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Odboru umenia

MK SSR lozef Kot

Pred
novými
úlohami
Ktoré sú hlavni! Ideovo e&tel!rké zamery MluisltH'stya
k ul túry SSR pro rok Hl75'?
lllaun~ úlohy MK SSR u budúcom roku ur~uje do zna~
net miery nouembrou~ pt~num Vv KSC, ktor~ orlcmlufli
celú naSu spolo~nost na odkrývanie rezerv uo ulustnet
prdci, zaktwnente činnosti a splnenie úloh pčlfroCm ce
V oblasti umema Ide nielen o splnente hospoddrskych
ukazouatelou u iných tnS/1/úc/ácl!, ktoré matú charakter
uljrobných organizácii, ale at o d6sledntí reallzt1ctu XIV .
Zft:IZdu KSC a pl~n OV KSC a KSS o fde oloqlckej práct
a o výchove mladej generdcle. Konkr~tne to znament1,
že v budúcom roku chceme pokraCovat pr/ koncipouan!
vtjhľadov~lzo programu ro zvo1a jednotlivých umc>leckrích
oblastí. Cttateľou lludob11ého žwota ú•1de Lsle ::a•dunaľ,
že MK SSR u spOlupraci so Zväzom slouenskrjcll sklada
telou a ďalslml hudobn!im! lnstltúclaml chce uyprctcouat
11 7JUdtícom rnk11 tJfíhladourí proqram ďnlstc>lzo ro VOJI/
lludobnef tvorby a hudobne/ kultúry a wi uplamenw
pri formouan! soc!allstick~ho hudolm~llo tiuota.

Otv~ajúc

pokojný,

$ledmy ročntk ttdšho čttMpi8U tttámt rut~im čittttetom "i spolupracovnfkoflf
osobnom živote šťa3tn(l a prttcovne ·ú~~šný rok 1975.
'

Ukazuje sa, že v t9chto v9znamn9ch úlohác h bude mat
zävažné miesto inic.laUva umeleck9ch zvtlzov. Co očakáv11
MK SSR v bud\Ícom roku od pr áce Zvllzu slovenských
sklada~erov?

AKo sqm ut spomenul, p6fde nafmlt o aktlunu úN1st
pri prlpraue progrctnzou~ho dokumenw, ktOr!í by mal
zmapoval súl'asnú srtudciu uo 1JSelkýcl1 ú sekoch lludob
n~ho života a zdroueň navrhnú( tak~ upatrenia, ktor~ /Jy
predovšetkým z kualllatirmeho hľadiska pomnull v(fum
na.~ef hudobne/ kultúry na stupe1l, ktorý zodpouedd pod
mienkam rozvinute/ soclalisllcke j spolu~nns/1. Zduažnou
úlohou umeleckých zväzov te naďalej prehlbovať Ideovú
výchovu suotej tlenskef zilkladne s osob/Iným zreteľom
na suetondzorouú výchovu, objasňovať princlpy socia/i s
tlcko- reallstlck~ho umenia a zamerat sa na bo/ proll
antikomunistickým teórtam u umeni a kultúre. Osobltny
plán uýchoun~ho p6sobenia musia umeleck~ zväzy uy
pracova( pre začínattíclch umelcov a k rit ikou - neClenou
zväzu. Významn~ úlohy stota pred zväzmi at pri akttui
zt1cíl umelecko-krilick~l!o frontu, kde bude neuylznutn~
zhodnoti{ doterafši!l činnost pr!s/ušnýcl! komisii a uytuo
rif takú situáciu, qby sa na p6de umeleckých zväzov
pravidelne diskutovalo o konkr~tnych umeleckých dielach a tým sa u umelecke/ praxi aplikovali te oretlck~
ott1.zky soctalistick~ho realizmu.

Zrejme naše MK SSR mlí pre tieto velké plány a zá
mery aj dost nllstrojov, aby sa vytvorili všetky vhodné
podmienky pre realizáciu t9chto clerovl
DôleW~ postavenie pri ďalšom rozvoji umenia zohrá
uafú kultúrne fondy. V naJbližšom obdob! MK SSR zhod
notl úCinnost prifat!Jch moralnycl! a materldlnych sll
•nulou na rozvoj sociali.~tickej tvorby a uyplše pre jednotliv~ umeleck~ dlsctpllny ďal!sle menovit~ úlohy. Pokiaľ
ide o oblast hudobnef kultúry, bude neuylmuln~ zamerat
sa na vznik diela pre zbory pre občianske zt'll ežltostl, na
tuor/)U masouopolltickej piPsno a na uzmk diel urtenýclr
mládeži. V súlade s novými úlohami treba posilniť Of
úlohu odmeny za umelecktí tvorbu alebo vykon. Chceme,
aby sa uo všetkých umeleckých oblastiach vytvoril takq
syst~m odmenouanla, ktorý výrazne uprednostm diela,
resp. oríkony vysoke{ tdeovef a umeleckaf úrovne. Treba
od,trtínrt dlsproporcw u doteratšef /Jonordrouet polzttkr
o naplno u ntcl! uplatnlf socialistiek~ zasady odmetiova
n1t:1. V oblasti hudby plifde n uytunrente nout!ho uy(lCto
varteho poriadku Sl •IIIPil.\k~l!o ocl!rann ~l! o zultzu autor
sk~llo alw aj o otdzky oclmeňouania ntektorýcl! kate
aórtl uýkonmích umet~·otJ.

Iste k nnšej kultur·noJ politike patri l celá pľoblem<~
tika dovo:w a v9vozu kultúrnych hodnOt. Chcete - akr
najp!'vnlanelši ·- niP.t:o k tejto problematike povedat?
l ll< uycl!dtlwme zo závorou nouembrov~lzo pléna. PrP
na!iP mStltúclc- mus/a spresni( krll~rtá na dv
t1oz kul!úmyolr hodnot zo zulzraniCia a v agenttltne.
č'mnt,~tl a v obla~ti licencii douM.at IlJa skutoč'n~ ume
lPrk/5 hodnoty s orírtl711e pokrokovým obsahom. Zdroue1~
te neortllnutn~ pritctl u t(fchlo inSlilúcldch opatreni '
na zuýSeniP r>ýuvw tak1ich kullúrnych hodnôt , ktoré
d6.,l9fne reprezentufú nosu ~;ocialisticktí kultúru.
dov~Ptkl}m
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prOfeslo:Dá)ne
teleso·
Decentralizačný proces slovenského hudobného života
zaznamenal ďalll významný krok . Slávnostným otvára
chn koncertom začalo 4. novembra 1974 v Žiline svoju
pravidelníi činnosť nové profesionálne teleso - Státny
komorný orchester Žilina. O udalostiach, ktoré pred
chádzali. alebo síiviseli s týmto významn ým dá tumom ,
hovori riaditel telesa, Ján Figura.

Pri zakladani telesa venovall sme \)e fkú pozorn osť
výberu kvalitn9ch hráčov . Doteraz uspor iadali sme tr1
konkurzy, na zlíklade ktorých sme z 58 u cháC:začov vy·
brali Iba 29 Ju• áčov. V snahe o čo najv!lčšiu objekttvi·
tu a pr!snosf, prizvali sme do pr ijlmacej komisie vý
znamn9ch a skúsených hudobnlkov. Umeleck9 kolekttv
takto zostaven9 začal skúšať 6. augusta a prv9 overo
vac1 koncert uskutočnil sa už 24. I X. v Turzovke. Ta
kýchto prlpravn9ch vystúpen! absolvovali sme pomerne
vera. Prihlladajuc na ntzky vekový priemer členov or
chestra, snažili sme sa, aby ešte pred otváracim kon
rertom nadobudli urč ité skúsenosti z vystapcn! pred
koncertným publikom. Tak sme s premiérovým progra
mom vystupovali v Kotešovej, v Zlline pre žiakov
t::SU a pre studentov stredných skOI, na v9chovnom koncerte pre zoS v Rosine. Dnes, po úspešnej pr emiére
telesa 4. novembra môžeme konšta toval, že sa nám táto
metóda osve dčila a mieni me v nej t naďalej pok račo
v at.

Nashn stánkom je Dom umenia (Fatra) - bývalé kino
so sálou, v ktorej je vynikajúca akustika. ZlaT, v sú
Casnostl este nie je Dom umenia náležite vybavený. Per
speklivne plánujeme vnútorné adaptačné práce (ro z~f
t•enle koncertného pódia s prihliadnutim na plánované
zvýšenie poč tu členov telesa a na uvádzanie klavlrnych
koncer tov s orchestrom), pt•estavbu a lepšie v ybaventr
šatni pre hráčov , ako aj estetickejšiu vonkaj~iu úpravu
celej budovy . Plánujeme tiež vybudovať fo1·mou pr!stav
by - l aC:HlreiL, šatne umeleckých pracovnikov. spolo
censké miestnosti, priestory pre hosťujúci ch sólistov
pre správu telesa a pod. Po úpravách, medzi ktor·é patrf
aj Inštalácia koncertného organu stane sa Dom umt•
nia dOstojnym -;tlínkom. Vznikajú tak predpoklady prr·
vytvoren to dob1"3 vybaveného ďalšieho hudobného cen
• t'a na Slovensku.

D r~a 28. novemlJra absolvovali sme v rámci osláv
vteslaca CS,SP dal!i! premlérov9 koncert. Aj tento pred
chádzal rad vystúpeni. Hned na druhý deň zasadla ume
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Redfl"kai~

lÓckl'l rada nášho teles/l, rozšfrP.ná o externých exper~
tqv, rra ktorej sa prebral návrh a stanovll dramaturgi()"'
ký pl án do konca tejto sezóny. Figuruje v ilom 8 baro:
kpvýc.h skladieb, 9 diel z ol{ruhu •vioC:enskej klasikY.;
1 zo staršej domacej tvorby (A Zimmermann J. 2 roIT!antl~.;ké skl adby [Schubert a Cajkovsklj) a 6 sút:asn'ých sl ovenských opusov ( Suchoí1, Cikker, Ferenczy, M.
Novák, D. Martinček, M. Bázlik f. 4 diela t:eskej tvorby
f A. Dvol'ák , l. Hurnfk, ]. VálP.k a ]. Mat!!j) a 5 zo
svetovej moderny ( B. Martin íl - 2, Prokofiev - 2 a B.
Bartók).

Pokú~ame sa založlt v ZJho f! tr adtciu konrertu ..l.
ktor\• by sa niesol v znamení radostného nástupu do
nového kalendárneho ro'"'l V r . 1975 hudC' · kotwc rt
januára. OdzneJú na rlom .,4 ročné obdobia" od A. Vi•
valdiho a od l. llurnika a niP.Iwfko árif z opier. Porta'l.
da me preC:premlérové výchovné koncerty pre ' st~cdoslo~
venskú a učr'\ovskú m l áde~. Najnovšie je však pl neni$
plánu výc hovných koncertov ohrozen6 smernicam i Mk
rilsterstva školst va, ktoré sa snažia o nerušený pr lebo h
vyučovacie ho procesu. Verime však, že riaditelia" jed nolllv9ch skôl umožnia hudobnú v9chovu ' svoJlch žia!
kov portadan!m v9chovných koncertov aj v mtmovyul:oc
vacom čase Vzhladom na svoj ~pec1fir.k9 chara kter mé
SKO vo svojej koncepcii určen5'ch v tejto sezóne 40 v9konov, v r ámci [{tor5'ch sa uskutočn! 8 premiér a 8
predprP.mfér v 2tltne, 6 kon certov pre Hudobnú mládež,
tO v9chovn9ch koncertov a okolo 10 dalš!ch koncertov
v oblasti Stredoslovenského kraja.

z.

Na zAklada doterajšfch v9slP-dkov práce som oprévne·
vys loviť sa s uznanlm o našom Mfdlrlgentovl Eduardovi Fischerovi, ktorého ustanovili do tejto funkCII! n!'l
záklaC:e odporútanla SlovenskP.j hudobne) rady. Vdaka
vzácnym ludským l odborným . vlastnostiam ziska 1 -;ym·
patie všetkýrh členov kolektivu . Dokilzal vzhudlť nadšenie l chuť do práce. jeho skúsenosti z funkcw dirigenta
Pražských komorn5'ch sólistov su zárukou umolockef
kvality SKO. Podobne vyzdvihujem l prácu <!alsfeho ct1
t•igenta SKO Bohumila Ut•bana, k tory bol 1 v predch á .
dzajucom obdobi dlhoročným dtr1gentom b5'vo lého Sym fonick6ho orchestra mesta Zlliny d má vPľk(: z<hln h v nil
vytvllran! podmienok pro vzn.lk profesloníllnclio teleso
v ZlllnP.. Pre pracu nll~ho or chesi r·a, ktor·9 je ni>tn v štá diu dobudovanllt je n evv hnutn é vyzcivlhn(l( aj och otu
rladltelstva Konzervatória v Zlllnf!, ktor·ého profesori a
~Iac ! nam neraz vypomáhajú pri nasteh pt•edvedf'niach,
ako aj vedeniu ONV a MsNV, ktoré zalJezpečup mate·
v. tHZIX
t•iálne podmienky násho rastu.
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Ťažko

je hovorif
pohybmi ...

scliopnéh·o usmerňovať tok svoJej choreo g raľlck ej fantázie v klasicky dokonale j kontinuite s libretom dane j kreácie.
Zd rav9 hlas neustálej nespokojnosti sa·
mého so sebou ho však núti objavovat
stále nové prvky sovietskeho bale tné·
ho majstrovstva, a tak sa jeho c.esty za
baletným umen!m Sovietskeho zvllzu te·
mer periodicky opakujú. Tento raz na·
všt!vll Velké divadlo v Mos kve.
Akf bol cler vaiej cesty?
Vyslalo
ma
Minis terstvo
kultú ry
SSR, aby som n ačerpal nové pozna tky o súč a snom sovietskom baletnom umen!, ked·
že jeho v9vin je natorko dynamlck9, že
se menf skoró z mesiaca na mesiac, a
boln by chyba, keby nAm ni ečo ušlo,
lebo by sme to tažko doháňali . VIete,
hovori( poh ybmi je ve rml tažké, a tle
najoptimálnejšie prvky pohybového vy·
jadrovanla objavila práve sovietska ba·
letná š kola, pre k torú nie je pohyb pú·
hym gestom podla hudobnej predlohy,
ale "vysloven!m č ohosi " , čo by mal divák
pochopit aj vtedy, keby nehral<t hudba A
on by nevedel, že Je na baletnom pred·
steven!
Z čoho pozostával pracovnf harmono·
sram váiho pobytu
Moskve?
Denne som navštevova l, v ďal{a ume lec·
kém u vP.d(tcemu baletného súboru VoTkéh o divadla slídruhovl Chomutov!, skúšk y, na ktor ých som mal jódlnečn(t maž·
nos ( vldlot priamo pri prá ci popred·
ných sovietskych baletn9ch pedagógov
- Pctrovovd a Varlamova. Ka2d9 večer
som c hodil na baletné predstavenia, a
hoci som v Moskve pobudol pomerne
krá~ky č <t s , podarilo sa mt viclleť , vďn ·
ka neustále putzujúcemu baletnému :llvo·
tu v hla vnom meste ZSS R, množstvo
kroOcll, z ktorých spomeni em aspoi1 GI·
selle, Legendu o láske, BuchCisarnjskú
fontánu, Popolušku, Doktora ]aj-bol!, pri·
čo m
moj!m najvii čš !m záži t kom bolo
predstavenie
Chačatu ri anovho
baletu
Spartak us.
Co pripravujete 1 baletným ensem·
blom SND ., neJbl!UeJ budt\cnostl ?
Som rOd, 2o v moje j Jubllej ne - trld ·
s iatej cl ivadelnoj sezóne, môžem ak o r.ho·
r oogt•af uvlos t s bal etným súborom SND
bal et Giselle, ktor9 pokladám za kl e·
not roma ntického odkazu ba le tnlího ume·
nl a.
Z i!uho bude -ry ché d zať vala choreo·
srartck6 koncepclel'
Budem sa čo najvernejšie prldržlava t
koncepcio prv9ch choreografi! Giselle od
Cot·alliho, Porota a Petlpu, ale v Inscenácii hocl ll!m uplatniť nl množstvo vlast·
ných népadov, ktoré budú, ddfam, pre
balet pr!nosom. Chcel by som, aby bola
Giselle ozajstným diváckym zážitkom.
Kladný ohlas publika, by bol tým na j·
krajš!m ocenenlm mojej trid saťročnej
práce s baletom SND.
V. RAPOS

v

Sn!mka: J. Vavro
pracownom pobyte ., Sovietskom zd·
ze hovorime a choreografom baletu
SND zasllížllým umelcom Jozefom
ZaJkom.
U~ tridsiatu divadelnú sezOnu pOsob! v
balotnom súbore Slovenského národné·
ho divadla v Bratislave choreograf za ·
s lllžllý u melec JOZEF ZAJKO. V dyna·
mlckom procese svojho umeloc kóho v9·
vlnu pre~le l praktic ky všetkým! etapami
- pO čnllc elévom , cez čle no , neskoršie
sólistu bal etu, až sa z noh a stal prv ý
slovenský c horeogro f na scéno SND, pri·
čo m lst9 čo s vykonával aj f unkciu šéfa
b11letu.
AJ ked dosiahol oko bal etn9 sóli sta
celý rad vynlkajllclch ftspechov, nebu·
dome sa pri nich, v našom (tvode k roz·
.h ovoru s n!m, tastavovat, pre tože aj tak
nu jvys~ l e treba hodnoti t jo ho prácu v
obore pedagogickom, kde sa mu podo
rllo za pomerne krátky čas vyskolit ce·
Iý rad mlndých, a dnes u:l uznávaných
a deptov bolotného umenia. Je cenné, a
č a s ukázal, že a] efoktfvne jeho rešpek·
tovanle základn ých pozlt!v so vietskeJ bn·
let nej dramaturgie a š koly vObec.
A bola to prllve sovietská baletná š ko·
la ktorá niel en obohatila je ho teoretlc·
ké vedomosti a praktické skúsenosti, ale
vdaka nej dozrel v baletného tvorcu

O

K jubileu
Dezidera Kardoša
Sesťd esiate narodeniny za slUilého u ·
melea profe1ore Dezldera Kardoia al
pripomenuli ZSS a VSMU v Bratislave
slávnostným komorným koncertom d ňa
18. decembra m. r. v Divadelnom ätúdiu
VSMU. Za Z-rh s lo-renakfch •kladaterov
osl6venca pozdravil prof. d r. Jozef Kres6nek, DrSc, a vyzdvihol najmä Kardo ·
!love skladatelské zásluhy pri budovani
sloven1kej národnej hudby. Rektor VSMU
prof. dr. Rudolf Nrllan hodnotil zasa
Kardoša ako pedagóga a funkc ionára
VSMU a jeho podiel na výchove adep·
lov kompo1fcle. Pri prllelltoatt 1kladato
fovho okrúh leho jubilea udelil mu v
mene lkoly zlatú medailu VSMU.
Cestné úloha tvorivo sa pripoji ť ku
s ra tulan tom pripadla Magde Haj6ssyovej,
Silvii Macndzi nskeJ, Daniele Kardo§ovej,
Andrei Se1t6kovej, Rudolfovi Macudzln
·llkému. SlovonHkfím u kvartetu a Sloven
s kému komornému orchestru s umelec
kým vedúcim Bohdanom Warchalom.
Vhodne volený vfher z tvorby o. Kardo ·
h ukáza l skratkovite skladatefov pro ·
fll - jednotlivé etapy i rô:~:n o :i:á nrové
okruhy je ho kompoz ič n é b o záujmu.
Známo a vďačné Bagately pre klavlr

nl. ~lávnosti sa potom
vlastne stali f est wa l mi v
t 0 111 slova zmysle, ~e sa
tu post r et ali zbory, kto·
r 1jm sa ui r1epredpisoua·
la !II/IJr ar1á u r čitá sk·ladba Zbormaj stri 1Joli obo·
zndmení s ideovým z~
merom festivalu ( nap • .
jubileum našich sklada·
teľov Z ilina 1971) a
oýber skladieb bol pone·
chaný na r ozhcd nutie di·
rigenta. Zbory sa tak
viedli k väčšej samosl at·
11ost i. k zodpovednejšiem u prístupu vo výbere
skladieb, diri ge11ti mali
vťičšl priestor pre vlast·
né ambície, pr e r eallzovrmie vl astných názorov,
ich sebadôvera rástla.
Veľký význam slávnos·
tí i fe stivalov bol práve

op. 18 z r. 1948 a Nokturno a Groteska
z 2. klavfrnej suity op. 5 (1937) predniesla vzorne, s t\ct()u a obd ivom k u me·
niu svojho otca Daniela Kardoliov6. Pros·
té, ploé nehy, prameniace) už l zo sa·
motných veriov Málil Halamovej - sú
Plesne o láske, op. 2 z r. 1935. Sólistka
opery SND Magda Hajóssyová ich podala
preclten e, výrazovo i technicky na vyni·
kajúcej úrovni. Na úspechu tohto diela
sa podiela la klnvlrnym sprievodom Sil·
via Marudzinská. Tri skladby pre husle
a klavfr op. 15 (1947) - ukáž ku skla·
daterovho majstrovstva v narábanf s husrami l spolupráce oboch nástrojov predviedli Andrea Sestáková a Rudolf
MacudZJnski. Z najčerstvejliej skladate·
rovej dielne vyšli (okrem d'alšich llO:tll·
ru hodných die l ) d ve komorné s l áčikové
1kladby: 2. 1 l áčlkové kvarteto op. 38 z
r. 1986 a Partita pre 12 s l óč ikovýc b ná·
strojov up. z r. 1972 (za toto d ielo bol
skladater pocte ný cenou Zväzu sloven·
s kých skladatefov ). Oho die la potvrd :tu·
jú, že Kardo§ ostóva lnvenene neobyeajne nápaditf a svieži a kompozič nú tech·
niku, mo:lnostl ·s tvá rnenia , pretavonia hu·
dobných myšlienok do umeleckého diela
ovláda skutočno majstrovsky. Slovenské
kvarteto rovnako ako Slovon1ký komornf orches.ter ukáza li najvyUle kvality
svojho Interpretač n ého um onia a tým u·
melocky vzdali najkrajll hold prftomn6·
mu skladaterovi.
V. ZITNA

ústredný spevácky zbor ma<l'ar!.kých učttcrov v
ČSSR.

Ha t akom stupni, že dnes
- v súvislosti s
tiou - hovoriť o umelec·

mo~no

Slávnosti zborového spevu

•

Zlllnsk~ mlešan~

zbor.

prvých
slávností
zborového spevu ako
samostatného umelecl.-é·
h o prejavtt ( nespojeného
s i11ým druhom umenia)
r. 1956 v Martine u ply·
nulo 18 rokov. Za t o t o
o bdobie sa milo vníci z.bo·
r ového spevu stre tli desaťkrát s d voj·, št vo r · až
~es rr očnou
prest ávkou
asi v pro striedktt udané·
lto časového r ozpätia. Po
Martine t o boli K ošice
( 1951 ), Banská Bystr ica
( 1959 k 15. vý ročiu
SNP, 1960), Zilina (1970

O

d

a 1971
k 50. výročiu
založenia K SC ) a Brat i·
stava (19 66, 1972, 1973v rámci BHS a 1974 ).
Poslan ím
všeNcý;.h
slávností i f est i valov bo·
to preukl!z.af d osialmutú
inter pretač nú
úroveti
·zborov (napr. na súfaži
vypísanej pre zbory ZV
ROH - Košice 1957, pre
miešané zbory Bra tí·
sla va 1966, na k oncer·
t och lattreát ov medziná·
rodných sMaží - Zilí11a
1970, n a k oncertoch v
rámci Bl/S - Bratisla va

1973 ) a vytýčil si ďal·
šie ú lohy v j ej zvy šovaní. Napokon aj spev spo·
jen1ích zborov (pr vé U11·
ri slávnosti) mal svoj vý·
znam v t om, že prispie·
val k r ozšíreniu reper·
t oár u najmä o pokroko·
vri a súčasnrí
t vorbu
(ka ždý žáner zborov mal
predpísaných 3-6 skla·
d ieb ) . podpor oval st abrli·
tu a vzn ik zbor ov, výme·
ntt skúsen.o stí di r igent ov
( d irigent i vy st rí pení spo·
jených zbor ov na vštevova li prihl ásené zboril a
s pre sňovali prednes skla·
dieb, v mnohých prípa·
d och takáto 11ávšteva bo·
la aj akousi fo rmort ško·
lenia d ir igen ta a zbor u )
a pod.
V snahe vrá/ if zboro·
vému umeniu post a cap·
spievania so
pellového
všetkými k t om u patria.
cimi ná!ežit ostami sláv·
nos t i sa v ďalších šies·
tich rOČi líkoch presfaho·
vali do konccrttli"tch sie·

v st retávwli sa zborov,
kto r é mohli por.Q vnávaf
interpretácie
sklad ieb,
wz11amovat sa s novým
r epert oárom,
vymieňal'
si skúsenostt a poznatky
z riešenia určitých ume ·
leckýc:h i orgwzizačných
problémov.
Ak sledujeme ročn lk
za ročníkom a navzájom
ich porovnávame. dosta·
11cme u rč i tý obraz
v
troch dimenziách: reper·
toár - illterpretácia účastníci a namaľovaný
iiari vými i pochmúrny·
mi fa r bami. Pozit ívny i
negat í vny.
Rep er t o ú r
vycltá·
d za pozitívne, v pod sta·
te môžeme byť spokojní,
či asto čne sa dosiahla po·
z.iada vka zo IV . a V. sláv·
ností - väčšia účast slo·
venských s kladateľov v
práci so zbormi i
na
slávnostiach čt {estiva·
loch (dúfame, že sa pr l·
dajú časom aj ďalší).
l 11 t e r p r e t á c i a ie

ko-odborných
problé·
moch na ovela vyššom
stupni, zasviltene, s roz·
hlad om.
O č a st 11! ci te~tiva·
lov sú vlak stále takmer
tí is tí: SZSU, Zilinský
miešaný zbor, Tecŕ" 1>,
Bra dlan , v posledných
troch r ok och sa prtdpli
k nim ďal§ie novovz.nik·
nuté zbor11 B ratislav~
ský komomý zbor, Aka·
d emick ý zbor UK. Ne·
stretávame sa v~ak s na·
§imi staršími a starými
zbor mi. Tak sa nám po·
zitivny obraz o;akaťuje.
Festivaly sú prehliadkou
špičkových zbor ov. Prečo
sa medzi .,pičkové zbor11
nedostanú aj ďalšie? Ne·
môžu d osiahnuť žiadú cu
i nterpretačnú
úrove•í?
Nevedia ju dosiahnut pre
vlastné men§ie ambície?
Nemajú vyhovujúce pod·
miertky pre prácu? Otá·
zolc vera a treba nájsf
na ne odpoveď. K to a
kde fu bude h(adaf?

Festivaly sú sviatkom
amatérskych zboro v, ich
prínos je evidelttný a or·
qrrniznvnnlo opod~tutne'
nč. Treba sa však zamys,
liet nad tým, či Bratisla·
va je vhodným miestom
(aj v in.Qch mestách stí
V!Jiiovujúce
koncertné
siene ) a čl každoroč tiiÍ
festival nemci priskorú
frekvenciu?
A ešte zá verečné s!o•
vo. X. jubilejný celoslo·
venský f es tival zborové•
ho spevu v troch koncer.
tocfl predstavil bratislall·
.~ké zbory, štyroch zá•
stupcov z krajov a tri
zbory s celcslovenskott
pôsob n osťou. Mal úroveň
zodoooedajúctt
našim
špičkovým telesám, ktoré
na medzlltárodných súťa·
žlach žnú prvé ceny. Ale
nie každý zbor mohol blff
11a k aždom koncerte (p re
ubytovacie ťažkosti mú,
.~el sa p r ivčas vr áti( domov ) , a na seminilrl sa
malo zúčastnif viac d irigentov ako v sku točnosti
bolo. Nuž pre tieto pri-<
či1111 a naviac preto, že
festival
bol
jubilejný,
'me sa zamysleli trochu
IJiac a trochu inak.
ĽUB A

HORNOVESr<A'

SKOLA A HUDBA
Ztvotaschopnos t a existencia s poloč
nosti v nemalej miere závisť aJ od pris tupu k v9chove a od účinného riešenia
JeJ dalš!ca problémov. V socialistickeJ
s po l oč nosti Ide o výchovu všestranne
vzdelaného č loveka, o človek!a vnlma·
vého, cltllvo reagujúceho na všetky pr<r
blémy svojho okolia, aktlvne sa podiele·
jdceho no našom soclallstickom bytf, n a
ktorého kultdrnost a estetický vkus sa
kla dú vysoké požiadavky.
Organickou súčas ťou v9chovy, druhom
estetickej výchoVy je hudobné v9chov.a ,
ktorej zmysel a ciele v ypl9vaj(l z pod·
staty hudby.
Hudobné umenie je komunlkaUvnym
prostriedkom; odu še v ňuJe pre spoločen 
s ké Idey, umo žň u je vniknutie do mysle·
nta, c!tenl a a postojov ludl v jednotliv ých htst orlck9ch a spoloče n s kých etapAch. Tam dostáva hudba (prostredn!c·
tvom estetického pôsobenia) aj svoj morAlny a svetonázor ový dosah a stáva sa

o potrebe hudby
pre mládež
jedn9m z pre}avov spoločen s kého veda
mia.
Odobie dos pievania je obdoblrn prud·
kých zmien v organizme 1 v citovom
a myšlien kovom živote mladého č loveka .
V tomto obdob! jo mladý č lov e k najvn!·
mavejš!m na vonkajšie podne ty, oboha·
cuje s l svoj c1tov9 svet, fo rmuje sl vlast·
né názory na spoločnost, umenie, život.
Naša mládež má záu jem o hudbu, ktorá
zaujlma po1>redné mies to v jeJ živote.
Je to však hudba len urč ite j oblas ll, hu d·
ba tan ečná, zábavná, jazz. Pos lanie hud ·
by naj časte jši e vld! čast mládeže v tom,
že slú21 k zábave, k rozpt91enlu, vzru··
šeniu, ln! zasa h!adajú v nej ukiudno-

nie, oddych, r adost, niektorým je len
zvukovou kulisou pri práci, alebo u če·
n!. Aby hudba mo hla splntt svoje vý ·
chovné poslanie v socialistickeJ spoloč ·
nosti, treba jej vytvorit priaznivejšie pod·
mienky. Dbajme o to, aby sa este tlc.ká
v9chova nezanedbá va la, aby bola rovno
cen ná s ostatn9ml u če bn ým ! predmetm i.
Nech sa neskracuje - ak dochádza ku
zmenám u čeb n ýc h plá nov a osnov - na
prvom mieste v yu čov anie esteticke j v9
chovy (teda l hudobnej výchovy) l
Úloha v9chovy konzumenta pripadá
predov!letk9m š ko lám všeobecnovzdeláva
clm a v malom percente 1 ĽS U. Skúse
nost potvrdzu je, ~e ak všeobecnovzdelá
vacla š kola nevytvorl u rč ité pr edpokla dy
pre zák ladné oblast! Iudského poznania,
neskOr sa málokedy dotvárajú. Ak sa
žiak počas školskej dochádzky neoboznéml s umenfm, neskOr sl už k nemu poväčšine nenájde aktlvny vzťah.

Na jednej strano vytvárame predpoklady pre to, a by sa ku ltúra a umenie
stali prls tu pn9ml celej spoločnost!, na
druhej strane nez abez peču jeme výchovou, aby sl tlelo hodnoty mohli masy
osv oj iť. Preto treba urobiť všetko, aby
mládež umeniu - a teda aj hudbe rozumela.
Nesmieme sa uspokoJI( so žlve1n9m
~a mov zdelávanfm mládeže v oblasti hudby, ale sa netradičným spôsobom sta rať
o jej emocionálny a Inte lektuálny rast.
Domnievam sa, že podsta tou problému
nie je otázka , aký vzťah má m ládež
k hudbe ,čo pre iíu hudba znamená, ale
sl<ôr opačne: aké poslanie má v živote
mladého človek a hudba, alebo presnej·
šie čo má dať hudba člo v eku v snad
najcltllvejšom veku na vnútorné a vonkajšie vnemy, vo ve ku formujúcom jeho
charakter, myšlienkový svet, osobnost,
jr.ho budúcnost
Ol:GA PAVLOVSKÁ

Ich pokyny by mali bvf Dre
dobu klas icktí aute ntické. Istotne takýchto "tykadiel" d o rozlfč n ýc h e poch je v Európe vera, je Jen treba byf dostato čn e
p ozol'nf'm , a, samuzrojme, \ pri
výbere al kritickým.

V iliam Koŕínek (zľava ) a Bohda11 Warchal nad st r adivár kami
Josefa Suka.

Uverejnenf m st:ldie uouredného slo,venské ho hus listu - koncertného umelca a pedagóga Konzervatória v Bratis lavo pmr.
Viliama Koi'fnka redakcia nesleduje len tematické oboha tenie
stránok, ktoré v naiiom časopise -venujeme problematike hudobnej pedago,l{iky. Okrem metodických analh a návodov,
dotýkajúcich sa lluecializovaného
adreséta-huslistu,
úvahy
prof. Koflnka uredstavujd pozoruhodný prlspevok k dnes
znova velmi aktuálnej a di-:kutovanej zložke lnteruretačného
umenia - otázke llttlotostl.
Pedagóg, ktor9 vedie nadaného. pokro č ilej šieho žiaka le
nútený zaoberať sa pomerne
z,mrlmavou, ale nár oč no u úloh ou svotef profesie - ak o ho
metodicky navädzať k u št9lovel hre. Nie je to Istotne Jednoduchá úloha - prevlest žiaka cez mechaniku nástrojovef
techniky do s féry funkčného
zaoáfanja myslenia a cltenia
na !Prv n apodobovacfeho a n eskôl', po zlskanl určit9 ch skú·
senostr, do vlastné ho h ladan ia
s týlovej Interpr etácie. Nostačl
len žiakovi povedať: h ral to
št91ove, vmysll sa do atmosféry a života l\ldl, ktorl n osil!
ln9 š a t, stavali Iné dom y atď.
- a čakať, až žlak ova obrazot vornos ť z ačne realiz o v ať u r č i·

t9 s loh. Nestači to napr iek tomu. že jestvuje medzi umeniaml rako le stavitelstvo. m aliarst vo. soch árstvo l úzky súvis.
Vyfadr ovncrm spôsobom le na
ladnej strane t rebárs dlá to al ebo š tetec, na dr uhe j t vor en ie
tónu, p rirodzeným alebo urnA·
19m spôsobom. Komplikovaná
nástr o jo vé mani pulácia dovoli
verm t nesk oro vyjadrov a ť Sil
p r imerane predstave vlastne!
čl pedagógovet. Zlacl Jnkllnu111 vlac-menet k určite! sloh ove ! ohlasu lndlvl duálnvml 11
zlskanýmt danosťam i. Tieto le
potrebné odkr 9vat a ďale! rozv[Jat. Prfstup ku každému žiAkovi le. pravda, In~ a preto
te treba ur čit vždy I n ~ variant
postupu v oblasti techniky hrv.
Stvárniť možno !ba testvutúcu
predstavu flxovaml v mvslt.
~ ko sa k u št91ovet p r edstave
a let metodiCkému dopracova(.
n ech te cielom ďa l šieh úvah .
Ak niektoré mate v9vody vzbuclla ooačn9 názm· ako mám lll

1.1 ten názor bud o s~.>rávne 1~1 bucle m r äd, že som nspofl t 9mto dal podnet k plodnému u vAžovaniu.

Najpl'"V je potrebné tybra ť
•ldadotelov pre ten-ktort ltýl
typických. Podla nich molno
aplikovať, pre néiiať interpretač

né čr ty na leb sdčaanlkov, pripadne t tch, čo ' ich Intenciách
tvorili. Ako by sme mali Interpretovať Bacha, Corelllllo, Veraclniho, Mozarta, Beethovena,
Maodelssohna ? Huslista f ljtícl
v súčasnej dobe, ak chce čo
natvernejšie l tf'loto hrať, má
naozaj nezávideniahodnú úhthu. Nttllťastle, ltýl te Jen tednou zložkou Interpretácie - a
pre sóllstickú kar iéru zložkou,
zdá sa, niekedy zanedbatelnou.
Al dnes, kedy sa vlastne mlnula doba slávnych " len" -virtuózov, badať nesmiernu pritalllvosf dokonale! nástroiotel akrobacie. Poslucháč Jahlie odpóllťa prehmat voči š tt lu, než
chybnf hmat vo virtuózneJ pa1611. Pochybujem, f e by aa ten-

2 iadne odvetvie vedy sa
dnes neobfde pre rozsia hlosť
svo Jich p r obUÍlnov bez !ípecia·
lizäcie. Specializované odvetvia
sa objavili aj v hudbe. Pri oživovan i stari:ei hudby spoluuracujti vfkonnf umelci s hudobnými vedcami. V NDR hlada jú
čo
natvernejliu Interpretáciu
diel Händla hudobní vedel sp~
lu s dirigentm i a komorn~m nr·
chestrom. Takáto spolupráca ie
istotne nic oledinelt m zjavom .
Aktuá lna snoba zfskat autent ické a pravé dielo starého vvtvarniko s a prejavuje v hudbe
v inom, predsa Jen kraUlom
svetle. Esteticky dokonale pôsobiace hudobné dielo sl mi\J.e
v y po č uť ilroká masa posluch ~
čov, dokonca ho možno vo forme nahrávky získať do vlastníctva.
Co to pro profesionálneho ped agóga a hudobnfka potrebné
pre zlskanio predstavy určitého
iítflu? Počdvanle koncertov in·

VILIAM KORINEK

O PROBLÉMOCH
ŠTÝLOVEJ
INTERPRETÁCIE
ter~tre tovaných
vynikalúcimi
to postoJ raz podstatne zmenil.
sólistami a ensemblami rozlič·
Ale spät ku téme. Každá doba
ného zloženia. Pomerne najslosl vytvorlla a ďalej vytvár a
svoju osobitú reč. Zme ny s po- . hovejiiim podanlm sa dnes vyločenske J llttuktdry, meniace sa
značu jú
ipičkové
k vartetá a
poslanie hudby,. zmeny kompJkomorné orchestre, ktoré viaczlčnej techniky vytvárajtí vkus,
menej nemolitno meniť v obsadenf, Ako to myslí m ? Ak Mov ýslovnosť, frázo,vanie, rytmickú kresbu, tempo, dynamiku,
zart napfsal kvarteto, stanovil
ba -v nie zanedbatelnel miere
presnt počet hrá čov, ktort m sa
sa meni časom n ástroj, niek todielo predvedie -- pre ktoré
rý sa zdokona lu je, iný mizne.
obsadeni e volil aj p atričnf obA j hus le a s lái!ik sa zmenili
sa h. Hovorlm to preto, žo dnes
(ale o tom neskorš ie ). Kde hranapr. v Salzburgu sa hrá Modať to pravé nodanio skladieb
zartuva hudba niekedy v obnapr. k lasických ? V e ď dnes,
sadení, k toré zvukovo vObec ne~utl pov e d á _geo lá fn e vvvážentm
dv má me m užnosť uoruvnlivania nahrá vok množstva umelproporciá m - obsahom poč n ú c
cov, badáme ~asto r ozporv v
až po najmenší technický delitýlo, nie m alé a n'.!l zanediJatail. Hudba le niekedy predátelné. Pritom sn á ď ai ten posvaná s čo najväl!š ou snahou po
Jednf sólista je p r esv edče n ý, !lo
efekte. Ku slohu patri totiž aj
iba jeho inter pretácia te vvurč ili\ zvuková kaoaclta, ktorá
stllná, autentická a s prá vna.
sa má prolavir at v počte hráKomu a čomu v e riť ? Jedno jo
čov. Ps-elo tiež si mysllm. t o
isté. lnlitrumen talis ta le post ana pr. Couperinove skladby pre
venv pred ťa f k(l úlohu - ožiclovicembalo nezne j(J tak At vviť skla dby s ta{sích mols t~ov
lovo, ke ď sa hrajú n8 v efkom
tak, aby pravdivo tlm oť il ic h
koncertnom k r idle. To vsetko
zápis. Interpre tácia s a n esmie
a le neznamená. že sa treba
stať poplsnou, n estnčl koplr oz riecť technických vymo:lenusvať maníéry urč it e j dobv, aiP.tf nalle l doby. Nesmú Jen orebo dokonca určitého umelca.
rásť v samoú č elnosť. 2o by sa
naopak, le uotrebné t ypické
ale vel ké o bsadenie v Mozartovf ch skladbách malo hodnotiť
znaky každej epochy pretav iť
do podobv, ktol'á dá dne!lném u
a ko moderná Interpretá cia Moposlucháčovi nielen tú najverzar ta - to je nie odôvodneneliiu predstavu, ale bude mu
ním, lc to nelitýlovt zásah.
al zrozum!tolnou, živou, blfzVy nikajúcim hudubnikom 88
kou. Spôsob podania roz li č n ých
dari o:llv ova ť krásu hudby rílzlitý lov je samozreJm e závlslt od
nych e poch vďaka dobrému
mnohých faktorov. Ve ď nieleo
ško le niu a tleil vďaka vlastnej
tvorivej lntufcii. Hudba ožiJe
u stareho maJstra sa ťažko oživuje notovt zápis, ale tiež u
ešte prič lnenlm zdravého Insúl!asného autora. Vieme, že al
š t inktu
umelca.
Prednesové
dnes sa dosť rozdielne Inter- znaky
Jednotlivých vyhranP.pretuje trebárs Sostakovič č i
ných lltýlo-v nem6i u - ako u l
Prokofiev.
bolo povedané - byt Iba virtuóznou mechanickou maniéCim le doba dnellku vzdíalen ellila, o to te !'ažšie odkrf var
rou. len necltlivtm nonodobojenmeliie Interpretačn é znaky. vanfm. Naoza jstný- umelec si
Myslhn. že by sl nik nemal os nosvojuJe a vnútorne zno'Vu obbovať právo na vtlu l! ne správJavuje tvorivé prlnctpy skladatela. Preto som spome nul al lnnu interpretá ciu akéhokolvek
lltýlu. Napriek tomu ale s ú
tufciu, ktorá musi byť lodnou
z vera vlastnost( nadantch
umelci, ktorf nám m ôžu by ť
umelco-v.
vzormi pre určitý itýl. Od ni ch
sa mnžno učiť.
Ai keď matematiku možno
porovn ávať s nmenhn, umenie
samotné n emožno -vtesnať do
Co le to tradlcia ? Rozumiem
m atematických formuliek. Ku
pod tým zjednoduliene Inter preš t ýlové mu cfteniu patria vlasttačné spôsoby, ktor é sa v nienos ti vrode né, správna vtchova
ktorfch hudobntch centrách
a sch opnos t detaily z vlastnétraduj6 z pokolenia nn poko·
ho vnút ra zodpovedne dotiahtenie. Učltel bol v ždy auton
nu(. Okrem počf1vania. teda nrltickým uor01n pre inter pr etállm a nla patri k zfskaniu li t ~lo 
ciu skladieb svotel doby žiave j nred11tavy elite al ur čitá
kovi, ktort tie to znaky preteoretick é znalost. Prenášanie
ual. !lak sa sta l učltelom a
preds ta vy na žiaka potre buje
podhal tieto autentické pokymetodickfi analtzu. No 1 o tom
ny dalej, Ako typlckt priklad
ni ečo bllžlle.
molno citovať C. Flescha, kto-

rt o 11be pile, !l!o čerpal vedomosti od Joachima, Leona rda, MarsJcka - tito zasa čer
J)811 lnterpretal!né zás ady od
Rodeho,
Krentzera,
Vieuxtempsa. Tfto skladatelia a huslisti boH dl!asnlkmi klasikov.

Na fjednoduch šle znaky, podla ktor9ch to d obr e sa rtadlt.
s ú: skladobná štruktl1r a; názov
skladby; frázovania. rvtmus a
artikullic!a; ornamentika podla
obdobia skladby; vzťa h sklada-

tel a k h usl!am [Ili b ol sám huslistom 1; národnost s k ladatela.
Neslobodno zabudnúť na orevládafLJce charakterové vlastnosu, ktoré sú ľuďom každé ho
veku vrodené a ku ktor9m inkllnu Ju. Takýmito vlastnosťam'
sú napr. temperament. Jyrlckosf.
PI'Ostota.
územčttost.
vrúcnosť, hravosť. romantH:nost
a ďalšie. Takéto vlastnosti určujú zhruba typlčnost umeleckého preJavu. Tak naor . skladba polyfónna sa má vyznačo
vať pevn~m. !asn9m a zrozumiteln9m vedenlm všetkých hlasov, motorickým rytmom, stälo
napredulúcim tempom -- ako
tok mohu tnel rieky. Bachova
hudba sa vyznač u fe tout o čr
tou, no teho husrové partily
stvári\u!O al všetky dobové tance. Podla Alberta Scllweitzera
sa ma fú hr at Ba chove rýchio
časU pomalšie ako sú naše
dnešné predstavy tomp - a naopak, pomalé času tr eba hrať
r ~chl e!šfe ako Je d nes zvyko111.
Naftyplckelšlml
dynamlcl<~m!
znakmi sú fo r te. plano a DP.
Skladby označené "Alla breve''
nie te potrebné nikdy hrať na
dve. Onlšl teho zau f!mav9 oostreh te t ento: čim leušlo vie
niekto hra ť Bacha, tý m ho h r á
pomalšie - čim horšie ho hrá.
tým h o musi hrať r9chlefšiu.
Dobre h r ať znamená f r ázovať
delaflne vo všetkých hlasoch.
T9m sú tempu postavené medze. PoUal Schwel tzer. Veľ m!
clll ivo tre ba zaobchádzať s
ago~lkou. Typick9 m pr!l<ladom
je hneď Adagio z I. sonáty. V
ňom nie te nič ponechané lubovornému rytmu. každ~ detaa
ta presne vyplsan9. s agogikou
t r eba zaobchädzať nesmierne
citlivo. Handel te v dynamll<e
a často at v tempe opakom
Bacha. On využlva dynamiku v
celom rozsahu od p - t s crescendom! a decrescendami v
každe! nuanci. Ked hráme ieho
sonáty, hrajme živé časti r~ch
lo a pomalé vznešene. paketne. Nerobme medz i Jednotlivým! časťam i dlhšie oauzv.

Keď

chceme dOsledneršle urspOsob hry v roz ll čn9ch
št-ýloch, muslme rozob rať tednotllvó v9razové zložky a tni<
núisť dalšie pr vky, l<tor9mJ su
ten-klor 9 št9l vyznačuje. VenuJme trochu pozornosti oblastiam. kdo SA možno oorle ť o
určltó zákonllostl. Te mpo, ktoré pro skladbu vollme. nodl!eha
lnd!vlduál nem u tAtP~ lAra
mt~ntu skla datefa. Slohove o">clobie nemožno v plne! nuere
ur>latnova!. lebo sú sk!.JdatEtl' a
tollanskeho baľoka f na~.>r. Vlvaldll. ktor-ých trebo hrať živo. Národnosť skladatc ro nie lA
tiež r ozhodujiíca. Mozart sa nemá h r ať r 9chlo. t•ozvážne hrámc Bocha, Corelllho. živo hrame Haydna, Mende lssohna. Nedržme sa zásady .. člm star!;[
sk ladater. t9m pomalšie tempo". Vefml zliležt na char'lkterc skladby, !ef poslanf a nbsobu. Cyklickú formu vyvažujeme: prvá časf má oovllčš!ue
zävažnefsl obsah. čim te dané
miernejšie tempo, d ruhá časf
býva spevná, lyr ická, teda tem·
Po bude pokojné. Tr etia čas ť
b9va na fžfvšla. Takémuto zaJelen!u podlieha · h lavne koncert
kiaslck9. romant!ck9. klasická
alebo romantická sonáta. Ukončenie skladby má tiež s voje
št9lovó zvláštnosti, Bar o kové
skladby ukonč uJeme v predposlednom až pos lednom tal<t <J
spomalenlm, zároveň 1 obvyk·
19m dynamlck9m vvRrlld:wanlm. Ak Ide o cykl!ckO s kladbu, pr l pada posledne! east! n a lv9 razneflile s pomalenie v závere. Z klas ikov nespomafutemo
v závere Mozarta fsamoue tmP.
až na zanedba tefné výn imky ].
jeho závory s a s v le~o. f ah uč k é
poclanfo r uky, č l bezstaros tné
zao1ávonle š a tkou na pozd rav.
Ind ividuálne tempové odchý fkv
nlektor9ch umelcov od oro1p1saného tempa n ie 1e dobr é zovšeobecňovať.
NeJasn é sO at
zn ač ky Tempo prlmo a "a tempo". Tempo pr lm o le pOvodné tempo - vo vloženom pomalšom úseku po ' r ttonutA elebo acceler ande nastupufe "a
tempo". teda tempo vložené
pomalšlcho úseku.
[ Pokrač . v bud. čfsle. l
čit

TVORBA
Hanu/i Domanskf:
Dianoia
Dianoia pr e s6lové hus•
le, dielo Hanuša Domanského, vznikla v roku.
1972 a po Sldčikovotn
kvar tet e a Musu;e gwc:ose pr e 2 huslí a klavír
je to jeho ďalšia sklad·
ba, 11 ktorej sa vyrov11á•
va s vyjadrovacími pro~ ~
triedlcami zvuku. sl/J.čiko 
vého ná~troja, tcntokrat
v zredukovanej podobe
s11lovcllo par tu. O tom, ze
autor sam považuje tuto
formu. nástr ojového ob·
sadenia za skú§obný ka·
merl sklada teľskej inven,
cle a erudície, ~ved čí l
skutočnost,
že sa neuspokojil
s pôvodným
variantom skladby, ale
ďalej pracoval na jej c1b1
r ení. O rok neskôr napí•
sal novtl ver ziu., v ktor ej prepracoval celú dru.·
hú čast a niektoré úseky
casti poslednej v prospech väč§ej sklbenosti a
skonce11tro11anostt
myš'
lienko11ého materiólu.
Skladba má tri časti
(l, Adagio II. Vi11o, ener·
gico lll. Andante canta•
bite, Allegro risoluto, Andante, Adagio), budované
na pôdoryse mierne vyklenut ého
dynamického
oblúka s kulminačným
úsekom v časti druhej.
Jednotlivé čas ti sú tvorerlé
voľJWu
fantazijnou
formou (v poslednej čas
tt s náznakom uza11retej
trojdielnosti), ktorá je
kortštituovaná technikou.
adlcie jednotlivých plôch
častokrát
dynam tcl(omelodického stereo t ypu
bez pritomJWstt evoluč 
nej práce s motivickým
materiálom. Segmentácia
tretej časti na quasl iri•
tl'()dukciu. a kódu poma•
lého a stredný diel allegrového tempa - pričom
teľlto allegrový úsek využíva tematický okruh
ll. čast - úzko koreluje
s formálnym r ozvrhnutím skladby ert bloc.
Voľbou
výrazových
prostriedkov sa Doman,
ský snažil podriadtt programovému.
zameraniu.
vyjadrenému.
v
názve
(g r écky uva~ovante,
premýšľanie ) , Dlar10ia je
dielo monotematické ·v
zložke r ytmickej , mela•
dickej , dynamickej t v
oblasti výberu a organi•
zácíe zvukového materiálu. Jej hu.dobnó reč je
charakterizovaná expre·
sivnou melodikou, striedmou rytmicko-metrtckou
pulzáctou,
forsírovaním
zvukovej drsnosti maloseptimových a malonono4
vých vzfahov 11 horizon,
tálnom
l
11ertikálnom
smere, dôrazom na 11nectmu organizdciu
viaczvu.kové útvary slúžia buď ako sonortstické
obohatenie
primárnej
melodickej zložky alebo
sú výslednicou dvoch hor izontólnych linii. Mini•
má!ne využitie arzenólu
technických možJWstl ná,
stroja, širokodychá kantiléna 11 kontexte s tn•
t i mnym ZVUkOm 11Uilf re•
zultuje hudbu medltatlvneho char akter u. Zaují•
mavosfou v Dlanole je v
II. a lll. časti exponovanie modálnych úsekcv,
které sú výsledkom sekvencie modálnych jadier,
prlp. zdôraznením centra (záver skladby ).
K Hapísaniu Dlanoie
Har1ula Domanského 111špirovalo špičkové interpretačné
umenie Petra
M l c h a l i c u, ktorému
skladbu i dedlkoval . Kul•
tlvovaný Michallcov pre;av vo verkej miere dotvdra dielo a umocňuje
teho účinok na poslucháča.

VIERA CHALUPKOVA

Slovenská filharmónia
21. a 22. Xl, 197t

•

· Zbormajster Slovensk ého fllharmo
nlckého zboru Ján Mbia Dobrodin·
ský nemal vo svojej doter ajšej ka r iére vefa prllež1tostr presadiť sa vý ·
r aznejšJe ako orchestráln y dirigent.
V min ulých rok och. sa to stávalo
'zr iedka - z v llč~a v tedy, k ed or ches·
ter SF bol na zájazde a nah ra dzova_lo ho Iné a men ej sk'asené teleso,
ktoré na.vylle dosta l o mensl prjestor
p1·e skašk y, čo, pr avd a, ovplyvnilo aj
_výsl edný tvar spol up r áce di rigenta s
.orchestrom. Pred tr omi rok mi so zá·
.sl t1:leným aspechom (za regul árnej
šfch podmienok l pr,ed vie.dol Dobrodln ský v Košiciach Sucho11ov Zal m ze·
:me podkarpatskej.
Pro náhle odr ieknutie Džansuga Ka
.chldzeho dostala, sa Dobrodi n skému
· op11ť •Jedna z má l a pl'll ožl tost! pr e
zentovať svoje dirigen tské k val ity za
pultom orchest r a SF v rámci abonent
ných koncertov.
l napr iek tom u, že Is to o záskok,
(Jrovei\ koncertu pr esahpvala z vyč a j ·
n ý štandard . V Rossi niho predohra k
opere Straka zlodejka spoznali sme
Dobrodinskč h o ako vitálneho, r ytmic·
ky pr egnantne c!tiaceho h udobn!ka so
zárubou v sýtom, miesta mi až pre·
exponovanom zvuku (úvodné crescen
dá l. Ak v Rosslnim dominovala ele·
gancl a, pr u žnosť a oruvý spád, vo
vokálno-symfonick ých freskách Pe ter
L od sovietskeho skladatera strednej
generácie Andreja Pelrova ukázal
Dobrodinský dalšie črty svojej boh!l ·
te j dirigentskej palet y v obl asti vef ·
kot·ysej monumentallty. Rovnako mu
b ola bHzka dramatická údern o sť ako
mllkká spevná lyričnost. jeho hudob·
nosť vi edla ho bezpečne pr ! vystlho·
v ani premien ná l ad l ko mpozič n ých
výrazových prostriedkov. Petrov vý·
da tne ťaži zo stareJ r uskej zb orovej
trad!cle, 110 nevyhýba sn ani novš!m
k o m poz i čným postupom. Hoc! št ýl ové
prechody sa n eraz prekvapu júce a ne
zvyklé, nemožn o I m u prieť ve!k ú vý
razovú silu. Popri ve!kom symfonickom orc.hestr l !ažisko výrazu zveruje
Petrov n eraz technicky dos ť expon ovanému zborovému p artu (Slovensk ý
filharmonick ý zbor, zborm ajster J. M
Dobrodi nsk ý l, ktor ý naše prvé tele
so zvl ádl o s pr eň ho p r !znač n o u Isto
t ou, muztkall tou a n adšen! m. Sól ové
p arty Petr{)vovho diela spievali sólis·
ti opery SN D - Ľ. Baricov6, O. Mala
ch ovsk ý a S. Kopč ák .
Namiesto pOvodne naplánovaného
Dvol'ákovho K oncer tu p r e v io l o n čelo
a or chester odznelo na tomto podu·
j at! Con certo concertan te pre husle

OPERNf
,

ZAPISNIK
V novembri m. r . hosťoval
léfdirigent operv SN D zaslfdilf
umelec Zdenek Ko~ler vo Svajči a rskom Berne, kde so súborom tamojlloi Mestske j opery
nd ludoval Smetanovu Predanú
nevestu. Premiéra bola 26, Xl.
1974 v r é:lll E. Kelllul(a , z te·
d en ástich sólistov boli plati z
USA, jed en Kana ď an, i•Jden Dán
a ostatn( Nem ci a Svajčiari .
Marienku a lanfka pr ed stavu·
vali ameriekf speváci A. L evi!

Manellka -

(Viktor ~lmf lako). violončel o (Staní
slu Apo Un l a or ch ester D dur od
jo11efa Rejcbu. I ked nemOžeme Ich
vý kon p r ija( bez urč it ýc h výhrad
( znlžen á t n t ona č ná !)O h o t ovos ť, najmll
u če li stu a odlišná I ntenzita l farba
tón u oboch hráčov, d okon ca l nejed·
notný pr !stup k In terpretácii). nemož·
n o uprie ť u r č it ý štandar d k vality, z
k torého h rá č i n evy boč ov a ll .
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Zdá sa, že v r ámci abonentných
podujat! SF sa dostanú k slovu domli ri umelr.l skôr ako náhrodn!ci zah r a ut čnýc h host!, než pod! lt plánu. Aj
na tejto dvo jici, svetoznámeho Severlna Gazell onlh o (Tallansko l pohotovo ..zas k oč il " sl ovensk ý flautista
Vladi slav Brunn er ml. l n!lpr lek urr.itým h on dicapu jCi clm podmien k am
môžeme s radosťou konštatov11!, že
obstá l skvele. Odznel sf ce namiesto
dvoch l ba jeden Kon cert pre flautu
o or chostAr ( e mol od Františka Ben·
du l a došl o pochopltefne l k u zme·
ne progr amu, no jeh o podanie mO·
žeme s čistým svedom!m postaviť ve·
d fa vý k onov ren omovan ých a skúsen ých h os t!.
Bnmner n ám demonštroval zname·
n itú ter.h niku, prikladne čistú až p r le
Z l'aČntÍ intoná ci u, c it pre st9!, ele·
g an cl u a 7 11 hk osť fo k tury sólového ná
stro)a. Bol to v ýkon rlok umeu tujúcl
skutočnosť, že tento m l adý in ~ tru m en
ta llsta sústavn e pracuje na svojom
r aste a Jeho umenie sa obohacuJe
vo všetkýrh I nterp r etač n ýc h parn met·
r o ch.
Na vefkom úspechu, ktor ý Brunner
zožal u bratislavského obecenstva,
podlefal sa aJ vynll(ajíl cl rr anr.úzsk y
host Antonio de Almeida - di r igent

komornej hudby
V rámc! Celostátnot sútaže záutmo1e1 umeleckej č i nnosti, ktora k 30. výročiu SNP a k
30. výroči u oslobodenia Sovietskou m·mádou
vyhlásil o Ministerst vo k ultúry SSR pre roky
1974-75, bol v Ni tr e l. nár odný festi val komorneJ hudby ( 9.-10. Xl. m. r.}. Po vlacervch rokoch absencie amatérskeho pestovan111 tohto
druhu hudby a teho verotnet prezentácie rnaposl edy v r. 1969 } bol vlastne lastovičkou v
tej to obl asti. Preto mal za cieľ, skôr oboznámiť so sačasným sl11vom komorných súborov
f po kvalltat!vnet stránke l. podnletlf Ich prácu
a zvýšlt Ideovo-umeleckú úroveJ).
Na dvoch častiach festivalu - sútažnei prehl!Hdke a koncerte - predstavilo sa 5 komorných súborov, dva z nich boli h osťa mi': Pardubický komorný orchester pri MsNV a Komorný súbor Konzervatória v BJ'IItislava (moll
potorec1tály na sobotillltsom lwncerte}. ÚHJlif
ll' U ta účas t níc! f ako reprezentanti krntov l 111<1·
ll súťažiť o cony, k to r č porota napokon t'O<:·
dollla takto: Cenu za ldeovo-umelecku hodnotu
pro~ ra mu a za na l!epš! prednes barokoveJ a
kl asir·kel skladbv dostal Komo rný or chester sCtborn Techn ik pri SVTS v Brati sl ave. Cflnu .1: 1
nallepšf prednPs sl ovensl(eJ skladby - Komorný orchester u č itelov Ľ S U v Košici ac h. Cenu
za na ilnpš( prednes českej skladby a za dobrú
zostavu repertoáru - Collegium musi cum Jlll·
soniense z Brolislavv.

VLADIMIR ť:lž iK

• Pri prilezitosll Mesiaco čoskos l ovr. n sk o -sovietskeho priateľstva a v rámti
osláv 30. v ýro čia oslobodeni a okresu a mesta Humenného Sov ietskou ar ml:l
d ou uspor iadal a 6. decembra m. r. Ľu d ová škola um~nla a ZRPS v Humennom
vere jný žiacky k oncert. V pr ograme, ktorý pozostával prevažne w sklaclleh
sovietskych autor ov, vystúpili sólisti, sláčikové komorné združenie, dychové
trl o, dychový orch ester a ak ordeónový sCIIJor žiakov školy. Niektor! zo sólls·
tav, dychový orchestn1· a akor deónový sóbor sa aspešne umiestn ili nielen nd
rOznych s úť aži a ch v r ámci Východosl ovensk ého k r aja, ale a t v roku 197'1
v s Ci ťaž n e t l elevfznet relácii Rozlety. V programe koncertu spoluúčinkovali
žiaci lllerárn{)-dramollckého odboru a sačasťou slávnosti bola pre túto pr!lež!los ť Inštalovaná tematická výstava detsk ých výtvarných prác žiakov výt va r né ho odboru.
E. GOMBITOVÁ
• DJ1a 23. novembra m. r . u sku t očnil sa v Dvofákovct sieni Domu umelcov v Pra he koncert pod názvom CONCERTINO PRAGA K ROKU CESKEJ HUDBY. Vyst úpili na i\om čes kos l ovensk! vltazt predchádzatac!ch ročri!kov medzinárodne! sútaže rozhlasove! Concer tino Praga: klarinetista Frantisek Bláha,
tr úb kárt Zdenék Sect lvý, Ili'! Sed tvý a poza unista Václ flv Krpa la f predstavili
sa ako tr lo l. hráč nn tesný roh jli'! Ha vl! k o dvojnásobný v!ťaz súťaže h usli sta
Václ av Hu d eček. Sy mfonick ý orchester Cs. rozhlasu v Pr ahe dirigoval Libor
Hla váče k.

sk6 a D. Kuebler, Kecala G,
Mlssenhardt, Valka U. Neuweil er .
Pr ed pr emilirou predstavila
hajl!iarska tla č hosťui6ceho dir i.ltenta:
Košler okrem svotet materskej scény SN D v Bratislave
dirig oval Pr ed11nú nevestu čas
to nl za lwa n tcaml, spomen ieme čo len leho naštudovan i a v
Moskve a na svetove! vvstave
v Bruseli. Pr i i\tudovanf Z. Kpš·
ler rl\d sám korepetute so só·
llslmn l a tak sl v Ber n e sólistické party s bernskými pr otagon tsta mt
sám naštudoval.
Ch ce, aby hl asov! herci poznal l od začiat k u leho koncepciu
O PredaneJ neveste poveda l ·

A. Leuitskó a K ecal -

Festival

lleg an tného vystupovani a, úspor ného,
pružného gesta, no muzlkalltou priam
sršiac!. Orchester drž! pevne v r u·
kách a partltCiru modeluje podla prlnclpu jednotky v mnohosti; h oci každá hudobná fráza má svoju plastiku,
svoj dych a život, Almelda Ju padrta
du je zámerne do ačtnku celkového
h udobného toku. Jeho systému prácfl
možno p rl p!sať celkové C1spešné vyznenie programu, ktorý tvorili diela
mi mo km eňového repertoáru. Súča s
ne t o bola aj vizi tka znamenitej tech ·
nickej ú r ovne h ráčov jubilujúceho
telesa. ú vodná Po! ovačk8 mladého
Henryho od t!:tten ne Nlcolasa Méhula
popri svojom účinnom spáde a zvukovej brllanrll dokumentovala vlne
n eil. sol!dnu u rovei\ v tom to diele ex
ponovaných až ~ tyroch lesných rohov.
I nšpirujúca osobnost de Almeldova
zn~la r ila aj v záverečneJ symfonickej
básni Život hrd in u, op. 40 od Richar
da Straussa. Dielo bolo skúšobn ým
kame•1om dlrlgentovej t vorivej lnven
cle 1 dynamtcko-far ebnej 8 muzikál
nej kvali t y hráčov . Str aussovská fak ·
tara stavaná nA opájan! sa orches·
trálnym zvukom nezvádza l a de Al
meldu k prostriedkom lacných efek·
tav, k prevahe hýrivej bujar osti. Jo
ho pr lstup popri samozr ejmom zo·
h!adľ\ovan l l tej to stránky výkonu
~le i ďa l ej: snažil sa a darilo sa
mu to - vystihnúť duchovna podsta
tu Straussom vytýčeného programu.
Pr i te jto ceste ner ozpnlwval sa po·
u2!va r typicky romantickú agogiku 8
s vkusom nechával na dynamlcllých
vr cholorJ1 zaznievať orrhester vo vy
hrolen ých decibeloch. Bol to výkon,
ktor ý sl musel nutn e podmaniť každé
ho mll ovnlka citovej hypertrorle ro
manllzmu. S uzn11n!m trPbn sa nám
vys l ov i ť aj o skvelom zvládnu!! t!lch
nl cky pomer ne ná roč n~ h o h usľového
sól a, k toré na pl nej výske svojich
nem11lých technick ých možností stvár
nll zasl. umelec Vojtech Gabriel,
k oncer tný majster . SF.

.. z.

G. Missen1lardt.

'

Festival v Nitre provokoval k takýmto konsl atovan iam a úvahám:
Je potesttefné, že Osvetový tis tav v Bra l1Sht·
ve vzal pod svoju ochranu tento druh subci·
rov at v takých dimenziách, ako lil usporiadunie ná•·odnóho festivalu. · P'redtým existoval!•
~icP. poradenská činnost , ale tei konečný efekt
nflVVílsfoval do takejto podobv. Predpoklad. že
festi val bude znásobovať č!slice pred svoi!m
menom, sa splnil. O r oveľl. festivalu o odozva
u odborn!kov - a napokon at u teh o organl:látor ov f 00S V Nitre} - sú základom. VÝ•
chodlskovým bodom, na ktorých sa dá budo·
vat. (V tejto súvisl osti treba však konstatovať,
že nitrianske obecenstvo pravdepodobne nedô·
l'erovalo teJ Jednotke pred menom festivalu,
Preto neprišl o v očllkávanom počlll. č!m s 11
vtustne or.hudobnilo o pekný umelecký záži tok. To bv sa však dalo v budúcnosti lepsie
zartadltll
Festival bol sfce konfrontáciou súčasného
stuvu, ale nemôžeme sl urobiť presný obraz o
stave komorne! hudby v Jednotlivých krajoch,
pretože napr. zo Str edoslovenského krata neprišiel ani jeden subor, Západoslovenský kral
a Bratislavu reprr.zent ovall dva súbory priamo
z Bratislavy a Východoslovenský kro 1 zastupova ! sabor z kostckých ĽSU. Komorná hudba
~ a však pestuJe at v Iných mestách! Budeme
tJočuť orchestre z Iných miest na ďals!ch roč
n!koch?
S umeleckou úrovi\ou z(tčastnenýc h súborov
môžeme byť celkove spokotn!. Na čom treba
pracovať, te problém kultivovaného tónu (naj·
ml! u s,á čl kov l. rovnako kvalitného v pianach,
Ilko vo forte, komorný zvuk orchestra fneusl·
lovať sa o symfonické pléna l. vybrúsenie f r á·
zovanla, vystihnutie charakteru skladby, otázka vc!tenla sa do doby vzniku skladby. Vhodného repertoáru te dost. sn pre prec!zne naštudovanie te tiež dosť. Elán a chu! do práce
sú povzbu dzu júce. Co chýba, to sú podrotenk v
pre prácu. Ni e sa však neprekonatefné.
Ľ. HORNOVESKA

Nie te to k om ická oper a v bežnom význa me, te komickou len
zo situáci!. Keca\ svoJe sv!ldobné sprostredkovanie berie smrterne vážne a te groteskný len
vtedy, keď h o Jan!k s Marienkou pr ek abá tta. Od úvodne! Ma•·tenktnet árie po Vaškov v ýstu p s teho zatakan!m sa, te
Pred aná nevesta r oman llckou
operou v zmysl e C. M. We be-

ra".
Po premiére Tages Nach r i chlen (28. XI. 1974) písali :
.. Premiéra kom i ckeJ oper y B.
Smetanu Pred an á nevesta v
Mestskom divadle v Berne bol a hudobnou udalosťou prvor!l·
dého významu, bt•llantným veče r o m operného umenia medzinár od néh o významu. Zásluhu
na te jto vyda r ene! premiér e má
český h osťuJúc i dirigent Z. K ošl cr . Už predohra vo svotet rasclnu tacet presnosti, vo v!rlvom
tem pe, v speve s l áči kov nás
pr esviedča l a o tom. že za dl·
rlgen tským pu ltom bernského
symfon i ck ého orchestra stat!
cllrlgent, ktorý dir igujúc spam!lll. zabezpečute vzácnou poh o to vosťou pri n ai vll čšel gradácll diel u prirod zen osť f udoveJ melodiky. t ahkú eleganciu
komických prvkov p otláča l ža·,Jstný výraz slovanskej mel Odl·
ky v l yr tc k9ch m iestach oper y.
1\lqsné mel od ick é fráze nech áva
l<ošler d oz nieva ť v nádhernom
nlanlsslme. POvabnosť romRnllckých čast! operv v tr etom
dejstve pred smutnou ári ou Martenk y až p o v ýstup Vašk a ak o
me d veďa znie v r ado'>tnet 11
fahket prirodzenosti ... "

V opere SND hosťovali 15. decembra m. r . u Bizet ouej Carmen (José, Escamillo ) sólisti
poľskej bytomskej opery H.
Kozmowski a K . Wolan.

(€, N.)

{

Gershwinova op era Por.stv a
Bess, ktorú na záver sezóny
uviedol operný súbor SND, rad f
sa medzi umelecky l divácky
najúspešnejšie inscenácie P Oll·
l edných r okov. Po hosťnvanf
s6listieklíh o kvarteta z Lipska
(v rámci BHS) zaznamenávame
ho sťovanie ďal~ ieho umelca z
NDR - Kar la Rupf a z di vad l a
v K arl M ar x-Sladte, ktorý 18.
decembra m. r . v ytvoril úlohu
Porgyho. Z domácich sólistov
vstúpili do I nscenácie Porgv a
Bess Jarosl av a Sedlái'ová ( M6rla l a a. h. sopranistka A. Starastová f na snfmke f. Vavru).
ktorá v titulnej postave Ger, )Jwln ovet operv dem oniitr u je
n ielen
pozoruhodné vokálne
kvality, al e al vyspel é ch arakterotvor nú umenie,

Ako ďalš iu z
tís pe.~nýcll akcií,

osožných a
ktoré orgwli
zuje TJ/S SllF sa uviedlo Stret•wtie
dramaturgov českos lo ·
c>ettSk/ÍCI! symfonických telie.~.
V d1'toch 5. a 6. decembra m. r .
sa ttž po druhýkrát stretli zá Uupcovia slovenských a čes 
k/Ích symfonick/Ích orchestrov.
V d voch prehrávkach si zo zvukových
záznamov
vypočuli

Recenzujeme
EMIL HRADECKÍ: Paul Hindemith,
avAr teór ie s praxí

SUP.RAPHON 1974
Osobnost Paula Hindemltha, jedného z tvorcov modernej hudby,
dirigenta, kOlJlOrného h r áča a hudobného teore~ika s tále púta pozornosť hudobnfkov. Ak llindemlth v - inštrumentalistu spomfna u~
iba ntekofko naistaršfch návštevníkov koncertov, ak jeho dirt,gontské v9kony - väčši nou Interpretácie vlastn9ch skladieb. môžeme
sledovať
na gramor6nov9ch nahrávkach, ostatné, hlavné odbory
jeho činnosti, jeho s kladutefská
tvorba a jeho teoretické práce majú svo je s tále stretnutia s hudobnou pr!tomnosťou . Zalial, čo tvorivá stránka Hindemtthove1 osobnosti vltazt nad časom, jeho teoretické dielo, za autorovho života
chránené silou povesti svojho tvorcu, sa v priebehu rokov časte! 1e
stalo stredobodom kritickej pozornosti vtacer9ch hudobn9ch teoretikov a vedcov. V9hrady a nám ietky
kritikov Hindemithovh o
akordického a harmonického svstému najposlednejšie zhrl'lute pražský muzikológ dr. Emil Hradeck9.
pričom neuvád~a Iba cudzie kritické poznatky, ale sám pridáva
nlekofko zaujfmavých vlastných
postrehov a námetov do celel
problematiky,
Hradeckého kniha te rozdelená
n a dve hlavné časti. V prvej všeobecnej sa autor zaoberá s kludaterov9m životom a dielom, v
druhej - špeciálnej zoznamuje čt
tatefa s Hindemithov9m teoretick9m systémom a súčasne ho a 1
podrobuje kritike. Zivotoplsná ča s t
1e pomerne stručná - autor sa
venuje Hlndemithovmu životu a
dielu Iba poktaf te to nutné vzhladom na vytýčenú problematiku
druh6ho dielu. Nazdávam sa. že
te to škoda a že táto čast mohla
byt š iršie rozpracovaná. I ketY
Hradeckému nešlo o naptsanie
Hlndemlthovho životopisu, podrobnejš ie rozpracovanie s kladaterových estet!ck9ch názorov a teho
prinosu do umeleckého myslenia
hudby dvadsiateho sto ročia, Is te
by zaujalo t9ch čttatefov, pre ktorý ch š peciálna čast bude prtllš
z,ožltá, prfpadne pre svoj u teor r.tickú náročnosť málo zauj!mavá. Z tetto s tránky treba najm!!
Jutovat, že sa tu viac nehovort o
estetike "Novej vecnos ti". Tento
pojem, tak úzko spätý s Hlndem lthovou tvorbou sa už natofko rozdrobil v rôznych hudobnSŕch dejepis och, že jeho pôvodný význam
sa akos i straltl za bariérami rôznyrh subjekt!vnych v9kladov. Sko·da , že práve v takej špecializova n ej monografii sa nevyužila prfležlto~t na ozrejmenie jeho pôvodného významu.
Hlavná čast práce sa venuje v9kl adu lltndemithovho teoretického
systému, najmä oblas ti kategorizácie moderných súzvukov. Uvádza fyzikálne princtpy, z ktor9ch
Hindemlth vychádzal , počnúc vvvodzovan!m tónového systému až
po in tervalovú a akordtckfi klasifikáciu na základe radu allkvotn9ch
tónov. Potom Hradeck9 krok za
krokom pres vedčivo poukazuje n11
trhliny celej náuk y, podrobuje kritike vedeckos ť záverov a vlastnou
at citovanou argumentá ciou vedte
Cltatela k poznatku, že Hlndeml·

ttkázky z novšej symfonickej a
vol.:álno·symfo•lickej
tvorbu
•wšich atttorov. prezrel! si par.
tittíry prehrávaných i ďamch
skladieb. Ukázalo sa. i podľa
rlo svedčenia uíčastnených dra·
maturgov, že tt ž minuloročné
~tre t nutie, ktorého nápl1í bola
obdobná, malo dosah a značný
vplyv na dramaturgické plány
najmä českých orchestrov. V

thov systém možno sfca pova žovať
za veľký prfnos k moderne! hudobne j teórii. no že ce lá náuka je
v podstate tba súhr nom umelcových pracovn9ch skúsenost!. pre
ktoré iba dodatočne hľadal vedecké zdôvodnenie. Preto Hindemithova náuka nie te výsledkom ol>tekt!vnych fyziká lno-aku stických zákonov, a lo naopak, k vedeckému
výskumu pris tu poval Hindemlth
č as t o z apriórnych poz!cl! v ::.nnhe, aby pr e žiadaný výsledok nuš!el správne objekt!vne predpoklady. Preto tiež jeho vedec ké uzávery s ú často násilné. nezdôvodnené, a tam, kde obiektfvna skutočnos ť
dostatočne
nevvsvetTu ie
predpokladaný jav. opúšťa l lltndem!th prtsne vedecké bádan ie a na·
hradzoval so subtekt!vnym názorom a pocitom.
Hradecký, PL'avda, nepopiera verký význam Htndemllhovho prfnosu do teórie mod ernej hudby. le
SL veqom9 toho. že v č ase vzniku
bota ll!ndemlthova náuka jediným
ako-tak ucolonSŕm zhrnutfm vtedy
uoužívaného mod erného s úzvukového ma ter lá,lu, pomáhala rozbif
s taré predstavy o s ve te harmónie
a stala sa východisk om pre ďal ~!
výsku m v tejto oblasti. Bez tohto
prínosu by nebo!! vznikli Iné, vedeckejšie založené diela. Hradeckéh o práca dokazuje Iba nevedeckosť ll!nd em!lhovho bádania alteho výsledkov.
Osobitnou otázkou je aj rozpor medzi sk laduteiovou teóriou a
jeho vlastnou kompozičnou praxou. ť> zaujimavé sú aj poznám kv
ku skla dutcľovel snahe dodatočne
.. opraviť" vlastné s turšle skladby ,
aby vyhoveli objavenej teórii a nAs tali sa argumentom proti nej. Tu
budú asi č!latolovl chýbať notové
ukážky, ktoré by túto stat dokreslili. Vôbec by ast poslúžilo
prístupnosti knihy, keby citovaná
Hindemithova teória ako aj polemické úseky boh doplnené notov9mi prikladmi. Pokiaf nte le
č!later s Htndem!thovou náukou
oboznámen9 z !n9ch prameňov
(napr. C. Kohoutek l. bude sa asi
vo výhradne slovnom v9klade, bez
jedinej notoveJ ukážky, ťažko

uplynulej sezóne bola na čes
kých ko11certných pódiách pomeme bohato zast úpená slo·
ven.ská l vor ba.
Zo skladieb, ktoré odzneli .,o
prchrávkach,
zaujali
najmä
symfonický obraz Nad star.lint
zákopom od J. Cikkera, sym·
jo11ická suita Vatry Ha horách
A. .'vloyzesa, Canticum od M.
Bázlika a Koncert pre harfu a
komorný orchester M . Nováka.
Tieto i dalšie skladblf dramaturgia
hodlajú
perspektívne
::nr adtf do pláno v svo jich orcltest rov pre budtíce koncert né
.~ezó11y. Pomýšľajtí tiež o čas ·
tejšom pozývaní našich Interpretov k vysttípeniam na čes
k.Qch pódiách.
-šNa snímke A. Smotlá:l.:a: Zástupcovia symfonických
prcltestro v
Arma Kováfová.
riaditelka Státnej filharmónie
Ko šice, Pŕemys l Chudoba. riu
diteí
Moravskej jilharm6 •1ie
Olomouc, dr. Tvo Stolafík, dramaturg Janáčkovej filltarm6rlic
Ostrnva, dr. Jifí Hla váček. clramaturg Symfonického orches tra Cs. rozhlasu v Prahe a dr
Zdenek Pacllovský. dramatwg
Karlovar ského
symforlického
orchestra na Stretrwtí drama·
turgov v HTS Sllf.

NA KllJ ZOVATCE UMI!:NI
Takt o nazvaný zbomík vystel v
edícti Spisov Univerzity J. E. Ptlr·
kune v Bme 11a pocttt šesťde.~ ta·
tin prof. dr. Artura Zá vodsl.·ého,
DrSc. Vy§e 500·stranová, reprezentatívna publikácia s mrtoist vom
fotografického matenálu tematic
klf čerpá z oblasti divadla. filmu ,
rozhl asu a literattiry - teda zo
šir o'kcj sf éry jubilantovfjCTL záuj,
mov. Dvom obsiahll!m častiam iittí
dii a článkov z pera Zá vodského
kolegov ~polupracovník ov, žia
kov i priatel ov. vedcov z domova
1 zo zahra11ičta, predchadza s truč
•LÍ/ náčrt profesoro vej osobnostt a
výberový stípis jeho prác za roky
1945-72. Väč šiu časf kmhy zabe
rá problematika divadla, filmu a
rozhlasu, v ktorej takmer iltyrid
sat autorov sústredilo svoj zártjem
>ta ich teóriu i histrJrtu ( •wpr J .
Kro/ta, Z. Sma, M. Dietrich. S.
Skwarczytíska, l . Možný, M. Miku
/Ašek, 1-1 . Kindernumn, J Vysloužtl
a celý rad ďalších vcdco t' ) Druh~
č:asr zbor níka je venova •1á prís·
pevkom z litcrámovcdnei oblasti
Publikáciu redigovali Z . Srna a
J. Kryslýnek. l keď t ent o zbor
nik uvítajtí predovšetkým r·edcr o
odborníci, 11eznamená to, že bJJ
nebol ttrčený aj širšej či t ateľskej
?bei. Jeho vydanie prijala domá
ca - a podla prvtích ohlasot> naj
ntä z Polska a Rakúska - aj za·
llranič ná
kntika veľmi kladne
Ocet'íuje sa predotl.~e lkým bohaté
zázemie zah raničnýc It Jlrispevko r: ,
námetot·á h!bka a sírka. Clánl.-u
zahraničných vedcov stí publi~·o·
vané v origináli tým sa stal
zborník aj .,výmenným materiá·
l om", za ktorý možno recipročne
získať publikácie zo zahraničných
univerzít.
VLADIMTR CECII

Po prečltant Hradeckého knihy
bude mat ast čltatel dva pocity:
oceni presnosť autorovho myslenia a presvedčivosť teho argumentácie, na d ruhe! s trane však môže
mať Isté pochybnosti o adresnosti
práce a lei uplutnent medz! hudobníkmi. Odhliadnuc od zložitosti problematiky, cez ktorú s a, hádam "prehryzla" iba najvytrvale1ší a odborne velmi skúsen9 odbornfk, samotná problematika te
natofko úzko špecializovaná. že
pohlad na i\u Iba ťažko nájde širš! ohlas hudobnej verejnosti. Ide
totiž o kritiku hudobnoteoretlckel
minulost!. Pochybu jem, že niekde
vo s vete, tým mene! u nás. sa
Hindemith ov systém môže stať v9chodis kom pre hudobnoteorettckú,
resp. kompozičnú výchovu adeptov
skladby a Iste sa ani n estane pracovným pomocntkom niektorého
kom ponistu. A tak má Hradeckého práca málo praktický význam
a 1e1 poslanie sa posúva skôr do
roviny etickej: hlad at pravdu n
objavené oznámiť. a to at vtedv
keď omyl kryje nlmbus legendv
velkého
mena, .. nedotknuteYnet
osobnosti hudobného velikána".

Kra Is ký pedago,gick9 ús tav v
Olomouci vydal ,,Zpč vntk kra jo·
vfch pis nf ze slezsk é, laliské a valaiské o.blasti". Zos tavil ho. úvodom l komentárom k jednotlivým
ulcsľ\am opatril známy ostravský
hudobný pedagóg Václav Stuchlf.
Vytvoril at jednoduché sprlevodv
pre zobcovú flautu, ktoré tvoria
prflohu spevnfka - a veľmi sa v
úvode prihovára za to. aby s a rudové plesne dnes v školách spievali s Inštrumentálnym sprievodom. ako to zodpoved á moderným
smerom v hudobnej pedagogike.
Bohatá hudobno ~ped ago,glcká vvužltefnost, daná už a 1 roz~ l enen!rn
plesnf podla jednotllv9ch ročnfkov
ZDS, nie je, pravda, predmetom
tejto poznámky. Chceme skôr upozorn it na to, že Stuchlý vefm!
premyslene zaradil do svojho
spevn!ka red pozoruhodn9ch otesn! z oblasti moravsko-slovens kej .a
s llezsko-slovenskel, čt už výberom
zo staršfch zbierok, alebo zo svolet vlastnei doposia! nezverejnenej rolklómet zbierky, V komentároch poukazuje na svojráz týchto ludov9ch prejavov. vy plýva lúclch zo vzá jomných regionálnych
vplyvov. Argumentuje pre auten ·
t!ckú Interpretáciu Tuctových plesni prostrednfctvom navodenta auten tickej nálady. Nepr iamo so
týmto stavia proti uadm lere š tv·
!izácie, ktorá sa dnes stala mó
dou dokonca al u profesionálne
vedených folk lórn ych <>úborov. -

PAVEL ZJKA

M. MALURA

orientovať.

Jii'i Bi! l oh Ili ve k d iriguje Ceskú fil harm 6n ln (debnt).
l . Ravel : Pavana za mŕtvu infantku
2. Ravel : Moja matka hn s
3. Bartók : Divertimento p1·e s l áčikový orchester
1J> PANTON ll 0375
Keď s! niekto z m!adýcll dirigentov zaslúžil vydanL9
dl holH"ajúCeJ platne, tak to Iste boJ ]ir! Belohlávek, vý·
razn9 dirigentský talent, ktorý sa presvedčivo presad tl
doma 1 v zahranič!. Spolupracoval už s mnohými poprednými orchestrami v Ceskoslovensku, za hranicami s Mos kovskou filharmóniou, Symfoplck9m orchestrom porského rozhlasu v Katovi ciach, s orchestrami v NDR,
RSR, MĽR. Japonsku a inde. V súčasnosti je BAiohlávek
di rigentom bmianskej filharmón ie a zúčastnil sa s 11ou
už l na turné po USA.
B1Hohlávek jo typom c:Lr igenta moderného r azenia,
pre javujúceho vzácnu vyrovnanosť medz! racionálnym a
omotlvnym pofíatlm hudobného diela. ]oho prejav je
mladistvo temperamen tný, no ukáznený. Má aj jemný
cit pre odl!šentc štSŕlových znakov jednotlivých epOch a ko sme mail možnos t sa presvedči( už aj pri Iných prflelltosttach. S orrhestroru vie nadviazať zrejme velmi
uzky kontakt, lebo vystúpenia napospol n es(J pečať jeho
os obnosti , čo znamená, že bezo zvyšku dokáže svP.je
predstAvy realizovať.
Pr ! svojej prvej nahrávke na platne PA NTONu dosta l
Bňlohlávek pomerne ťažkú íllohu : Ravelova "Pavana za
mttvu infant ku" a ,,Moju mntka hus" nie s ú z rodu
tých orchestrálnych sk!<Jdiob, kto1·é strhnú na prvé poču tie. Naopak, vyžaduju st minucióznu prácu dirigenta
p1·1 vyvužovanf farieb, sp1·ávnom dávkovanl dynamiky a
odtlenenl jemných výrazových nuancl. Pôvoc; ne klavfme
dielo 14 ručné), napls ané roku 1908 a ztnštrumentované roku 1912, je .,Moja matka hus" oproti iným Ravelovým sklíltlbám ovefa prlezrečnejšla a prostejšie, avllak
hez toho, Ze by sa tu <>k iRdate r zriekal prel) prlzna ~ nej
rarb!s tost!. Toto zjednoclušenlo kompozičný c h prost riedkov bolo dané zvoleným námetom (rozprávky Perrauita
11 La Fontainea] a pôvodným určen im sk ladbi č iek pre
cieli Ravelových priat e ľ ov Godebsk ých .
"P11vana" 1 jednotlivé ča sti " Mo jej matky hust" zazniP.·
r ajú v podaní Ce<;kej filharmónie pod Blllohlávkovou
taktovkou v plnom zvukovom l koloristickom bohat stve. Majú podmaliujúcu atmosféru a Ravelovo velké
orchestračné umeni e sa tu uplatňu je v plnej svojeJ bohatosti. Obe Ravelove diela sú starostlivo zvukovo vyvážené, vSŕborne vychádzajú 'c;ynamické vrcholy. Sóla
dychových nástrojov znejú velmi pel<ne a kvality orchestJ·a Ceskej filharmónie sa plne uplatnia.
"
Bartókovo "Divertimento pre sláčikový orchester
vzniklo vo S vajčtarsku v r. 1939. S radostnými, bezproblémovými kraJnSŕml časťam! diela prudko kontras tuje
stredná, pomalá čast. zr ejmá ozvena trag!ck9ch udalos t!,
ktoré vtedy otnas al! Európou. Hoci sa nlektm·! muzlkológovla nazdávajú, že v Divertimente Ide o Bartókovo
okrajové dielo, ktoré vytrysklo zo s kladatefovho pera
s pontánne, :~;a niekofko málo dn!, nazdávam sa, že Di vertimento je typicky bartókovs ká skladba, lnvečne verml bohatá a kompoz i čne dokonale prepr acovaná.
V ostatnom čase sa Divertimenta ča s to ujimajú najmä
komorné orchestre (čo napokon aj sám autor pripúšťa],
predvedenie v bohatšie obsadenom s lá č ikovom aparáte
má však nesporne svoje klačy: Bartók tú totižto často
s tavia s ólové nástroje proti tuttl, a tento kontras t pri
malom obsadenl patrične nevynikne. Vo vefkom obsadent je 1 dynamická a farebná paleta rozhodne bohatšla , Co ocenlme najmä v krásnych gradáciách druhej
časti Divertimenta.
Bi!lohlávkov podiel na úspešnej nahrávke Divertimen ta je opii t v precfznostt naštudovania a v premyslcnom
r1gogtckom p láne, l ked tu azda chvflaml až pr11!š krolf svoj temperament. Bartók by Iste zniesol dravejšie
poňatie a podaktoré tempá (najmä v tretej čas ti] rýchlejšie. Dvnemické gradácie vychádzajú Bi!lohlávkovt v9borno. Zvuk sláčikov ej skupin y CF je krá sny, šťavna
tý, polyfónne úseky vyznievajú priehfadne.
ROMAN SKR.EPEK

• Oper n9 súbor Státneho divAdla v Brne uviedol di'la
L3. XII. 111 . 1'. premiéru Verdiho Dona Cm·losa - v hudobnom naštudovanl F. )ilka, v réžii K. Jerneka a. h.; chor eograficky 'na Inscenácii spoluprucoval R. Karhánek , scénu
na11rhol V. Siolfa a kostýmy O. F!ltpi a. h . • Spevohern9
súbor SD v Brne prJ~ravil v decembri m. r. dve premiéry:
československú premiéru hudobnej komédie T. Jonesa H: Schmidta Ano! Áno! (réžia I . Osolsobe, d irigen t A. Moullk. v9prava A. Vobejda, choreografia L. Ogoun l a novu
Inscenáciu operety autorskej trojice Polách - Za lman Welnberger - ApropO, co dlHá Andula (réžia S. Fišer. d irigent J. Karásek, scéna A. Voral a. h .. kos t~my V. Smrtka a. h., · choreografia D. Vejchodová ). Slávnos tn9m pred s tavenfm Fidlovačky (21. XII . ] pripomenula st brnianska
spevohra Státneho ' divadla 140. v9roč le prvého uvedenia
hry j. K. Tyla s hudbou Ft•an tlš ka Skroupa. • Zaslá:Wý
umelec Antonin JURECKA, s ólista opery SD v Brne oslávil
di\a 20. decembra v Janáčkovom divadle na predstavont Janá čkovej Jel pastorkyne v úlohe Laca - šesťdesiatiny
a tridsať pät rokov umeleckej lllnnostl.

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ
Väčsinu

nov~ch
svmfonlcdiel sme predviedli mv.
Som totiž oresvedčen9. :Ze umelec mus! žlť vo svoJe! dobe a k tel patri. oochootterne. 1
súčasná hudba. U nás neexistuj(! dataké vyhranené tvorivé
smerv. V novel tvorbe nechá·
dzame širokú paletu skladieb
- avantl(ardou počínaj (lc až oo
kompozičné prlnctpv vychádza·
júce z tradlcle. [edno však má
táto modcruá hudba často SPJ·
!očné chce predovšetkým vvJadrit fudskú substanciu, čo Itl
dnes, vo svete plnom prázd·
nych experimentov. volmi dô·
lež! té.
Ako i éfdiri~eent rozhlasového
orcb..tra. ktor~ dJrlscute at vel a vt:t e l nYC:4 l<fiOQUrtov , á ltl
viac ako kvallrlkovaoý posúdil
rozdiely medzi prácou di r i~ e o
ta v n ahrávaco m št(ad iu a na
koncertnom pÓdiu .••
Rozoznávam dobré a menel
dobré orchestre. Ak orchester
a dirigent velmi často nahrávajú - v rozhlase, v televizit.
na Rramoplatno kazia sa.
Možnosť opakovania nevvdare,.
nýcli p11sá:Zi vedte totiž k permanentne! dekoncentrácll. Preto 1a 1 môt orchester robfme
vn ln lwnc.et•tov. Máme abonomá
v Budapešti. cestujeme do zahran iči a. Nahrávacie štt1dlá zaberajú v našei činnosti nie via c
ako 4!l pe.rcent. Snaž!m sa oraccwat rovnako v š t6dlu t na
póctlu - bez prerušovanla prahrot čo natvllčšte plochy. a zda
to bude znlet kom:c.kv. keď sa
ako šé! rozhlasového orchestra
(Jprlmne orlzném. že prácu v
štúdiu prlvefml neobfubuiem.
Hudba te živ~ produkt a mala
· bv byt al naživo predvádzaná.
Patrfte vl ak at medzi dirigentov, ktorf sa nezahladeli do
opery ...
Operu mám rád, ale iu nedtrtguiem. Nie z dákych zásadn~ch dôvodov. oroste život t o
tak chce. V tempe, v akom pracujem, ml teraz na operu nezostáva čas. A tba oddlrlgovat
predstavenie, to sa zasa prieči
mojim umeleck9rn prtnch)Olll.
Keď operu tak vrátane naštudovania. Predsa však snivarn o tom, že raz oredvediem
Flgarovu svadbu alebo oosledné dve Verdiho oporv - OthP.Ila a Falstarra.
'Existuje v km e ňove j lite ratúro sym[on ick el tvorby dielo.
kt()l'é ste e§te n ikd y aleb o už
dl bé roky nep redvicdll ?
Isteže ext stu te. ba dokonca
existujú. Napriklad Musor~ské 
ho-Rnvela Obrázkv z v~s tav v.
alebo Brahmsove Variácie nR
Haydnovu tému hoci Iná~
som z Brahmsa predviedol azda
všetko. Tieto skladbv mám rád.
ale nikdy som Ich nedirigoval.
N'lvtem však vvsvetllť oričlnv .
Azda pre na nemám ako Interpret potret:nú .. anténu" ...
Is te aa n e m ôi~o~ te sta žovať oa
unutlt ck6 uei!innosr .•.
Ro čne
uskutot'lalm 80-90
koncertov. čiže oraktlckv nemám vofn9 ani !e<len deň. Stáll' záväzky ma viažu k Budaoeštl a k llazlletl. In áč cestutem po celo1 Európe, do USA.
Kanady. Nezabúdam ani na Ceskoslovensko. V sezóne 1975-76
by som mal so Slovenskou filharmóni ou predvlest Hllndlovo
oratórium Acls a Galatea. na čo
sa už velmi tešfm.
MIROSLAV SULC
k~ch

Maďarský

dirigent
CYĎRCY

LE HEL

•

Cor az ~aste flll e slahaffí slávn l sólisti al po taktovke. S
b pechom. Nie ie to vlastne
znak toho, !e l dnes sa elite
možno stať dlrl~ e ntom bez prlaluAnfc h i tldll ?
Som typ, ktor~ st váži každého dobrého kolegu. Chápem
1 to. že mnohf vvntkatúcl u melcl ako napriklad FlscherDteskau, Rostropovlč. Otstrach
sl chc(i raz zahrat na tom naíkraJšom nástroll orchestri.
Myslfm sl však. že bv sa tak
malo roblt vefml prezieravo a
lsn vtedy, keď sa dá taktovkou
odvlest rovnako dobrá pr áca
eko s oOvodn~m nástroJom. Dl·
rtgovanle le povolanie. Ak sa
k nemu !.ba tak zaskoč!. môže
z toho sice nlekedv vznlkn(lt
krásna hudba. ale pre výučbu
dlrl~entstva to vera neznamená.
l:l ud o pP.~ť "r'· ·ela tohto rokn
k l n Wícii mP.dzinlirndných lntororetai!ných a6ld l - uspor iadaulm dlrluntakliho konkurzu ...
ExistuJe. samozretme, vera
sMa:ZI - a dalo by sa to kvallllkovat ako lllfl!íct!!. Dlrl~ent
ských súťaži Je vš.tk naimenei.
Budaneštianskv
konkurz má
trochu odlišné postavenie. Sledu te dvoJaké poslanie. preto ho
tiež porladala televfzla. Bola to
nielen sllťaž. ale súčasne t teJovlzna programová séria, ktorá divákovi orlbllžlla celé dianie okolo. An! by s te neverili.
ak9 obrovský ohlas mal tento
proRrllm u televtznvch konzumentov. Pre vážnu hudbu ztskal vera nov~ch zl1utemcov. Len
tak mimochodom: orl matom
poslednom hosťovanl v Bratislave prišiel za mnou váš mlad~ dirigent Lenárd a s akousi
úzkosťou sa ma sovtoval. čt sa
vObec má odvážlt íst na budapeštiansku sOtaž. Odpovedal
som mu, že mlad~ .umelec nemá čo st ratiť. O to v!lčšlu radost som mal, ked na sllta:ZI
skončil tak (ispešne.
Mad'arsk 6 slli!as uá hudba má
svete vynikajúci zvuk. Iste
k tomu prispel al Sym fonlckt
orch ester mad'arského rozhlas u. ktorého ste léfdlriScentom .•

"o

roku 1951 zomrel v Prahe, daleko od svojej vlasti,
rusk9 hudobn~ skladatef Sergej Trallin. jeho deti
A. Trallln a N. Tanská, žljllct v Bratislave, venovali sovietskemu štátu ce19 jeho notový a dokumentárny archlv, aby tak splnili prianie a voru zosnulého
skladatela. Medzi cenné materiály z histOria ruskej kultt1ry, odovzdané ústrednému štátnemu archlvu literatú·
ry a umenia ZSSR v Moskve, patri aj p!itdeslat listov
vedúceho .,Mocnej hfsfky" Balaklrev11 Tr.alllnovl.
Sergej A lexandrovič Tratlln patril medzi .,nov9ch" od ·
chovancov Balaklreva - spolu s A. A. Kasjanovom a
B. L. Ztllnsk9m. Učil sa od neho, počúval jeho rady a
zúčastl'íoval sa .Jeho hudobn5'ch večerov spolu so skladatefml S. tapun ovom, L. Kašperovou, V. Zolotarovom,
N. Ama n lnom, A. Petrovom, F. Aklmonkom a cfalš!ml.

V

Prlatel'stvo Trdlllna, úr11dnlka Správy vojensk9ch škôl,

s Balak irevom sa datuje od roku 1895, kedy mu Trailln
ukázal niek oľ ko svojich sk ladieb. Balol<lrev bol prekva·
pený, že autor Ich naplsal bez predbežnej teoretickej
pr1pravy. Hneď za riadil mimoriadno hodiny z teórie
hudby u profesora petrohradského Konzervatória A. A.
Petrova. Všeobecné hudobné vzde lanlo mladého umeloa
sl zobr'll na starost sám Balaklrev.
V "Análoch :Zivota a tvorby M. A. Balakireva" (Lening rad 1967) je uverejnený list Balaklreva &apunovovt zo
7. septembra 1895:
... . . Exis tuje jedna r uské sklad ba, Noklu r no od mia
dého dileta nta Trallina, :liaka Petrova, ktoré n apísal
za moje j úi!astl pri posedenl u Berna rda, z i!oho môžete
usúdi ť, že autor n ie je bez t a lentu."
Tvorivé prlateJstvo s Balaklrevom tŕvalo až do smrti
skladatera (zomrel v r. 1910).
V roku 1898 boli verejne predvedené dve symfónie
Tratlina v Pavlovsku a Sestrorecku. Po nich (a celom
rade romanci l klavirnych skladieb) sa skl adateľ obrá·
t1l k opernému žánru a nap!sal opery Chadžl Abrek
(podra LermontoveJ Tm·as Bulba a operu Stenka Razin.
Sovietsky hudobn~ vedec G. Bernardt vo svojom
,. Opernom slovníku" ( Moskva 1962) uvádza podrobnosti
o lnscenovanf Tralllnov9ch opier. Plltdejstvová dramatická opera Taras Bulba (libreto naplsal D. Radecklj, F.

Serge i Tra ilin
Koževnikov a S. Tra !lin pod fa Gogola l bola dokončená
v r. 1912 a Inscenovaná 10. j6n11 1914 v Moskve a vzá·
pät! v Pellrohrade (v Ľudovom dome), kde mala päťde 
siat reprlz za sezónu pod taktovkou mladého dirigenta
S. Samosuda. (Kiovirny výťah vydaný v Petrohrade v r.
1915). V podmienkach cárskeho Ruska n ebolo reálnych
možnost! Inscenovať operu, venovanú revolučnémÚ !mutlu Stepana Razlna. Ideová podstata Mocnej hí·stky však
dala predpoklad naplsot dielo tohto námetu. Myšlienku
uskutočnil Trallin, sám donsk9 . kozák z Verchne-Kur·
majerskej osady. Cárska cenzúra však zakázala predvedenie celej opery. V roku 1916 bola premiéra časti diela
s názvom Stenka Raztn a perzská kňažná, zameranej na
lyrlckú stránku námetu. Klavlrny výťa h nevydali, no zachoval sa v skladatefovom archíve.
V sezóno 1910-1913 boli na scénach súkromn 5'ch di vadiel Inscenované balety Carovná koruna, Ostrov vý·
myslov, Rytier a vila - s hudobn~m spracovanlm Trai ·
Hna. Romance skladatefa vyšli v jednotlivých zbierka ch
(r. 1912) v moskovskom Sitinovom nak tadaterstve. Mall veľký úspech u verejnosti. Tralllnovo spracovanie ruskej fudovej piesne Stepan Razln znie dodnes na platniach v Interpretácii národného umelca ZSSR Ivano
Patoržinského a Súboru ľudových nástrojov Kyjevskej
filharmónie.
Od roku 1920 žil Trallln mimo svojej vlasti. Usadli sa
v Prahe. Priatelll sa s Vftl!zslavom Novákom, Otakarom
jeremtášom a ďal šl ml českými skladateľmi. Napfsa l ašta
celý r ad symfoniCKých a komorných skladieb, predvodených na koncertoch Coskoslovenského rozhlasu i kOIUIC·
kú operu na ruskú rudovú tému Bohat5' hosť Terentlše.
Z Tra111novej tvorby majO najväčš! význam symfonické
diela - suita V Cechách (prv9 raz predvedené Ceskou
filharmóniou r. 1924 pod taktovkou F. Stupku 1. Ruská
predohra, Detská suita a Indická suita, komorné skladby.
V H·tdstatych rokoch Trallln naofsal trt balety: Carovn5' los, Rozprávka o rybárovi a r ybke (podla Puškina)
a Maličká predavačka. Mali premiéry v pražskom Ľudo·
vom dome na VInohradoch.
Po osloboden! Ceskoslovenska Sovietskou armádou
venovaL n Lekofko prellldlf pamiatke padlých sovietskych
vojakov a v roku 1946 dokončll symfonickú. poému Hja
Muromec.
Smrt vytrhla Sergeja Alexandrovlča Tr.alllna z akt!v·
nej práce v 79. roku života. Pochovaný Je na Olšanskom
clntorlne v Prahe.
PAVEL NAZARE\' SKII
PretoJ'Il: - db~
Hud0~111Í saló" u Bacakíreua (druhý ztaua ) : trt:H uu
va wuuu, za mm u um] orme stOJI i raum.
'i. IIL'ChlVU r , Tanskej

Zo zahraniči a
Na suťažl mladých dirigentov v Lond5'ne
(Rupertova !undäcla) prvú cenu ziska!
Franc(tz Marc Soustrat, žiak parlžskeho
konzervatória.
V Londýne zomrel vo veku 69 rokov v5'·
lllamný rakúsky muzikológ a skladatel
Egon joseph Welles. V hudobnej vede
bo l žiakom G. Adlera, vo svojich skladbách vychádzal zo vzoru svojho učit eľa
A Schtlnberga u G. Mahlera. V centre
záujmov Wollosu-vodca bola stará hudba,
najm11 byzantská hudobná kultúra.
Culopo!skť! sympózium hudobnej mládeže

"Poľská hudba za 30 rokov PĽR" usku·

točnllo sa v novembri m. r. v Krakove.
Koncerty, ktoré odzneli v rámci sympozla, boli predovsetkým skladotefskyml
koncertami Studentov Polskej vyso.kej
školy múzických umeni.

Medzlnárodn9 festival vo VIedni - WlENENER FESTWOCHEN (24. máj - 22•
jún 19751 pripomenie sl vo viacerých
programoch jubileum johanna Str11ussa 150. v9ročle narodenia skladatefa. V
Rostropovlčovej o Kehlmannovej Inscenácii uvedt1 Netopiere, pripravuje sa ba·
letný večer
Hommage á johann
Strauss, Ralmundtheator a Viedenská komoma opera ohlasujú premiéry ďalš ieh
Straussových operiet. Skladatelove Inštrumentálne kompozicle sa zaradili do
dramaturgie koncertov VIedenských fll·
harmomkov, Phtladelphla Orchestra, Vie ·
denskýr.h symfon ikov, Berl!nskeho rozhlasového orchestra, dirigentov Btihma,
Maazela, Lelnsdorfa, Atz mona, Giullniho,
Orman<.lyho, Abbada, Mellesa a ďalši e h.
K jubileu sktadotera Ft·anza Schmidta
pripravuje viedenská Volksoper inscenáciu opery Notre Dame (dirigent W.
Schnelderhan, rézia A. Cortl).
Organizátori Boyreuthsk9cb slávnostných
hier angažovali sopran istku Gwyneth jonesovú pre stvárnenie postavy BrOnnhil·
dy vo všetkých večeroch pripravovanej
Inscenácie Wagnerovej tetralógle Prste11
Nibelungov.

Llbanonsk9 dirigent RAlF AB!LLAMA uviedol s miestnym orchestrom Vojen skú
sonatin u F.:ugona Suchoňa. Podia Informácii tlače - dielo ma lo veiký óspech.
Newyorská Metropolitan opera uskutoč·
nl na jar t. r. zájazd do japonska - s
Verdiho Tr.avlatou (Sutherlandová, Ale·
xander, McNell), s Blzetovou Carmen
( Hornová, McCraken) a s Pucciniho Bohémou ( Moffová, Pavarotti).
Aj u nás známa vynikajúca sovietska
mezzosopranistka jelena Obrazcovová s
velk~m llspechom hosťova la v marseills kom Werthet·ovl. No zájazd do Marseille
sa pripravuje aJ kyjevsl<á opora, ktorá
uvedie Muso1·gského opery Boris Godunov a Chovan č lna.
K osemdesiatinám Paula Dessaua vyšli l
Rozhovory s týmto zaujlmavým skladatelom. Prevažne v nich formuluje svoje
estetické názory.
P!lťdeslatlny oslávil známy sovietsky hus·
llsta Leonid Kogan, u ktorého momentál·
ne študuje l Andrea Sesláková z Bratislav~

• l' ok't6brl m. r bol na trottýždliouom zdjazde u Soutetsk'on,
zul1ze baletný saoor Stdtnelto dtuadla u Brne a uviedol na 6smtcll
vystO.pentach u Minsku a u Kaunase Hanu§oulto Ot/tella, Clloplnouf'
Sylfldy. SehBrezddu Rlmskt!lto ·Korsakvua a §est Duoŕdkouýcll Sl a
vans/.:ýclt tancov. V Minsku te mode,·nd divadlo pre 1180 diudkou.
v Kaunase potme hlstorlckd budova 800 ndu~teuntkou. V§etkl!
predstavenia balt 1JyprBdanl1, baletný súbor prlfall srdečne nielen
kolegovia, ale at celd kultarna ueretnost. Tlal! venovala počas fed
notllu{jch vystúpeni uelkú puzornost u§etkým lnscendctdm. No
predstavBni Othella v Minsku bol prttomnt} Sdf balBtu z Novo
slblrska. Zaslažllý umelec Jiŕl Némeček a dlrlgBnt Miroslav Holíka
s ntm prB§tudoualt klavlrny výtah, pretože novo~lblrske dtuadln
md ztlutem Hanu§ouo dielo tnscenovat .

P. HEERENOVA

V Alžlri so uskutoenll festival arabských
plesni, venovan5' novej plesiiOvej tvorbe,
ktorá vznikla v posledných dvadsiatich
rokoch, v etape samostatného Alžlrska.
V Bratislave známy dirigent z Dessau
Hetnz Rtlttger sa dožil v t ýchto d ňoch
65. nat·octenin S jeho menom sa spá ja
rozvoj oparnoj scény v tomto meste.
Vftazkou 20. ročnika medzinárodnej spevárkoj slltaže v holandskom 's-Hertogen ·
boscha spomedzi 72 kandidátov z 21 krajin
sa s tala Adrienne Csengeryová (MĽR, so·
pa·án 1, klorll z!skala aj Cenu rozhlasovej
spoločnosti VARA.

Už po siedmy raz s6perlll v Ostť nad
Labem (oo l. do 3. novembra t. r.) mlad! klaviristi : vo veku 0-17 r okov z
ČSSR a od l l rokov aj zo spriatelen9ch soclalistlck9ch krajin (ZSSR, MĽR,
PĽR, BI:R a NDR).
O silnom početnom obsadeni v domá cej l medziná r odnej sútažt svodčta tieto
čisla : v l . kategórii (d o 1J rokov) bolo
45 Ctčastnikov, v ll kategórii (do 14 ro·
kov) 28 a v 111. kategórii (do 17 r okov)
25 účastnikov . jedonásfčlenná porota, v
k torej zasadil poprednl klavlrnl pedagógovia z NDR, Bulharska a Polska sl vypočula takmer 100 súťažiacic h za dva
dni. Napriek vynll<ajúclm organtzač n9m
schopnostiam organizátorov treba odpor(tčat 'do budúcnosti také riešen ie, ktoré
b y bolo únosnO fyz icky a časovo.
V9kony mnoh9ch deti dosahovali čas
t o úroveii pr ofesionálnej umeleckej In·

Virtuosi per

l

mUSICa

t erpretácle. Známe kla vírne skladby
(napr. niektoré Bac.hove pre!Odlá a fú·
l Y. alebo ranné Beethovenova sonáty)
saznell v podan!, ktoré sa mOže porov·

Správy HIS

V tfchto dňoch 'fVdal SHF
zbornfk z IH. semlnba mia·
d ~cll hudobnfch krltlko'f a mu:tlkol6~t ov , ktorý bol " mAil
m. r. Obsahuje pr11dnllikv a referátv, ktoré odzneli na seminári.

skladateľov

l

STATNA FILHARMONIA, KO~JCE 'fypl·
suje konkurz na nasledujtlce vofnt! mies·
ta ., orches tri:
do skupiny l . a ll. huslf
do skupiny vlol
koncertného majstra violonl!el
do skupiny violonl:ol
vedúceho skupiny kontrabasD'f
do skt~piny kontrabaso"
do skupiny hoboj(
l. lesný roh.
Podmienkou prijatia je absolutórium
Konzervatória, VSMU alebo AMU. Zab81·
pečlme ubytovanie pre slobodných a
mofnosť rodinného bytu v družstevnej
výstavbe. Plsomné ! Iadosti posielajte do
15. V. 1975 na adresu: Státna fllharm6
nla, Dom umenia, Moyzeso'fa ul., 041 23
Kolllce.
Na konkurz bude me každého pisomne
pozýva ť . Cestovné hradfme iba prijatým
uchád z a čo m .

návaf s výkonmi popredn9ch žiakov naš ich konzervatórlf. T9ka sa to predovšetk9m v9konov zahraničných Qčast nfkov
sútaže, ktor! s\1 väčšinou žiakmi špeciál·

Smotanovo mazeum v Prahe usporia·
dalo d ňa 30. novembra m. r. vo svojej
koncertnej sále večer sóli stov ope1·y Ná·
r odného divadla k 30. v9ročlu SNP. Ba·
sista Karel Hanui na plno rozozvu ča l Tri
piesne od Frica Kafendu, ktoré majú
pregnantn9 v9Nlz, prlehladnú a pr emyslenú stavbu l v9bornt1 gl'Bdáclu v záve·
rečnej plesni Očarenie. Ba t·ytónovli polo·
ha ples ni O slobode od Júliu sa Kowalského nebola celkom prlmet·anli Dalibo·
rovi Jedli čk ov l. Zdalo sa, že páthos ples·
nl, vyjadrený stále su stupitujOclm na ·
pätlm, mal byt s kOr pt•itlmen9, aby Jepl:te vynikol zmysel zh ud obnaných verl;ov.
Dramaturglck9m vrcholo m slovens kej
časti koncertu boli Zimmerovo Plesne o
jari na slová Jána Kostru, op. 67. Prvé
dve plesne Interpretoval Ru do lf Vonásek
v básnickom poltóne, ltcdy jeho hlas
znel farebne a plynulo. Me ne j sa mu vy·
darila tretia plese ň - Ver vďak y, ktot•á je drAmaticky vyplltá a jej vrcholy
vyžadujú klenuté sonorné v9šky. V druhej čas ti koncertu dominovali Styri ples·
ne od A. Dvofáka v podan( Marcely Le·
mariovej. Bola to ukážka s ubjektfvnej ly·
rlky, plnej precfleného s mútku, ukážka
Interpretovaná s vefkou kult ivova nosťo u ,
s rovn9m, čls t9m tónom. An tlckO motlvy
od liu Krejčfho nevyzneli u ž tak pre·
svedčlvo. Karel Hanul pod č i arkol l fllozofick9 nadh!ad, ktorý v ~ok prfllš zaťa žuje Ich hudobnú i>lrukt(tnt. Plesne,
a koby vytosané z kvádrov, s ó k sebe vorne p t·traďované a ne vyvolávajú pocit hudobnej architektúry. Na záver, trochu
oddyc.hovo, zaznel širši v9ber zo Slovenských národn9ch piesni M. SchneidraTrnavského a v9borné tri ukážky z Pes nič iek na jednu a na dve s tránky od
Bohuslava MartiniL Dalibor Je dlička s a
Ich podanfm plne habilitoval a ko umelec
bodrej ludovostl a hlasovej kultúry. Klavlrny sprievod mal )ifl Pokorný, cltlacl
pria m v orchestrálnych farbách a Rudolf Zeman - skOr poeticky vláčny a
tvárny. Skod a, ~e sme pre náhl e ochorenie Marty Cihelnlkovoj nepočul! Kardoiove Plesne o láske. Cel9 večer dokázal,
že záujem o slovenskú plest~ovú tvorbu
je hlbok9 a treba h o n aďa lej r ozvtja t.
MILO SLA V MAU

KONKURZ

Riaditeľstvo Státneho komorného or·
chestra v Zlline, vypisuje konkurz na
obsadenie miest v sk upine:
hus i!
ved. skupiny ll. husi!
vi ol
ved . skupiny vlol
fl á ut
violonl!eio
hobGiov
klarinetov .
Podmie nkQu pre p ri jatie le absolut6rlum .Kon zer vatória, Vysoká š kola mClzických umeni. alebo Iné od borné vzde·
tanie tejto 6rovno.
Veková hranica do 35 rokov.
Prihlääky s podrobným živGtopisQm
u tšlite naj neskllr do 30. ja nuára 1975,
na ad resu : St átov orchester Zilina ,
P r iečna ul. ll. 1. PDatové s merové l!fsln
010 oo.
Ku kon ku rz n~m skúlkam budú uchád z a či pozvani ulsumne. Cestovué sa hradl le n prijatým .

.,

Snlmky : V. Suk
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Záuiem
oslovenskú
hudbu

V dňoch 15.-21. aonmbra
m. r. boli v Gdaňsku Dol a6l!asnej československej hudobnej tvorby, ktoré or•anlzal!ne
pripravili or116ny it6tnej
a
mestskeJ aprby v Gdansku Panstwowa wysza szkola muzyczna, Panstwowa opera a fll·
harmónia baltycka,
Krajské
stredisko kultúry. Program tohoto podujatia bol zameranf
najmä na tvorbu 'Pr'f&j polovice
20. storočia. V koncertneJ čas
ti sa predstavilo 7 l!eskostonn·
akých umelcov. z toho dvaja
aJovenskf - Bystrlk Reluc:ha a
) ela SpltkovA, ktor! vyatdpili
na otváracom koncerte. VedeckA konferencia bola tematlckv
zameran6 jecľnak na históriu
vzťahov československej a pOfskel hudby, jednak venované
dielam a autorom. Z celkove
27 referátov osem predniesli
ileskoslovens)d til!utnfcl. Jednotlivé príspevky vvlill vo forme zbornfka cite p red otvorením konferencie. Pracovník
HIS SHF 'PJ:'ednlesol referát o
práci a poslanf SHF. prehral
uká~ky
z tvnrbv národných
umelcov l z ďallle j slovenske j
tvorby. or.anizätori ďalej pripravili rozsiahlu vfs tavu •ramoplatnf. notového a oropa~tač·
n6hn materiá lu. Pofský rozhlas
" Gdansku odvv•lelal niekofko
ukUok zo slovenske! hudobne!
tvorby. Muzlko16govla, pllsoblacl na katedre teórie hudby
PWSM. prejavili záulem o permanentnf kontakt so s lovenRkou hudobnou tvorbou (vfmll·
na materiálov, analh, člén 
kov) .

Programové akcie v Klube
sa stretli s vefkým
zéujmom najmä u poslucháč ov
Katedry
muzikológie
FFUK.
Stude nti sledujd a navltnujú
'fiatky pre hrávky. s n zaujathn
debatujú a diskutujú o pol!utfch skladbách. Okrem toho sa
na pôde HIS SHP pravidelne
atretávajti na seminároch zo
slovenskel
hudby. Využivajú
zvukovf a notov9
materiá l
SHF, stretávaid sa so skladatermí v rozhovoroch o Ich tvor·
be.

Zuzka Paulechouá a Zdeňka K olárová.

nych š kOl. V našej republike Je táto me·
dzera eš te nevyplnená. ]ej odstránenie je
predmetom mnohoročného úsilia umelcov
a pedagógov najmä v CSR, kde sa už
•

Podujatia

Mestac11
pr la terstva v Bratis lave vvvr·
cholili dt~a 9. decembru.
m. r. slávnostn~m ko n·
certom. Na záver Mesiaca CSSP a pri prllažl tosti 31. výročia podplsanlll
Zmluvv o
pr latelstve,
vz á tomnet pomoci a povotncwe l spol u práci ho
uspot·tadal Mestsk~ v~
bor ZCSSP, Mestsk~ výbor SZPB spolu so Sto·
venskou filhar món iou. V
umeleckom pro~~:rame sa
pr edstavili sólisti opery
SND národná um elkv t~a
M. Cesánylová. A. Katnbová-PeMšková, P. Gábor
a S. Hudec. ktor! zaspievali árie z rusk9ch a
čes k ých opier. Rac ttovH la
E. M. Chalupová. Slove nskú fllh 11rmOniu a Slovenský
fllharmontc k ~
zbor,
ktot·ý
zas pie val
.,Povstalecké tance"
z
Borod lnovct operv Kole·
ža l~~:or, dirigoval zas lO·
žilý umelec dr. Ľ . Ratter.
V. RAPOS
čs.-sovletskeho

•

V

r ámci

Mes iaca
pr ta ters tva vystúpi l v !lumen·
nom sovletskv huslista
Igor Bezrodnvt na celo·
večernom
koncerte.
usporiadanom Mestsk9m
výborom zCssP a Kruhom prtaterov h udby pri
kultúrnom a spoločen·
skom stred is ku. Tento
vvnikatúcl
pr edstavlter
huslovet školy novš trvll
llumenné u! al v r. 1962.
Tohtoročné
vystúpenie
Igora Bezt·odného znamenalo ďalšie potvrdenie
teho vysok9ch, human·
ský m obecenstvom obdl·
vovan9ch
umeleck9ch
kvalit. ktoré demonš troval v dramaturp:lc kv ná·
ro~nom progr ame. pozo·
s távatOcom z hus fov9ch
son.:i t Händla. Bee thove·
na. Prokofieva a Tartiniho. Partnerkou Bezradné·
ho pri klavfrl bola Frida
B&uerová.
čs.-sov letskeho

'
inisterstvo kultOry SSR
Zväz slovenskteh skladatelov
Slovenský hudobnf rond
Mestskt dom osvety v Trnave
na počesť 30. vtroilla oslobodenia Ceskoslovenska Sovietsltou armádou
vypisujú
ce loltátnu spe.v ácku súťa ž Mikuláša Schneidra-Trnavského 1975, ktorä sa u ~ kutočni v dň oc h Hí. - 18. mója v
budove Divadla pre deti a mládež v Trna ve.
Ciofom súťaze ie
propagácia ples ňovej tvorby,
hfadanlo mladých tale ntov v oblasti vokálneho umenia,
vfber úilas tnlkov na domáce prehliadky a m edzlnérodné spevácke sdta2e.
Súfale sa míit.e zúčastnlr kafd~ ob čan CSSR do 30
rukov. Prlhlá!lkv le potre bné zaslať do 31. ma rca 1975
na adresu: Mestsk~ dom Gflvety Trnava . Vajanského ul.
25, telefón 215-38. sme rovacie čfslo 918 58. Klavfrny
sprievod sl zabezpel!u jd sdťa!iaci (na pfsomnú ž iadosť
klavfrny sprievod za bez peč! us pMiadate r ). Bllžllle intormlicte o súťaži podáva 1.\Jestskt dom osvety v Trnave.
P o d m l e o k v s ft ť a 2 e:
I . kolo :
l. slovens ká ľudová plosell a klavlrnvm sprievodom, 'tV·
daná tl ačou,
2. dve umelé plt~sne národn é ho ume lca
Mllsulála
Schneidra-Trnavského zo zbierky ,,Zo srdca",
3. dve umelé piesne ln~ch slovenských autorov.
II. kolo :
1. dve plesn e s vetového repertoAru, z nich jedna zo
17. alebo 1!1. storočia a tedna 1 obdobia romantizmu,
2. d ve piesne slovensktch alebo českých skladaterov
prvej polovic:e 20. atorollla a povinnos ťou umelej plesne Mikulá l}a Schneidra-Trnavského zo zbierok .,Drobné kvety" alebo .,Slzy a ftsmevy",
3. pleseň zo s l oven~ke l alebo českej aogafl)vane l tvorby
na počesť 30. 'tfrol!la oslobodenia Ceakoslonnaka
Sovietskou arm6dou.
III. kolo:
piesňový cyklus alebo výber piesnf jedného autora, r esp.
v~ber piesni jedného lltýlovébo obdobia.
Upozornenie spevákom, ktor! súťažili v rokoch 1971
a 1973:
Súťažiaci v roku 1975 musia pre vletky tri kolA naiitudovať no·vý súťafný program.
1. ce na Kčs 4000,11. cena Kčs 3000, 111. ce na Kčs 2000,Cena Slovenského hudobného fondu Klls 3000,- Jla
najleplilu Inte rpretáciu pie sňov é ho cyklu súčasného sto.
venské ho a utora.
Cena Okresného nórodného výboru v Trnave Kill!
2000,za najlepliu Interpretáciu plesne MikuiU a
Schneidra-Trnavského.
Cena Mestsltého ná rodného 'fýboru v Trnovo za naj·
lepi iu Interpretáciu angaiovanei plesne.
Ce na Pedagogickej fakulty UK na najlepi( klavírny
sprievod.
Predsedu a l!lenGv porotv menuje Ministerstvo kul·
túry SSR.

M

KONKURZ
Nová scé na, nositelka Radu práce, Bratislava vypisuje konkurz do orchestra:
hráč
hráč

pristupuje k vybudovaniu dvoch §kOl po·
dobného typu - v Prahe a v Brne.
Najfts peš nejšlml žiakmi s útaže boli v
I. kategórii: Tom á§ Tvaroch lC. Bud~ jo·
vice) , Zuzka Paulechová (Prie vidza). Ja·
na Potnčková [Pt•aha 6), Miloi Hýsek
(Ost! n. L.], Ivan Kováč (Brno). V ll.
kategórii: A. We ila nd l Be rlin), Lani Pille [Tallin). Krasteva So rod eva (SoCia] ,
Al ben a J. Hadjikrasteva (Sofia). Sta!lkus
Aru na~ 1 Vt lnlus ), Jagia lrenousz ! S vtom]. V ll l. kutogórll· Zsuzsa Kollárovä
(Budapest ), Zdenka Koláfo vd [P raha!,
Perku maile Eg le l Vllnt us ), K a t~in Ka a·
si k {Tn llln ), Gerald Fauth ( Drá~ďanv ],
L. Skit bu taJte [VIlnius), Ilina Tod nt•ov a
(Snľla ). Custnft ltznnnte l. stupňa ziska·
lo 1 L 111/!nstnfkov, mod zl nl ml a j 21Hč ·
ka ĽS U Bratlslavn-VInollt•ady Larisa Mol·
nárovä.
.
Pok111! Ide o slovenskO účas t, znftt ne
vzrástol počet prihlášok (21). no z pri·
hlásen9ch pri!llo na sOta~ Iba 9 žia kov.
Hl.avn9 podiel na absencii mail ĽSU ZlHna a Košice. T9m viac teši pekn9 ú·
spech nadaných a velmi dobre prlpril·
ven9ch ~lačok Zuzky Pau lachovpj a La·
t•isy Molnárovej.
MIKULAS STRAUSZ

l. husi!

na violu
hrál! na violončelo
hráč na kontrabas
hráč na I. trúbku
hráč na 111. pozaunu
hr áč na biele nástroje.
Podmienkou prijatia je ukon čen é štd·
dlum na konzervatóriu alebo VSMU, Pf·
som né ! iadosti s krátkym životopisom
posielajte na adresu: Nová scé na 880 14
Bratislava.
Uchádzači budú oa konkurz pozvan(
pfsomne.

UPOZORNENIE!
Upozorňujeme st6lych l!ltatelov
a odberatefov Hudobného života,
f.e ich prihláiky na odber v ka·
lendárnom, roku 1974 platia aj do
nastóvaj6.ceho roku 1975. V pdpa·
de, :le by im bol Hudobný život
zasielanf bepravidelne, resp. v6·
bec nie, nech s a obrátia n a pollto'fého dor ui!ovatera ,ale bo PNS v
mieste svojho bydliska, pdp. In·
formujti o tom urfcblene redakciu.
Tlel! no'ff odberatelia sa mOl u p rlblblť na vyUie uvedených m ies·
tacb.
REDAKCIA

HUOOBNt ZIVOT - dvolt~!!dennfk Vvdha Slovkoncert vo Vvdavatelstve
Obzor. n. p., ul. Cs arm4dv 29/a. 893 36 Bratislava. VedOcl redaktor: dr. Zdenko Nov4l!ek. CSc. Redakčné rada: Pavol Bagin. Cubomfr Ct!!ek. prom blst.
Alojz tukn4r. Mil o§ J urkovič Má ria Kl§ollov4 -Hubovd. Zdenko Miku la . dr. Mt
r.bal Palovčlk . lé n Schultz. lozAt Sixta Bohumil Trnel!ka. Adresa redakcie·
.::or kého 17/VI.. 893 36 Bratislava. telefOn 382 34. Administrácia: Vyd 11vate r
~tvo Obzor, n. p., ul Cs. armády 29/a 893 36 Bratislava. Inzertné oddelan te:
norkého 17, 893 36 Bratislava. Tlačia Nitrians ke tl ačiarne, n. P.:~, Nitra. Roz·
~ lrute
PNS. Objednávky pred platlterov prflfma PNS ustret'lnll ex
oed fcla
tlače,
administrácia
odborne!
tlalle.
Gottwaldova
námestiA
48/ IV 805 10 Bratislava . Ob!Adnávky odberaterov v sahranlllf priJfma SLOVART
tH!. spol. Leningradská . ul . č. 11/ 1. 898 28 Bratislava. Cena tednáho v1tlallku
2.- Kčs Neob!Adnané rukopisy sa ne vracatO.
lndP.xné čfslo: 45454
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V Jtyridsiatych rokoch 1!1. s t oročia , kedv s l F ra nz Llszt svotfm umenfm podmanil celú Európu a zdolajúc vletkých súpe rov d osiah ol zenit svotel s lhv. prichádza umelec, povolan~ p revzi ať Lint o vo ded ičs t vo a stať sa popri ňom najväčilm klaviristom Rus ANTON GR IGORIEVIC RUBINSTE/N : 145. výročie teho narodP.ni a a 80. v ý mč ie jeho smrti te prfle l itoaťou , aspoň v krátkosti si priP?menúl' Ru iJinš te jnove životné medznfky, umelecké dráhu. klaviristický, oraa
n•zátorský a sk l adat e l sk~ vhnam - a natmii teho vzťahy k Bratislave.

skladieb, o. l. at prv4 l!asf Koncertu
d mol pre klavfr a orchester. Poslednf
raz vystúpil v tomto roku na večierku,
usporiadanom okulo 15. IX. redaktorom
brat is lavského časo pi su Pannonia.
Zač iatkotn r. 1858 prichádza Rubin·
lltcln po druhý raz do Bratislavy 30. I. koncertuje v salóne výrobcu k la·
vlrov Kar la Sch midta. feho prednes bol
ta ký fascinujúci, že Chopinov Berceuso,
Beethov enovu Mnrcia alla Turca a svoiu
Fantáziu na m arľarsk é fndové piesno
musel zopakovať.
Oo čias Rublnš tejnovei na tväčšet aktl·
vitv sp adá leho posledná návllteva Bra·
tis lavv. V r. 1885 - na vrchole svoief
slávv prišiel nez ištne - na po:lladanio
Bratislavča n ov, a by v zdávajúc hold skla·
datefske j a klaviristickel osobnosti bratislavské ho rodáka fána Nepon1uka Hum·
mela. prispel fl n a n čnv mi prostriedkami,
zlskan ými vyst(lpenlm na pos taven ie
Hummelov ho pomnlka. Rubinštelnov k oncert (13. IV. ) sa stal nielen vefko u s po·
loi!enskou ud al osťo u , ale a i vrcholnvm
umeleckým zá:litkom z realizácie pro)l:rB•
mu, zostavenéh o z diel Händla, Haydna,
Beethovena , Chopina. Hummela a Rubinštejna. V Hummelových skladbách spo·
l u úč inkovall zn ámi bratislavsk{ umelci

nú teóriu a kompozíciu v BerlÍiie u Dell
na, naj lep§ielto kontraptmktika
tých
čias. V klavírnej hre od svojho trináste·
ho r oku nemal už ďalšieho učitcla. Po
otcovej smrti zostal sám: odišiel do
Vied ne, kde sa žwil dá vaním biedne
platených hodín, po večeroch hrával i v
jednej krčme (za lO grajctnrov ) - 11
pritom usilovne komponoval. V revoltt č·
nom roku 184!l vracia sa Rtibinštej n
spä ť do Ruska. V Pet r ohrade wtiaľ za·
bud li na oslavované zázračné dieťa, a
tak si ťažko získava schopnostiam prt·
merané pozície. Až od r . 1854, keď lto
vo W etmare Liszt berie pod ochranu ,
stáva sa Rublnštejnova cesta schodnejšou ... Neskôr ho stretávame v r ôznuch
mestách, kde ne vystupuje len ako klavírny virtuóz. ale aj ako skladate ľ . Po- .
stup11e ttvádzajtí jeho symfónie, klavír ne
koncertu i menšie kla víme kompozície.
Ako skladatela lto však prijímajú s re·

A. G. RUBINŠTEJN ABRATISLAVA
Rubinšt ejn 11 r. 18!12.
R u binštejn sa narodil 28. Xl. 1829 v
Podolsku pri Du epri. Po presťahova ·
nl r odiny do Mosk vy začala ho matka
ako še s ťroč ného uči t hre na klavíri, neskôr prevzal jeho hudobnú v!ichovu hudobník VlfSOk/Ích k valít
Alexander
Villoing . Ako de s aťroč ný s veľk!im úspechom ko ncer toL•al v Mosk ve, koncom r o·
ku 1840 cesto val so svo jím u č iteľom do
Paríža - uchádza( sa o prijatie na konzervatórium. Tu však pochodil podobne
ako jeho veľký predchodca L iszt: stro hé, formali stické predpisu znemožnili je·
ho prijatie - lebo bol cud zincom. Rubinštejn sa stal svetoznámym bez vys vedčenia z vtedaj šieho najvyššieho uči
lišťa hudby. . . V rokoch 1842-43 koncertoval v rôznych štátoch Euró py, v§ade mal v elké úspechy - i keď obdiv
patril aj jeho mladistvému veku. Progra·
m y mal, vďaka V illoingovi, starostlivo
a náro č ne zostavené: Bach, Beethoven ,
H ummel, Mendelssohn, Chopin a Liszt
tvorili základ repert oáru. V nasledujtí·
eich r okoch študoval Rttbinštejn hudob•

zervou: vyčítajú mu, že pri vypracovan!
skladieb nebol vždy dostatočne starostlivý ... Od r. 1858 začína sa ďalšie obdobie Rubinštejnovho života, v ktorom
sa u platňujtí organizačn~ schopnosti jeho výnimočného ducha: v r . 1859 zakl adá Rusktí hudobnú spoločnost a r. 1862
konzervatórium v Petr ohrade, ktoré sa
pod jeTto vedení m čoskor o stáva jed·
njím z najlep§ích hudobných učilíšť v
Európe.
Rubinšt ejn - v snahe ukázat čo najširšiemu obecenstvu celý vývoj klavírnej literatúry a oboznámi( ho s jej vr cholnými výtvormi, usporiadal v sezóne
1885-86 v hl avných mestách Európy po
siedmich koncertoch, na ktorých interpr etoval d iela poéntíc 16. stor o čím cez
klasikov až po Liszta a no vorusktí školu.
K oncerty všade na druhý deň pre študentov a nemajetné vr st vy o byvateľ s tv a
bezplatne zopakoval... V týchto posledných r okoch je Rttbinštejtl s ú časne
činný ako #clavirista, pedagóg, sklad ateí,
orga nizátor i diri gent. Stá va sa jednou
z najmarkantnejších postá v európskej
hudobnej kultúry. V plttej životnej sile,
v bohat ej činorodej práci zomr el dňa

Pucciniovské
reflexie
• Na s klonku uplynulého roku pripomenul sl opern9
II'Vet plltdeslate výroči e gmrtl G!a coma Puccinih o. Tvorl>a
máloktorého z operných s klad aterov histórie vyvolala
toiko protichodných hodnotiacich hlasov, ako populárne
opery Glacoma Pucciniho. D esatročla JeJ všeli č o vy č llall
nežičlivcl, vychádzajúci z poz!c-U h odnotia ceho max ima lizmu, plného estétstv.a, jednostranne a dogmaHcky chá
pantch národnoobrodeneckých postulátov, odmietajlict
na 1'\.u poz e ra ť v dobovom, sociologickom a etnickom
kontexte, Ign orujúc! v zmysle Iných ,.pos lan!'' jej novšed
n ú dramat ickú s ilu a zrozumlte!nosť. ll istorlcký odstup
a moderná ln sc ena č ná prax rozrieš ili spory v prospech
skladate ra. Spol u s Mozartom a Verd!m je dnes Pucclnl
najhrávanejš!m autorom v operných d ivadl ách Eu rópy
l oboch Amerll<, hlásia sn k nem u speváci d lr lgentt 11
režiséri - velkých mágov opernéh o d iva dla dneška ty pn
Kara jana a ZeffJrell!h o nevynfmajCl c - a, s amozrejme,
vžd y naklonené obecenstvo. Hlasy loká lny ch ,.hodno
tite 1ov" padajCI do zabudnutia, pol vi·dzuje sa pravda
J aná č k ova , Schônbergova. Stra vinského aj Brechtova;
Ich dobové ohlas y na díP.Io skladateľa , ktorý ma svoje
obecenstvo n eobyč ajneJ šTrky rozptylu, erwpt!vnu mela
d!ckCI Invenciu l schopnosti p!'imá rne dram atického na·
zer.a nia zobt•azovaných , situá ci!.

• Nemožno tvrdiť, že Pu ccini ho dielo nie je v istom
zmysl o rozporné - aj k eď táto rozpornosť ú zko s úvis! s
maes trovým názorom na spoločenské pôsobenie tvorby,
s dobovou o'hraničeno sťou estetic kého pohľ adu a sociá lne ho videnia s kut očnosti , s jeho tal!anskou prislu šnosťou .
Pucc!nl bol demokrat, píšuci vel).ome pre široké divácke
vrstvy - preto jednoduc ho, zrozumllerne, vyberajúc st
zväč š a prtbehy zo života prostých Iud!, kresliaci každo
denné !udské vášne v snahe strhnClt, doja t, ,.očistiť"
Tu a tam prel>lesne 1 sll nt sociálny akcent. - Bol Ta ·
!ian, nezaprel opernú trad!ciu svoJich predchodcov, n ad
vsetky hudobné zložky povyšova! melodiku, nie nepo
dobnú tej, ktorú poznám e z 1!udovýoh kanzonet, rešpek
toval stá r očné štýlové zl\konitosti belkanta. V pre tavene j
umeleckej forme bolo jeho di elo výtriskom talianske!
mentality - 1 s jej sklonnil k exaltovanosti, sentimen
tallte a zálube v dŕ&riých natura llzmoch. - Hlásil sa
k estetike verizmu, preto zobrazoval život aJ s jeho
tienistými stránkami' v zrkadle sociologickéh o za triede
o ia svoJich hrdinov, Ich psychológie. Vo lil k tomu rea
listické výrazové prostl'iltdky verlstlckej odchýlky - raz
poetizujúc& ( Bohéma, Madame Bu tterfly). i nokedy až
drs ne natura,lJstické ( D i e v č a zo Západu, Plášť). - Ako
s klada tel n advia;!al na (l icio svo jh o u č ile Y a Ponch ielllhn
a osamelého Alfreda Cn lttlAnil)o, obohacujúc (vedno s Le
oncavallom, Mtascagn•m, Clleom a Glordanom) a rzenál

20. XI. 1894 v Petrovom d vore na srdcovtí porážku. Päťde s iattis íc ový zást up ho
odprevádzal na poslednej ceste. Odp očí 
va vedl a Glir!k u, Cajkovsk ého, Musorg skéll o a ďalších nesmrtein/Íc h osobností
ru skej hudby.

Bratis lavu n avitlvil Anton Rubinštetn
trikrát. Najdlh§ia bola teho prvá návi teva v r. 1847, počas ktorej strávil nie·
kofko mesiacov v paláci rodlnv Eszterházyovcov, Z tohto obdobia máme správy o lityroch vere jn ých vystúpeniach RuIJinl!tejna ako k laviristu. Prvý koncert
bol 23. VI. v s ta rom mests kom divadle,
kde Rnbinllte jn vystupoval s flautistom
Hei ndlom - mali ta ký úspech, že sa
rozh odli usporia d ať ďa l š( koncert (12.
VII. ), na ktorom spoluúčinkoval a j h uslista Hauser. Bratislavská tla č nadšene
re[erovala o koncertoch .,tislcprstéhu
Rubinlitejna". Tretie vystúpeni e sa uskuto č nilo 29. VIU. na akadémii Spolku pre
cirkevn (i hudbu (Kirc henm usikverein ):
tu Rublnltejn pre dniesol aj niekolko
vlastných, v Bratislave kompon ovaných

ako aj T. Leszeticki, poľský klavirista
a pedagóg, profesor p etrohradského konzervatória. Koncert sa uskuto čnil v žup.o
nej sále (teraz budova SNR). Medzi mno•
hými za hran ič n ý mi hosťami bol pritom·
ný aj Franz Llszt.
Kon certom, na ktorom Bratislava na•
posledy h ostila Rubinlltejna a Liszta,
uzatvárala sa jedna z n ajslávnelšfclt
epoch bratislavského hu d obného života.
Počnúc prvS'm Lisztovým koncertom
v
r. 1820 af po I)OSiedn é Rubinš tetnovo vy·
stúpenie, Bratislava bola účastná hud ob-ných zá!litkov, ktoré jej mohli závidie ť
mnohé európske mestá. VyrastaJúc z t ra·
dici( v Bratislave osobne zná mych a oh·
d ivovaných viedenských k las ikov, verné
odkazu svojho rodáka Hummela, brati·
s lavské obecenstvo vedelo vytvorit v
týchto desaťro č ia ch ovzdušie, ktoré p ri·
ťah ovalo nt naivä čšlclt
reproduk č n ýc h
umelcov a priam fn lipiračne na nich pô·
sobilo. Bolo by len s plácanfm dlhu, ke·
by Bratis lava, ktoreJ Anton Rubinštejn
tofko poskytol zo svojho v zácneho umenia, pestovanim jeho h udby si pripomf;nala tento jedin eč ný z jav hu dobne j mi·
nulosti.
ZOLTÁN HRABUSSAY

tradltle o nové harmónie, Im pres ionistické vpi yvy v In
štrumentár.tl , zvýšený drama tický zástOJ orchestra rešpektu j!lc v hiera rchii hud obn ých výrazových prostrled
k ov prioritu melodik y a spevného partu.

• Potreba pozrieť sa na Pucclnlho dielo oča m i súv rámci s náh o hudobn é d ivtHII O, od ll aluje nám
jednu nespornú k valitu s kladatelove j tvo rby. jeho a J z dnešného hlad iska - nezv yča j né d!spo zlc ie d ra
ma t lkfl a d!vadeln!ka. Ak Ma non Les cau tová je trn d lč·
ným pl'episom a Bohéma sledom lyri c kýcll ob t·á zkov potom všetky ostatn é významné diela s tava jú 1111 javisko
charaktery v hran lč n ý r. b t lvotn ýr.h sll uáriárh. Vášnfl
sú tu vyexponovnné po najvyššiu možn!l mieru: v ce n
tre je vždy !Clbostný cit, sprevád zaný odd a n osťo u a vel'·
nostou (l>o č !n a nle Co -č o-san, Liu, ale aj Tosky) a zápa
sl.acl s cyn izmom a kru t os ťou (Plnker ton, Scarpla, Rance,
princezná Turand ot, Mtchéle, Ki\ažná zo Sestry Angeli k y).
Pucciniho hrdinovia tento zá pas prehráva jú. Výnimkou
je usm iata láska Rinu ccla a La uretty, v ltaziaca za po
moci plebe Jr.a (Gi ani Sch lcch! l na d predsu d kami.
časnl ka

Dt•amatlčnosť puccclniovskýC:h pr!bchov s po č lva v le·
mer geniálnej koordináci! de jového a hudobnéh o prúdu.
Sk ratkovitá stavba jeho scén má spá d, logic kú náväznost
situác ii ; dramatický oblúk celku g rndtl clu a pulzu júcl
rytmus, zámerne ož!vovaný použlvan!m ostrých kon tra st
ných pl Och v zmysle horizontálnom l verti kálnom. Prvý
pr!pad: veselicu bohémov pl'&t•uš! vstup sm r tefne cho rej
Mimi, šantenie miništrantov prlcbod $Carpiu, s vadobný
obrad v Madame Butterfly prekliatie s tJ•ýka bonza, č er ·
vei'I.ou vyliatej krvi preslaknu tú úvodnú scénu v Turandot e xtatic ký, neskutočný obrad vzývanla luny. Ešte
pôsobtvej§ie je uplatnenie e fek tu kontt·as tu v druhom
zmysle: bOlnou rozlú č kou Mlmt s Rudo lfom sprevádza
hystet•lcká hádka Musetty s Marcelom, vyšetrovanie Ca·
varadossiho oslavná kantáta, Mlchéleho nemé utrpenie
nad ženinou neverou roztúžený spev okoloidúcich za ·
!úbencov. Hoc! Puc ciniho hudba vo svoje j páčivos tl
o b čas koketuje s k ulinal'tzmom divákov, hoct vypätos ť
a ma jstrovské autorské zvládnutie spevá ckeho partt•
zvádza interprétov neraz k exhibicionizmu - t ento od
dokonaleJ Interpretácie rozliš uje miera speváckeho hu
dobnodramallckého vý razu, paradoX!Ile u Pucciniho za ·
kotvená (okrem potreby citového zdroja) v dokonalost!
spevác keho tónu - Je nezv y ča jná dramatická 1íčlnnosť
jeho opier, Ich ne fal~ovaná divadelnost na jcenne jšou
skladaie!ovou devlzou, plne opodstatňujúc ou prltomnos t
Bohémy, Tosky, Schlcchiho, č l Turandot na repertoári
dnešných operných divad iel. povedla geniálneho odkazu
najvä č š!ch klasikov l prles kumn!kov podoby oper ného
tvaru budúcn osti.
JAROSLAV BLAHO

Výstavo "SNP

vhudbe''

Zámer aj realizácza expozície ,.SNP v hudbe" . ktorá bola od 29. okt óbra do konca novembra l 9H
otvore/lá v St redoswvenskom mtizeu v Banske} Bystnct, vzntkla ;; podnetu L iter árno-Twdobného mtÍzea
a jeho hudobného oddeleni a. Autor om scenára bol Jozef Pa•1tl!k, od bom ý asistent Pedagogicke j f ak ulty
v Ba n.~kej Byst r ici. Pri pnprave a zhr o ma žďovaní
materiálu bola cenná spolupr áca so Slovensk/Ím a
Ceským h udobným fondom i s pracovníkmi OPUS-u
v Brat islave, kto rí ochotne poskytli potrebný dokumentačný maten ál. Hod not né boli aj návrhy a prh
pomienky -zasltížilého umelca A. O čenáša, dr . Z. No·
váčka, CSc., 1!:. Mwtlága, vedúceho hudobttétw. odde•
lenia Matice slovenskej v Martine. Z vlá šť milá /Jola
spolupráca s čes kým hudobným skl ada t eľom P Sauerom.
V ýstava nebola r ozsahom veiká . K o mpozične ll'lla
r ozvrh nutá do niekoľkých tematick ríc h celkov Zač ína prv,ijm vys ielaním Slobod ného slovenského •;ysiel aéa, uvád za sovietsku pie.~eň , ako posila parti·
zánsk eho hnut ia na Slovensku, dok um e11t uje slovenské part izánsk e piesne, diela slovensk/ÍCh a če.~kJic h
~kladateíov. Z vlášť zdôr aztíuj e t vor bu r od ákov zo
str ed ného Slovensk a a naznač uje snahu naj mlad šej
generác1e o svojskú vý pove ď k ud alost tam Povstania.
!liech ýba ani filmová hudba a hud ba pre prof esio·
ttálne f olklórne súbory. Dom inant u výstavu t vorili
skladby, ktor é svojím vzn ikom , obsahom, komp ozič 
rtým majstro vstvom pat r i a k výr azným a t r val1ím
hodnotám našej nár od ne j kulttíry. Sú to hlavne d ie·
l a J . Cikkera, A. Očenáša. D. Kardoša, T . Andrašovana a ďalš ieh.
Záujemci a milo vníci h udby si mohli priamo na vý•
stave prehra( z gramofónovfích pl atní, čl iných fónických záznamov niektoré skladby s tematikou
SN P a prostredníc tvom kataló gu roz§ír it si pozrtat•
ky o ďa lš ích d ielach, k toré neboli zaradené do expozíc ie. Skoda, že Slovenská filmo vá tvorba v Brati •
slave nemal a ešte k dis pozícii k ópie 16 m m dok u men tárneho filmu Povstalecké melód ie, kto r ý sa mal
prem ietať priamo v expozičných prie-s t oroch.

DUŠAN DOBRU<

