežltosf sys.
tema tf čnostl spolupráce, odportlfalo, aby
sa záver y stali súčasťo u kultOrnych do·
hOd medzi todnolllvýml soclallstlckýml
kratlnomJ. Na základo uznesenia te t. č.
konkrétna spol upráca daná na tmil t9ml·
to formami: organlzovanfm pravidelných
stretnutí za 6čelom konaultáclf pre za·
bezpei!ovanle apoloi!nliho postupu pre
uakutoi!liovanle dlhodobeJ a komplexneJ

Snlmka: F. Lašut

spolupráce týchto pracovisk; vytv6ranfm
medzinárodných odborných pracovnýclt
komisii a teamov pro rielenlo l pecl41·
nych vedeckých a odborných otázok:
spuluprácou pri " ýchovc a ndelávanf
odborn ých pracovni kov, najmä organi·
zu vo nl m medzi národ ných kurzov, ezkurzlf a ďa l I ch typov vileobecného a lpe·
clá lnoho škol enia; postupný m budovanfm
jednotného spol oč n é ho
Informač ného
systém u a organizácie sl uži eb na zá·
k lad e jed notn ých zásad; postupným vy·
pracovbanlm zliaad unifikácie a ltan·
dardizácic procovn ych metód, hlovne s
ohfadom na pcrspektlvne využitie urJ~a·
nizal!ncj a p ol! ltač ove t techniky; orgo·
nlzovanfm cdl č n o l spolupráce hlavno pri
" Ydha nf p ram eňO\/, odborne J JiteratCíry,
xau l muvých a 11polol!nýcb kataló•av.
adresárov, sprievodcov po inl titú cllich a
fondoch a Iných mater iál o\/ ; podporou
spolupráce pri pr opagounf ~ouclallatlc·
ket hudobnej tvorby ; Cíčostou z6at upco~
vletkých aoclallstlckých iltátov na kuna
pre
hudobných
k nlhovnlkov.
ktorf
usporiada n6rodná skupina AIBM ' NDR
' r . 1175 vo Wei ma re ; usporladanlm bu·
d6cabo aymp6zla v Pelsku a strotnull ~
dvolroentcb Interva l och Y oatatnfch aoclallatlckfeb iltátoch a vopred ureeaou
tematikou.
Cast sympOzta, ktoróho hlavnou nápi·
nou ball porudy a zasadania, uk o n čili
prof. dr. Dvorák a zástupkyňa Mlnls·
tcrstvo kultúry SSR dr. H. Kol6fov6.
Usporiada telia l}rlpravlll v Martine pre
učostnlkov bohat9 s poloče n s k o- kult u rny
p1·ogrum, nd podnet Cs. skupi ny AIBM
prllli'IIVII úsek hudobných pamia tok ll·
terárno-archívoeho oddelenia MS výsta·
vu Hudobné pamiatky v CSSR (autor!
scenára B. Banáry o E. Muntág J a v9·
stavku o hudobno-dokumentačných lnštl·
tliclllch v CSSR.
V bratislavskeJ časti sympOzla navštf·
viii zahraniční h ostia SHF, v Cs. r az·
hlaso sa oboznámili s možnosťami str o·
lavého spracovania dokumentačných zá·
znumov v ústredneJ hudobne! kartotéke.
v hudobnom oddelení SNM mali možnost
zoznómlt sa s hudobnými zbierkami
SNM, so slovenským kata JOgom hudobno historických pramei\ov o zblcrkamJ
hudobných nástrojOv a prezrieť sl výstavku z edičnej činnosti hudobnOho od·
delenia.
SympOzlum predstavltefov hudobnodok u mentačných Inštitúci! zo socialistických kratfn položilo pevný základ pr o
ďolšlo užltočnO stretnutie v prospech
rozvoJa hudobno-dokumenta čných lnštl·
tu cl! soclallstlckvch kraf(n a Ich vzá tom·
net spolupráce.
E. DUKOVA-ZOLYOMIOVA

HllDOBNf !IVOT dvoJtffdenofk Vydáva Slovkoncert vo Vvdavaterstva
Obzor. n. o.. ul. Ca. arm4dv 29/a. 893 36 Bra tislava. VedOcl redaktor: dr. Zden·
ko Nováček. CSc. Redakl!o6 r ada: Pavol B11~1n Cubomír Clžek orom. h tst .
Alojz Lu kn6r, Milol Jur kovič Már ia Kt!lonova Hubovtl Zde nk o Mikula. dr. Ml
cha l Palovčík . f~n Schultz, Jozef Stxt11 Bohumil Trnečka Adresa redakciA
Gorkého 17NI.. 893 36 Bratislava. telefón 382 34 Ad min istrácia: Vyda vater
stvo Obzor, o. p., ul. Cs. arm6dy 29/a 893 36 B r~ t 1~111 v a I nzertné oddRl enle
Gor kého 17, 893 38 Bratislava. T l ač ia Nllrl~tn<kP tltl'l11rne n. p. Nitra Roz
l lrute PNS. ObJednávky predplatltllfov nr'lfmll PNS Ostredn~ ex
pedícla
tlal!e,
administrácia
odbornPt
tl!lčA
Gottwe ldovo
nám&stiP
48/IV 80510 Bratislava. Objednávkv o1h''' ''"rnv v ?.~hran i či prllťm a SLOVART
Ol! spol Leningradská ul. 1!. 11 /1 89fl 2fl R r~ll• l 'IV H Ce na tednéh o v9tlal!ku
2.- K čq Neob!Pdn ané rukopisy sa nAvrll ! 111•\
l nc1Pvnll '"l• ln· 45454
RP.I!I•Irlll!né l!fsl o: SOTJ 8/10

•

Ferruccio Benvenuto BUSD Dl
'

• Azda každý z nás pozná meno Ferruccla Busonlbo v súvtslosti s Jeho VY·
dan iami Bachových diel 1'1 niektorým te
jeho meno povedomé z oblasti d ldaktl cket klavirnel Jltet·atúry. Ale málokt o ho
p ozná z bfadlska jeho celistvého život ného diela ako sk ladatefa. Interpreta.
dlriRenta, pianistu, editora a pedaRóRa.
Nechceme tu uvádza ť ani prehfad teho
skladieb alebo koncertných vv:;t(lpenf
ako lnterprPta. pretože tým neposh,žlme
pochopeniu Jeho osobnosti. Mvsl!m. le
najverneJšie odzrkadfule Busoniho osobnost predovšetkým Je ho didaktická a
pedagogická práca. na kof ko préve táto
ohslahne a zreterne vykazuje celú šlrku
jeho osobnosti. Ešte na marl'(o Jeho
úprav Bachových diel nech Je poznamenFtnč, že Jeho .zása hy, čl Ide o doplllovanle dynamiky, frázovania a Iné, nutne
oclrá:Zaiú dobový pohľad zo sklon k u sto·
račia na hudbu baroka. Buson lho. ktorého právom možno nazvať Regerovým
vrstovnfkom, spáJaJú mnohé nite a paralely s estetickým postom Maxa ReRe·
ra . Bolo to obdobie vyvrcholenia a zá roveň úpadku novoromantického štýl u a
neor omantlckel estetickeJ mentality, v
k torom sa ukazu Jú mnohé tendencie 11
pokusy zm eniť vývoJový trend h udby,
ba čo v iac, vymaniť sa z nadvlády ~tý l o·
v óho automatlzmu a stavať sa orotl ortldu dobý. Tak Impresionizmus ako l prvé
preJavy "noveJ vf!cnos!i'' sít dôsledkami
tohto zápasu. k čom u sa ako Jeden
7 charakteristických mom11ntov or!·
družu je orientácia na staršie štýlové
preJavy, predovšetkým na Ba cha. kto
rý predštavol/al v tom čase barokové
obdobie ako. tnkmer Jediný teho pred ·
stavilf'f. Tak Rrgf'rov ako l Busonlho
po hrad na B.H'ha odzrkndfu Je oochopl·
terne mnohé stopy novoromantlckého
senznallzmu a s tým spojeného pred!·
mPnzovanla dynamickej skálv ako l ~na 
flll po nadmerneJ stuot~Ovllnostl zvukoynstl a pod Knždopádne možno vsak pri
plsat tak Busnnlnlll ako al ReR_et·ovl zll ·
sluhu. že nfm a nimi sa začal a Pt'VIi
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seriózna a dôsledná orientácia na star šiu hudbu, ktorá postupovala a pokračovala nepretržite do prftomných čtas
a ktorá nadobudla nevfdané rozmery.
• Tým, č!m Busonl skutočne bol , od·
zrkadfuje však v ovefa v!!čšom meradle
Jeho práca ako pedagóga. Busonlho In·
štrumentálnu didaktickú ot•ácu nemožno
označiť ako dldakllcktí, pretože životná
a mentálni! Mt·ka. s ktorou pristupoval
k svollm adeptom. pozdvlhujú túto čtn·
nost na rovinu IntegrálneJ pedagogickeJ
práce. lfl známo. že Busonl disponoval
neobyča Inou rozhľadenos ťou , vzdelanfm
a kultúrou a požadoval od svofich žiakov. aby sa ustav i čne obohacovali novými pohfndml, prfstupmt fi · poznan!m.
Nechcel. aby žiaci pristupovali k l átkn

mechanicky na základe autorltat!vneho
mentorovan ia pedagóga. Joho cterom bo·
Io. abv každý postup u žiaka bol dolo·
žen ý a dokonca vyvolaný dl hou krttiC·
kou úvahou, konrrontáclou mnohých.
často al p t·otlrečlvýeh názorov. Dokon
ca mnohé oornámkv. ktoré Busonl vpi
sova! do p11 rtov a notových záznamov.
ne~lí1 žllt k tomu, aby žiak rf'orodukoval
návod, ale ICh Ctlohou bol o vvvolnt od
cudzeniP. žiakn . . prebudlt ho ku krlllckel
Hktlvlle. l'oznilmka čdsto sledťlvala clof.
aby sa žiak vysporiadal s Iným naze
ranfm a aby sl antitézou vytvoril vlast·
ný
názor .
Busonl
bol
neprlatoron'lO
,.tt·nnsplantácle" mvšllenok. chcel do
siahnuť, aby žiak
rástol samostatnou
tvorivou mentáln ou prácou. Učltefovl tu
pripadla skOr l11oha pomornfka pr! zro·
de vlastných nazeranf ž~aka [túto metó·
du nazvali mnleullkou - .,urnen!m pOL'()dnel babice"!.
• Ak sa zamyslfme nad Busonlho PA·
dago~lckou činnosťou, dOideme k presvedčeniu , že zastá val akúsi spontánnu
d!Hlektl ckít metódu, ktorá nechce dať
žiakovi hotové technoloRICké návody a
umelecké recepty, ale abv sl žiak vybo·
joval tieto výsledky na základe vlast·
ný ch umelecký ch zá nasov a dosadzova·
nfm In tegrá l nych umeleckých a život ných skúsenosti. Z tohto hfadlska treba
posudzova ť l spomfnané didaktické PO·
známky Busonlho, ktoré neolnlll len Ctlo·
hu vzorového m odelu, ale ktoró mali sl!
mutovať a vyprovokovať niečo, čo nlf'
le vvjadrttefné poznámkami a návodmi.
ale čo Je hlboko skrvté vo vedomi
adenta, k čo mu Iba má dozrie ť na zá ·
klade na jvlastnetš!ch Imanentných Jeho
tvorivých schopnosti. Právom hovori
<:tcran Zwetg o Busonlm v tom zmvsle
lc B usonlho bude môct uznať až d alšia ~enerácla ako matstra v pravom
a starom zmysle. ako bytost ktorá In·
tegrufe v harmontcket tednote človek,•
11 jeho dielo.
JAN ALBRECHT

·K ubánska zarzuela

Dň a 21. o k lubra l. r . pr edviedul na
scé ne Hvi e ~d o slavu v ho d i vadla kubán·
sky ~ 11evoh c rn v súbur divadla Gunzalo
Roi~o~
najslávnej§lu kuhá nsku zarwelu
Cecili a Valdés. BoJu to naše prvé stret nulle s hudobno-d ivadelným Unrom,
ktor ie u nás ( •·ovnako ako v ostatnej.
prlnajmen. om stredne j Európe l i plne
nr.zn ámy m. Ai kelf nám ie t'ažko na zA·
klade iba jediného hoci poki8l ide
o kubánsku Z8rzoelu zrejme typického
- diela robiľ dáke zodeobecňujúce uzávery o zmi enenom divadelnom žánri,
predsa s6 dnes, po vystúpeni kubinllkyr:h uuwl!:ov naše predstavy o zarzue·
le ovefa konkrétnejšie.

v

Ľudová hra so spevmi 8 tancami urzuela - vzniká v Španielsku v obdo·
bi baroka rJedným z prvých jej tvorcov
bol geniálny Calderón de la Barca), "
pri ebehu ďal§lch storoči sa čorez 't'iac
bliži k hudobnému divadlu. preberá podnety z jednotlivých európskych lkíil
oper11tného žánru . tak že dnes mot no pa ·
nlelsku zar?.uelu s istou toleranciou hod notiť ako španielsky variant operety,

Kubánska zar .wel8 sa v niektorých
aspektoch JUi od španielskej. Prlčinou
sn dva faktory. Jednak skutočnosť, fe v
kubánske! národnej kult6re sa neuchy·
tli operný Zlí ner. takže zarzuela do Iste!
miery sup l u je uv ed ený ned ostatok a za·
merlava sa ai na vážnejlíe témy. Špe·

cirikom kubánskej národnej kultliry l•
vlak ai významné zastúpenie [olkl órnych
tradícii. ktoré si kubánski černosi pri niesli elite zo svnjej pravlasti a ktoré
v symbióze s niektorý mi domácimi prvkami dali V?.llik tzv. aľrokubá nskehn
folklóru . Tento je dnes oeodmyslitefnnn
a veľmi typickou sí1časton kubánskej
kultúry a jeho prvky významne zasiahli
aj do vývnja knhánskej zanuelv.
Pt·eto je ot Cecilia Valdés Goozala
Roi,l(a. autnra . ktorý priviedol kubánsku zarznelu k najv äčš iemu rozkvetu.
di elom vefml pestrý m, ltý lovo rôznoro·
d~m . na naAe pomery u ž nesúrodvm.
Pravda, treba ho hodnnliť nie podra u
nás zau žívaných 8 známych hudobnodramatických žánrov, ale ako svojbytný
l'klad kubánskej kultúry do klenotn i ce
svetového hudohného divadla. V tomto
zmysle ie Cecilia Valdés dielom ne·
smierne oriRinálnym a pôsobivým.
l'rlbeh, ktor~ zarzuela spracúva, nemá
ďaleko od prfbehov známych z veris·
tlckých opier, obsahuje nemalé sociálne
osirie (motivácia rozchudn
milencov
spoločenskými dóvodmi l l náznak ra sového konfliktu , postaveného do popredia v scéne čiernych otrokov. ňalej "
prfbeltu nájdeme aj typické " rekvizity"
romantizmu , akými sú láska súrodencov,
netn~lacich
o svojom puvode ( Cllcllla
a Leonardo l • hrdinov s vefkými válňami , ktoré nepoznajú hranic.
Ak odhliadneme od folklórnych časil ,
ktoré si v itruktúre diela predsa len
v men~inc, hudba Cet:llie Valdés nemá
ďaleko od hudhy operiet 19. storočia ,
pravda, s typický m ipanielskym kolori ·
tom - kým vklad kub6nskej kultúry sa
prejavuje skor ., zložke rytmickej. Roig
na niektorých miestach používa funkč ne
i motlvy, pokíilia sa o vystihnutie atmosféry i dnJevných stavov, no v celku
prevládajií uzavreté čfsla : árie, duetA,
ensemble a najmä tance (od menuetu,
j!avotty cez bolero al po Rnarachu 1.
Textovlí čast si netríirame zodpovedne
hodnotiť, pretofe nlim ju kub6nskl umel·
ci predviedli ., podstatne skrátenej verzii. Svojský dstol ., nej mA výstup troch
komických postAv - ~panlela , Mulatky
a Cernocha. Je reminiscenciou na staré
kubiinske "divadlo bu[o" a m6 viac-menej varietný charakter.
Kubánska n6rodná opera
Gonzalo
Ro IR ( dosiO'fne prek lada ná ako národné
lyrlcké divadlo l má vzhladom na sla bli tradfciu nperného :1.ánru vo svojom
repertoári Iba tie na iz nám ei~i e oper y
( hlavn e 19 11toro ~ i a l Pop r i n ich vlak
uvlidza aj zarzuely, takže srne nevideli

Iba autentickú kubánsku zarzuelu, ale
jej autentické predvedenie. tvorcovi a inscenácie sa prid ŕž ali tradi~n ~cb
in scena č n ý ch postupov. Vzhladom na to,
že sme videli iba skrátenú verziu diela,
bolo pri rod zené. že t'a zisko výkonov sa
prenieslo
na
spev á ck o- int e rpreta č nú
zlo?ku predsta ven ia. Zo spevákov v
naproste i vä čš ine pripadov obdaren ýc h
t ypi ck y " jnzný mi " hlasm i a temperamentným štý lom spievania viditeln e
lepši e zapôsobila mu žská č asť . Spevac·
k y najn á ro č nej § l hol part teno r istu (Leo
nardo ). s ktorý m Edilio Hernandéz nl!·
mol ta žkosti ani v exponovan ých vý§·
kach ani v fohodn ých pianach. Ramón
Santana. ktorého u! poznáme ako po·
zoruhodného Ri,I(Oietta a Germonta spred
dvoch rokov, opäť o č aril krásou i ob·
jemnost'nn sV()jho barytónu . K vrcholom
veče r a patrilo tak spevácke ako l ta ·
nečné vystíipenie . , čiernych otrokov", v
ktorom nám kubá nski umelci predvied li ukái. ku p re nich tak prl slovečného
temperamentu.
V. TOMAN

aj

Sn!mky: CSTK

Spomienka na
josepha Marxa
Pred deswtmll rokmi - 3. septembra 1964. zomrel popredný
r akúsky skladatel. estetik, httdollný k r i ltk a pedagóg JOSC:P/1
\1ARX. Narodil sa 11. mája 1882
v Grazi. Výrazné hudobné nadattie v rodine sa prejavovalo preclovšetkým u Marxovej matky, 1'1/·
11ikajúcej klavmstky. V tomto
prostredí sa veľmt skoro začína
prejavovať
nmzik·attlské ume•11e
mladého Jo ~e pha Marxa. V roku
1909 pr om!lje ako doktor filo:o fie (z filozofte, estetiky, psycho lógie, z dejín literattíry a ume•lia) . Nu•kolko týždtiov po pro mócti má prvý prenikavý skladate(ský úspech. Rýchle za seboll
nasledujrí kottcerty vo Viedlll, v
Lipsku . v Stuttgarte, v Prahe, v
Zurichu . . ,
Sp ievať
Marxo •·e
piesne bolo vel kou módou. .\Jed::t
jeho prv.Qmi nadšettýml Interpret mi sú skoro vše tci poprední speváci spred prvej sve tovej vojn y
(o. i. Leo Slezák a Elisabe th Scltu.mannová)
Marx sa rýchlo dostal na vr ..
chol slávy; v ranom tvorivom ob ..
dobi na§iel vlastnú 1wdobnrí reč,
plntí zvukovej krá.~y a zmyselné.11 0 pôvabrt. Tu sa prejavila do•
kladnosf a priam fanatizmus, s
ktorým sa v rokoch štúd ií vrha l
do analyzot·ania diel Maxa Rege .ra. Aj piesrlouá tvorba Huga Wol •
fa sa stala východiskovým bodotn
jeho
lyricko- vokálneho prejavu.
Obdivoval tiež Bruck·nera a vc!a.čil nHL za nie jeden podnet. O
Lisztovi .~a PfJjadril: " ... milujem
ho - priz11ávam sa, že som stále
eUe tak s piatočnícky! Južne-ro ..
manttcký tótt jeho tvorby, svoj rá:mosr j eho klavímej sadzbu a
ohnivý dych jeho fantázie ma
uchvacuje". Až neskôr zasial!/ a
ltlbiiím spôsobom do jelro ďalšie
ho formo!'a111a Braltmsoua tvorba.
Caro ::r•u/w lin upútalo do tej mtery. že .~ystemat icJ,·y smeroval k
ctrferencilicu zuuJ.:or•(olto zobrazovania. Ale ttielen franrúzski skladatelia ( Dl'bussy, Rapel a Duca.~ ),
aj atmosféra plná farieb, nálad a
,\ f'Ojrá:::no stl rusk·!irll sktadateloo
( Skriabina, Balakireva, Glazwtora,
Tanej eva a Ľadova) 11111 otvonlt
rlot•é svety.
Na jesetí r. 1914 sa \farx ~tal
profesorom hudob11ej teóne a
k·ompozície na HttdObllcj al-:adélllli
vn Viedm Netrvalo dlho a preja ..
11il sa ako vr;nikajríci skladateľ,
pedagóg Ct organizator. V roku
1934 docltcidza vo V1edtl! !.: zaln::etWL Vysokej školil
lwdo.l!nej
1 llochschule fiir Mu .~ ik) a \farx
je menovaný za prvého rekt ora.
4.!.:o pedagóg stavia na tačiatok
výučby "to remeseltHí". 2.iak ~a
musí tWitl:tf ovládaf látku s~·o •o
automatiCky. a: potom môže rta ~ túpiť fantázia a vlastttý poltlad.
Vikdy nežiadal koprrovanie svoj ..
lto štýlu. Naopak! Od študentov v
pokročilom štádiu vývoja Twdob•tého myslenia vidy žiadal: " Píšte
uí
sami
zo
seba",
Tvrdil :
... .. hOdnot lf dielo vyššie iba preto, že holduje novej metóde. je
tak isto nesprávne, ako pridŕ:at
sa 11ejakej klasickej techniky a
odmietat kaíqý iný spôsob. Osobnost je všetko - to platí zvlášt
11 umení".
Jeho záslultott sa stala vieden ~
ská Hochsc1wle fiir Musik ertróp ..
~ky m pojmom mostom do sr;e•
ta.
Joseph Marx sa ve11oval aj publicistickej či11nosti. Sem patria
(okrem
všeobect!!ÍCTt .,denllých~
prác z hudobného dianta) tiež por.lréty hudobn!ich majstrov, r oz•
bory a kritilfy.
..,
Popri už spomemttej,
t'eľmi
rozsiahlej piestiovej tvor be vz.t!!l..·11 klavírne, organotré skladby a
l,:omorná /wdba ("Jarná so11áta"
pre husle a klavír, tri sláčikoPé
kvartetá: I . " In modo clasicco";
ll. ,.rn mocl o antlco" a lll. ..In
cltromatico" ) .
Zá .~ade:
modo
.. lludba je krásny zvuk", zostal
verný aj v hýrivej, vžd/l poetickej symfonickej tvorbe. Dokladom
toho je " Jesenná symfónia", " Prí~
•odná trilógia", "Rapsódia sever~
~kej zeme", "Staro viedenské se re"
•tády" a koncert pre klavír a or..
cltester "Castelll Romani" ,
Na sklonku plodného a úspešné.lto života ešte raz prekvapil Tw •
clobnú verejnost spisom "Sveto•
va reč hudby, význam a výklad
tlslc ročn ého Tmdobnél!o umenia".
Cltatet v nej dostal ve(mi fundo vaný, obsiahly prehľad o fyzi:kál.11/JCh, fyzioloqick·Qclt a psyclwlo·
gických predpo~·/ador•/1 hudby. 'Je
oravdepodobllé. ie rm/ v bttdtíc«
•to.~ tl nestrnl1 ~r1ojrt Dlatnost ndzor 'Josepha ~'"""ll: .,Nie vJetko
čo ívučí, je ' ·rl hou".
ANTON PEJKOVifd

