
Stretnutie 
v Moskve 

V dtloch 13 - 18 tftnu ra t . r lrf!lll i v i\fu k v11 iét 
redaktori hudobných časo pisov suclalísllckfch krajin 
lnlc1atlvo k tomuto stretnutiu vyAia z redakcie Soviet 
skaja rnuzyka a Zväzu sov ietskych skladotelov. Sórre 
dllktor1 sn vzájomno ln formo\•oli o planoch svojich ča 
10plsnv pre rok 1975 a koi'df predniesol za svoju kro 
lin u rerorlit o pokrokových črtá ch hu db\ . ,o AvlliAtnym 
zameranlm na skladby, v ktorých su odrá t a hol pro11 
fallzmu, vftazstvo o budovanie social i1.11111. Viacer(\ re 
ferlitv doloiili ich au tori ~ne llíc1ml ukážkami. Zasad 
nnlie Ot11oríl predsedu muzlko lo~lc ke i sekcie Zvlizu sn 
fietskych sklada tcfov 1. V. Keldyi. 

\ mene hoslllefov vystupil ako prvý šérre!luktor StJ 
Vlf:tskej muzvkv l. S. Korev, ktorý podrobnfl IIO\'Urtl 
o lámeroch svotho časotJisu v Jubilejnom roku Vll itZl>lVIl 
o<lll l!lSII.mom. Menoval vlne skladaterov. ktor! s.t prut· 
mo tučaslnllt vo VuJket vlustenecket votno a nat>okon 
v slrokom prPhfndP V\'počltnl ohlasy votnv v tvorbu. 
Znujlmllvé bolo nutmb spoJenie umeleckých predst(tv 
rclznvrh JH!nerácll s konkrétnou protlvoinovou tvorbou 
Rut,flthle hovoril l o partizánskeJ ple~n1. kt01 á te u! 
sJJracovaníl vo vlacer9ch studlúch. avšak výskum el;te 
stále pokračuJe. Na tento uvod nadviazal pror. Doni· 
levlč. priamy účastnlk VelkeJ vlosteneckel votnv. ktorý 
na vlacer9ch prlkladoch ukazoval. ako hudba towle· 
vala na rronte v rOznych zložitých podmienkllch. Osob· 
né téžitky z viacerých Crontovýrh úsekov demon~tro
val l spomienkami nn umelcov a na viaceré sk ladby. 
Za nalv9znamnetšle skladbv, ktoré vyrastatu v okruhu 
tychto Inspirácii, označil Sostakovtčovu VI l.. Prokofle· 
vovu V., Chačaturlanovu ll. a Chrennikovovu 11. symfó
mu. !lia záver rozvltal mvshenku, 2e téma odbOIH proti 
Tnswnu 11 lnšpiračn9 okruh vvchlidzatúcl z vltazstva 
národov nebudú asi nikdy vyčerpané. 
• Za pcJN•ú stranu vystlipll šérredaktor Ruchu muzycz· 
neho L. Erbardl. Hovoril o hrozných dOsledkoch ro
stslicket okupácie, charakterizova l prvky nového ro~
VOJO. ktor é sa v Pofsku obtavlll u~ koncom voJny. POo
ukuzovol na osobitnú situáciu Polska, kde mnoh! sk la 
dutolla za2!11 priamo na vlastnej koži nesmierne ná 
~lrdkv votnv. V chronologicky zostavenom prehfnde nat
v9znumnctslch skladieb upozornil na VnrsavskO sym
Cómu WoJtOwicza, Turského OlympiJskú symfóniu z r o
ku 1947 a na celu skupinu skladalefov, ktor& tvori 
prechodov9 mostlk od povotnovet tvorby k Ponderecké· 
mu. !l:atvlac sa venoval práve tomuto skladntefovl . VIac 
teho diel chápal ako nové svedectvá o súčasnosll. Cha
r~ kto rtzovol tohto autora oko citlivého tvorcu. ktorý 
~~ v sebe nesie stopu volnových utrpenl. čo ho tnspl 
rllčne lcnle k zvlíliltnym námetom a do znnčnet miery 
ovolvvnute l teho umelecké mvslente. Osobitne pouká 
7.-'l l , !e v tvorbe Pendcreckého dochádza k novému trie· 
donlu, k ukeisl syntézo natosvedčenetsich Prvkov. Svol 
reft•rút doplnil mnoh9ml dalslmt oozitivoml z polskóho 
koncertnt'!ho života o viacerými odkalml no esWllcké 
zé ttdv sučusnel pofskct hudby 

O rumunskej hudbe hovoril O. Droga, ktor~ natskOr 
charaktrrl.:ovol umelecké východiská u Enesca, ootom 
prrsll'l cez tvorbu Dumitrcsca. Mendelsohna a dostal !>a 
c.ez vlncer9ch ďalšieh skladatclov al k oratóriu T. 0111 
hrl Suhv!!zdle človeko. ktoré plsal tento skladater nu 
básne Muiakovského. Z ukát.ok. ktoré sme počúvali 
~me st mohl! odvodiť zauthnovlí predstuvu o vývoit 
sučnsnet rumunskej hudbv. Autor referátu na vlaCP 
r ých mtnstach podčiarkol vt>l vv komunistickeJ stranv n" 
trh huclbu a na humaHisllck~ charakter vtarP.r~ch skla 
dl Pb 
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Opemý subor Sloue11~kého nároc.lnt:lw dt 
vadia premtl:rot'al IIOumku slove11skej 
lwdobllodrcmtaltckej t vorb11 - oper mi 
ro=prat•lw pre dett .\IARTI'V A SL'IIKO 
od ~klada tel a Ttbora frei u a ltbrelt~l?u 
A. Braxatorisovej a 8 . Kri.~ku. Na sním 
kacll J. Vavru : ln.~cenácie pr l'dNtauuje 
me O. \1ulachouského (vládca Studené 
.~lnko ), S. Ja11élho (Carodejnik) a R. 
S:ticsa ( Martl11). V strede S. Kopčák 
(uládca) a prcctstauttet tltul11e} po.~tauy 
S. Huclcc. Na sr11mke upravo J Smycko· 
uá u tilaltP Studenej princc:nej a R. 
S:iics aJ.;o .\1arttn. 

Sérr edaktor Hudebnlch rozhledov dr. V. PosptiH cha
r ak terizova l vývot progresfvnych tendencii v českeJ 
hudbe. V úvode spomenul viacerých tvorcov. ktor! i!lll 
vo boku komutusth:kof strany u~ od dvadsiatych ro· 
kov. Zau J(mavo hovoril o skladateroch a skladbách, 
ktoré vvrostalt v !ažkPI atmosfére okup<lcte a udrlal! 
.,, svotu u<lsoblvos! dodnes. Pre vllčl>lnu učostnikov to 
boli lipine nové uustrehy. Z povoJnového vyvota českeJ 

•hudby rozoht:rctl nástup socialistického umenia. doku
mentoval ho 11•1 vefkvch kantállll:h J>ohlása, Seldla, PHu· 
r a a tných. Va1r krut upozornil 1 mt umelecko tvorbu 

:.trcdnet ~t·ne1·ác~e. 1\ hv dokázal v9vOI umeleckého 111\'S 
lenia v Cechach, t'ltllrukterlloval 1 19-ch skludatolov, 
ktor! V pU~IIldllýCh rokoch · Ztllllllfll do SVOIOI Dl'á<.;C 

nuvP. komJ)o.:ttné pr ostriedky. Po odtlOSiuchu asi 10 
ll'it)(lllentov vvuslil r l'fl'rát do popisu tych skladieb. kto· 
ré kumblnutu melodrámu, nové tvukové prvkv a nové 
kompc.:tčné fJO~tUIJV 1o vyratne ldeov9rn obsuhom :-Ju 
lllnto referát nadvlaZttl slovensk~ raferét . pre!lne~tliiV 
't!~rf'duktot um Hudobného života. V prvot tustt spo•n1 
ndi nwkulko skludrllb, ktoré niesli Iskru odbota ut v 
dobe ltV. SIUVIlnského !.tétu Srrslo hOVOIII O purllzán 
,kel JJII:"nt 1111 Slovnnsku 11 lltých prPtovm·h odporu 
ktoré sd ~iľlll medzi hu!lotmtkml o na rOznych praco
viskách. ľovotnov9 vvvo1 slovunskol hudby r ozdelil au 
tor no vlne nláp. Churakterlzovul spoloč!mský lll'fnus 
k<Jn tut pHťdt•sl<llvc h rokov, na vlacor~ch skltidbach clo 
kt~zov<ll obohncovuu1o hudobného mvsien1a. rozillroval'lte 
kompuzttn9ch Jlostuoov u prehlbovanie obsahov sloven
hk9ch skladieb. V teJto suvrslostl hovortl o tvorbe 1\ar· 
dosa. Očentisa. Suchot)H. Cikkera. Ferenczvho. Jurov
ského, Bobusko. Nováka. Movzeso. Kowalského. Zimme
ru a dalslch. Osobitnú pozornosť venoval celel sloven
skeJ oporneJ tvorbe. uoozorl\ujúc l na opery Andra~o 
vl!no, lfoloubka, Bázlika. Kowaiského V závere spo
menul Ideové skladby, ktoré naplsall tlrlsl uSnlcl stred 
net a mladol J(erwrácte. zhodnotil t>Odlcl mludšlch sk lt1 
dotefov na roz~lrovanl kompoztčného '>tJoktro a referilt 
doplnil vlacervml znejúcimi ukážkami. 

Séfr edaktorka Musik und Gesellschaft L. llofarkowskl 
z NDR anolvzovulu pokrokové tradlcte v neme1·kPI hud 
be. Osobitne hovor1lu o pozlc!! 8 umeleckom zástoJI 
H. Eislera a menovala tych skladatlllov. ktort v dob< 
fašizmu žili v emt~rác11. Rozoberala l niektoré estetlckt 
zásady, ktor9mt su riadi hudba tel kraHnv. menov1la 
viac angažovaných skladieb, pričom op!lť podčrark la 
umelecký a polltlrk9' v9znum P. Des<;nun. V te • t•eferáto. 
ktor ý nebol doložený znetuctml u~ážkuml. sa pozoru· 
hodne ukézal dOraz na Ideovú stránku umelecke! tvor· 
by a adresnosť umeleckého diela. 

Ako posledný ort>hovorll zástupco šéfredaktora Bul 
horskeJ muzlkv l. Veznev. Na novvch malertáloch uká 
zal. že už roku 1923 uskutočnilo sit v Bulhllrsku pn•á 
protlfaštsttcká vzbura. ktorá Inspirovala diela Plpkove 
a Stotonova 8 viaceré plesne a zborv Obretenova. Po· 
hlad na tridsiate až štyridsiate rokv doložil mnohým! 
odkazmi no konkrétne skladbv. V súvislosti s pokroko· 
výml trendmi bulharskej hudbv vyzdvihol niekt Jr( 
skladby Vladlger ova. 1\uteva. R11tčeva a Plpkova. No· 
oblslel ani mladšiu sklodatelskú generáciu, pričom za 
t>Ozltivnu črtu označil stlile kontakty so svojr áznou 
bulharskou fudovou hudbou, ktorú vodia niektor ! sk la 
diitella značne umelecky rozvltat. 

Posledný deň str etnutia so venoval praktickým otáz
kam. spolut>récl jednotlivých časopisov, lepšeJ a pruž
nP.j5et výmene článkov a stanovil l niektoré zásady pre 
.ralšlu. oslo lepšiu spoluprácu. PredsedaJúci pr of. Kel· 
dvš zhrnul poznatky zo zasadnut! a konštatoval. že jed 
notllvé národné ku l túry str diferencované podla r ozdt'31· 
net trodfcfo. Orovne tvorcov. umeleckých vplyvov a pod 
Vcel ku sa vl!nk ukázalo že exlstuto v soclallstlckýcb 
Stlltoch vera znutfmav9ch skladieb. že tam pracute ve
ra talentovan9ch tvorcov a ~e so treba vynasnažiť , abv 
sa umelecké hodnotv medz! socl(lllstlckýml štátmi leD' 
~le vvmiAIÍ!III V totto úlohe mOže muC zvláštny účinn~ 
zá~tol 1 hudobn~ č.t~npis. Pllt dni rokovania dopl nili 
operné predstavenia a k oncer ty, ZDENKO N,OV!CBK 

Spomieiiky, 
úvahy, 
vyznania 

.. l 

Zaslt1ttlt umeljlr Tibor FRESO - v oblast! tvorby 
1 tnteroretácle vvznamná osobnosť slovAnskej hudby 
trtdsa tročla oo oslobo!lllnl. svmfontcký no predo- ' 
vsNkým operný dlrl~ent. autor sklad1ob natrozmanl
tetslch žánrov a od uplvnulí•ch dni s rozoravkovou • 
uJJerou Martin a slnko nal,mladsl .. deQutant" na pes
troj pal11te o6vodnet hudobnodramatlrkflt tvorbv MlA
distvý P.lén umelca vvlučute biluncovnnlo t1votnf"lto 
che la. z ktorého este mnoho stránok O'! tá va nept • 
saných. krátky časový odstup zabrHI)ute hovoriL o 
premiére. A tak sa rozhovor uberá smerom vseobPc
n~m. pristavuJe sa orf aktuálnych problémorh vr
den~ch cez Prizmu proteslonálnet skusenosll, orl 
kaZdodenn9ch otázkach ooerného {!lanla u n4s. dlrl
~entsket l sklll!latelskf!f praxe. litba nomotov - hŕha 
.zrel~ch. rokmi kr vlítallzovan9ch. ncräz 1 nolemt• kv 
zahroten9ch názorov. SpomienkY. Úvahv. vvtnania. 

-o -

e Začiatok {ormova111a u/a.~tnej dirt(IPIII.~ke} tt·dre " 
programouuch .~ t rct •mtiac:lt ' titulmi ru~l•l"j k/rm~·u 
11a prelome štyridsiatych a päfdestatycfl roko~: l' ko 
.~tckom SD. jej pot urdenie v bratislausltom Bor tsot'i Ci>
tlwtOPOl'i, dozrievame v početných 'na!ítudooamaoh .~Lo
t'f'!ll:tkej opery, taliaoukej roma•tfllcy. pbt~lracovartll' o rto 
t•é črtu v Dehussym, BrilteltOl'l l yluckOt'l. zr.~ktJr•a•liC 
~t·ltopnostt uystauat celo4·, :otásobouame daru spo11táll. 
neho muzlkantst ua a dramafickéflo cUiuíta ~ • citoval 
l temperament , schopnost .u1est 1spevak(l. rcspekJOI'af 
lto, napomáhal mu pri tuor be dramat te:kéflo vrira:u .. 

- Základné formujúce prvky .,.- brettsJev'iká Hudob• 
na a dramatická akadémia a čulý hudobny zlvot näšho 
mesta v t r idsiatych r okoch za éry Karla Nedbala. 
Z dnešnéjlo hladiska výber nie pr lllš boha ty, ale .o. to 
väčšia možnosť koncentrácie. Pŕogreslvna clt·amuturgla, 
!.lroký reper toár, časté výmena sólistickYch Qsobnostl, 
výz!'amnl zahraničn! hostia. '-iajväčšou školou budúceho 
dirigenta - kor epetltorska prax. Ešte za šéfovania Kar
la Nedbala nastúpil som v SND na miesto korepe· 
tltora. podobne oko niekorko rokov predo mnou la· 
dlslav Holoubek Obaja sme boli čerstvl ab,;olventl klu 
vlra, preto sme bez problémov zvlädll aj to<:kč výfahy. 
l o nám, pri di r igentských amblcitich, umo.lllovalo plni' 
sa sústrediť na j adro préce - stavať hudobnú podobu 
diela. tvorivo a koncepčne spolupracovať so spl"vékml. 
Klavlrlstlcká pohotovosť je r ozhodujúca, neskór 111a o 
tom na poste korepetttora presvedčili virtuózi typu 
R. Macudzlnského. čl M. Kar ina. 

Dnes sa táto protesle akosi podceňuje. Mladi dirigenti 
dávajO prednosť Iným možnostiam uplatnenia. A potom 
sa stá.va, že sa u nás uchádzajú adepti, ktor! maJO 
problémy napriklad s k lavlrnym výťahom Predanej ne
vest y • • • 

e NaJe zriadenie dokt1; alo za posledných t r idsaf r tt· 
lcov vybudouaf lirokú a kvall truí siet hudobného §kol· 
ttua. A tQm najlepllm umofrluje ftúdium uo l'lí:nam
~ých zahraničnOcll 1&udobnýc11 centr ticll. V po.~lednom 
čase sa opat začalo nadv.iizouaf na niekdajltu tradíciu 
1 skúse~tosti brats~ch kultúr a operným umelcom, lpe· 
"icilne vok6lnvm. ttOnúk« sa možnost iftídia t'O ulast t 
tii'U ••• (iokračova.nle ~na .8. str.) 



Zt•ih slouemkýclt dramatick ých umclr ou 
udelil Cenu za divadelnú t vorbtt zasltíZtlémtt 
umelcovi JURAJOVI MARTVOlVOVI za st vár· 
neme postavy Couruolster a v inscenáci i Cik'-e 
r ove} opery Hra o lóske a smrti v opere SND: 
.,S mimoriadnym ttmeleckým ef ektom zvlócl ol 
aj nt2ročný vokt2lnf1 part úlohy a v syntéze 
oboch zókladných zlo~lek preja11u opem~ho 
herca vytvor il vzácne k omplexnú hudobnodra· 
matlckú post avu, k tora v gaMr ii j eho úspeJ· 
ných kreácii u po11ledných dvadsiatich rokoch 
patrí k tým najuýnlmočnejllm". Slcfunos tné 
odovzdanie cien, ktoré ude(uje predsednlct vo 
Zvllzu !llouenských dramatick ých umelcov a 
výbor Sekcie pre t vor i vú činnost v oblast i dl· 
vadia a f ilmu pri Slovensk om literómom f on
de bolo dňa 10. januóra t . r . v k lube SND. 
Na snlmke CSTK Juraj Martuoň ako Cour uol· 
ster v Hre o lóske a smrti. 

Z vydavateľstva OPUS 
V edlcll Orchestrálne partitúry vy§ll 

pri pr lležltostl šesťdesiatin zasl. umel
ca Dezldora Kardoša jeho skladby KON
CERT PRE KLAVIR A ORCHESTER op. 40 
a RES PHILHARMONICA, symfonické 
predohra pre vefk9 orchester op. 41. so
časné vydanie oboch partitúr 11 repre
zentačnou obálkou 1 celkovou Opravou 
pod čiarku 10 životné tubtleum umelca l 
dOiežllos f t9ch to skladieb v teho tvor
be. OPUS dopl nil vydanfm oboch pat'tl· 
hí r predchádza !Oca nahrávky t9chlo dl ol 
na LP pln tni OPUS 9110 0200 stereo. Kl a
vfrny koncert hrá na net R. Macudzln
skl. SlovenskO filhar móniu dlrlgute La
dislav Slovák. 

Z redakcie hudobnfn a knih o hudba 
prišli na hudobno-knlžn9 trh dve pozo
ruhodné publikácie CHOPIN z pera znií
meho por kého lltP.rll ta Jarostaw a l wn~L
klewlcza le psychologtzutOcim pohfadom 
na umelcov život a di P.lo, esellstlck y za
rarbená analha teho konan ia. osobn9ch 
vzrahov a dobov9ch súvislosti. Autor 
knihy so hodne opiera o Choptnovu ko
rešpondenciu a chopJnovskú literatúru 
e sprostredkOva čl tatefovl osobn9. vnO· 
tor ne prettt9 vzťah sťičasného umetca
sptsova tera k umelcovi. ktor9 zasvlllll 
svo J život k lavlru. V druhej kn ihe 
STRETNUTIE S NESMRTEtNOS1'0U od 
nemeckého au tora Kur ta Davida. k torá 
opllf n lo te bele trlzovan~m a vObec n ie 
systema tick ým ži votopisom sa stretáva
me s L. vnn Boethovenom. Niek toré roz
hoduJúce chvllo Jeho života zarámoval 
David orlglnélnym spôsobom - v!lč§l
nou neočakávan~m. vzr ušu!Oclm a hlbo
ko oOo;oblactm stretnutfm sťičasného hu
dobného vedca s Beethovenovou hud
bou v r Oznych r okoch a na r Oznych 
miestach Euró t>Y a Azte. Kniha lo na
plsaná a určená pre mlad9ch fudf. Po
zor uhodn9 le v~ber a počet [vyše 601 
llustrť!clf. vlnžuclch sa na Beethovonov 
živo t a dobu. 

V poslednet dobe sa c1ostall na gre· 
morónov9 trh niektoré zauflmavé LP 
pietne stereo z produkcie OPUSu: Oa~ 
tano Berdl nt O solo mio (9112 02791, 
dvanást talianskych plesni, ktoré na
spieval tento tenorista za sprievodu Or
chestra Cs. r ozhlasu v Brne, dl r . J. Hu
dec. Lin ha Singera (9113 0272 1. nahr áv
ky hudbv star9ch slovensk9ch matstrov 
zo 17., 18. a prve! polovice 19. stor. 
( F. X. Budtnsky, :C. Skal nik, J. N. Hum
mel, A. Zlmmermann a Cipravy J, Llnhu 
na témy P. BaJana l z Pestr ého zbornlka 
Levočského ). na ďalše t platni (9111 02441 
hrá L9dla Majllngová Son6tu A dur 1!. 2, 
op. 2 L. van Beethovena a Akurely nár . 
umelca J. Cikkera, Brabmso.u Sym[6-
nlu 1!. l c mol, op. 68 (9110 02291 na
hr ala Slovenské fllbarmónta. dl r . dr. :C. 
RaJter. konečne 1e to dr uhá pr orttová 
ptatl'\a - evergreeny - zaktadatera slo
venske! populárne! hudby O. Duafk a PI .. 
sell môjho srdca (9113 02841. 

Dňa 9. januára t. r . rladtter OPUSu 
dr. I. Ston tslov slávnostne otvoril v Du
natske t Strede novO predlltl'lu OPUS. 
Predajom gramo!Onov9ch platni , magna
tofónov9ch kaziet, hudobnln a knih o 
hudbe bude slúžtr prloteJom hudobného 
umenia. žiakom :CSU, amotérom, členom 
hudobných sťlborov a pod. 35. predajňa 
OPUSu n11 Slovensku bola zriadená v 
kroll. k tor 9 potrebu takéhoto zar iadenia 
pocHoval už dlhlllu dobu. Okrem vlast
net produkcio nátdu v net zéutemcl at 
pr odukciu tn9ch hudobn9ch vydavateJ
stlev z Ceskoslovenska a zahraničia. 

OPUS sa al t. r . zúčastni celoročneJ 
prehliadky k nlžnet k ultQry KNIZNA 
ZATVA v Dome kultOry v Bratislave. 
Vystavovať bude svoju produkciu hu
dobnfn a knfh o hudbe za rok 1974 a 
Utulv, ktoré vychádza jú k 30. v9ročlu 
oslobodenia CSSR. Expozlcta OPUSu bu· 
da doplnená o n iek toré v9znamoé gra
mo! Onové pl atne. - p/ -

Z domova sOfaže sO k dispozicii z4utemcom t v 
r edakcii HZ. Uzávierka orlhtá~ok 1e 10. 
mála 1975. 

Dňo 20. decembra m. r. premiérova l o Ju
hočeské divadl o v Cesk9ch BudeJovi
ciach Dvoi'ákovu operu Cert a Káča. Ré
žiu mal Jar oslav Ryšav9. dir igentom je 
Jan Doležal. 

Ročenku Ceskoslovenskef spoločnosti 
pr o hudobnO v9chovu oo tieto dni do
stávafú členovia Ceskel a Sl ovenske! hu
dobneJ spoločnosti. Obocne!SI v9znam má 
tá časf, ktorá zoznamuJe s progresfv
nymt metódami hudobno-v~chovnef prá
ce v zahranlčf. [ RA 1 

Dušan Stndelái' uvcrefňufe v časopise 
Estetika (vydáva CSAV 1 - na ookročo
vanle - r ozsiahlu štúdi u o tzv. s It u
o č n e 1 es t o t l ke. Isté všeobecné uzá
very sa dotýkalO al hudobného umenia. 
Prakticky z toho vyplýva taká činnosť 

porlada tcrov. napr. hudobn9ch produk
clf, ktora vedte k prekonaniu stereoty
pov a k hfadanlu netradlčn9r.h po!>tu
l>OV pri organizovani koncertneJ čt .mos

tl. (RA l 

Okresné kultGrne stredisko v Korlov9ch 
Varoch vvhlasu te (z poverenie rady 
MsNV v Karlov9ch Varoch l 10. spevác
ku súťaž Antonlna Dvoráka. ktorá bude 
v dl\och 19.-24. !Ona t. r . pod zá~tltou 
Mlnlsterätva školstva CsR. Pod mienky 

Medzinárodná hudobné sú Caž Pražske! 
tarl - tohto r oku už cl vadslata siedma 
- bude venované sláčlkov9m kvarte
tám. Bude v di'\och 2.-14. t. r. v rámci 
festivalu Pr ažská Jar . Uzávierka pr lh l é
Sok Je 15. II I. t. r. Bližšie Inrormécte 
podá sekretariát medzinárodného hu
dobného festivalu Pražská jar, Dom 
umelcov. Alšovo nábr . 12, 110 Ol Pr aha I. 

Koncom minulého r oku sl hudobná ve
rejnost spomenula na 10. v9roete smrti 
zas! umelca a nosltefa Radu práce -
pror. Jana S o u p a la 121. X. 1892 -
25. Xl. 1964 ). Jan Soupal žile v spomien
kach predovšetk9m ako v9bor n9 di r i
gent Péveckého sdr uženl morovsk9Ch 
učilo hl ( od r. 1935 ). ako hudobn9 pe
dagó~ a sk romn9. cel 9m srdcom hud
be oddnn9 človdk Úspechy, k toré PSMU 
za Soupa lovho vedenia do-;lohlo. ~ú všP
obPcno znéme. Po celú dobu pt\ ~henla 
v tomto telese so snrt111 o vvtvorente 
modľrného tnterJJr~>tal!n~ho !lt91u české 
ho zbor ového spevu. Po prfchode do 
Ostravy v r . 1935 zača t pOsoblt Ian Sou
pol aj oko pedagOg no uč ltefskom ústa
vo. na gymnáziu. tamojšom konzerva
tóriu a vyššej pedagOI(Ickel škole. Vy
chova l r ad zborm aJstrov. Mnohé súbor y 
- práve vďaka nemu - mOžu dnes re
prezentovať českú zbor ovo školu. 

f. Karásek 

e S6Iistaml Státnej tllharm6nle Kolllce sa stali 

slovensk( koncertn! umelci : organista I VAN SOKOL 

( od l . septembra m. r . ) a klavi r i sta MARIÁN LAP· 

ANSKf (od l . Január a 1975). 

Koncertný 
život 

• ValaSské múzettm v prl rode vydaw k 30. vO· 

ročiu SNP zaujímavý zbomík 1 názupm .,Moravsko· 

slovensk·é vztahy v lidové kultu Fe" . Za vedeckej re· 

dakcie dr . Jaroslava Silku, CSc., sústredil t u Jiŕl 

Langer rad l ttíd ii českých a slovenských bódatetou, 

ktoré prevažne poj ednduajú o spoločných črtóch 

llmotných prejavov rud.ovej kultúry oboch nt2r odov. 

V tejto súviswst l pojednáva u!ak aj rad autor ov 

o hudobnom folkl6re, najmlJ tam, kde llčia r 6:zne 

ludové zvyky. Zbomlk je velmi zósluiným činom 

roztlovského múzea. 
\ 

e Organtzótorl folklórneho fest ivalu Dolnf Lomná 

1914 vydali zvltUtny bulletin s hodnotenfm cs bohatou 

dok·umentáctou :: minul ých 1lóvností, venovaných 30. 

vlir.Dlllu SNP 

v 

v Ziline 
O úspc§nom ! tar te 

Státneho k omorného or· 
cllcstra u Ztlme (4. Xl . 
14) sa už na strónkach 
HZ ref er ovalo. Treba uy
zdvihnút výbornú dra· 
matur giu úvodného kon· 
cer t u ( Suchotl, Clk ker, 
.\lart tnu, Vdlek, Tele· 
mann ) a ]Cho vysokú in· 
terpretačmi úroveň. Pre· 
mtér ovt2 atmosféra bola 
mimoriadne radostnd a 
uýkott telesa sa t v pr i
dal/koch vystupňoval k 
perfektnot tl (Mozart, 
Beethoven). Dirigent E. 
Fischer nadchol nielen 
hr6.~oiJ, ale l obccennvo. 

íirdlri i(Cnt Sluvenskej f llhorm6nie, za1110 111 ~ ume 
lee LADISLAV SLOVAK ab olvoval koncom minu· 
tého roku 6spe11n9 sedemtf2dilovt koncer tn9 zá 
Jazd v Japonsku. Turné, k torá obsiahlo 14 koncer 
tov a ktorého dro maturl( lcky kfúčovtm tllu tom 
bolo uvedenie Bee thoveno-ve j Deviatej symf 6nle, 
uskutoč nilo sn na pozvani e taponsket koncertnej 
&l(enttíry Nlhon Dempa News. or lenl ovonel nl 
kontakty w soclollstlck9ml krallnaml a spolu pra 
cutúcet s nalfm Slovkoncertom. Japonskému obe
censtvu te Ladislav Slovák známy ul I zo svoJich 
dvoch pr edchádza ltíclch hosťon nf (v r . 19~9 s 
Ceskou rtlharm6nlou, v r . 1972 zo spolupráce s 
tamollllmi orchestrami). Snfmko: K. Vyskoči l 

Večer kulminoval uvede· 
ním Suclloňovho piesiťo
vého cyklu Noz et soli· 
tudo (sólist ka G. Beňač· 
kov6 ) a Clkker ov(Jcll 
Spomienok. 

Dňa 12. Xl. 1974 usku
točnil sa z prfleiltostt 
30. v(/rollla SNP komor· 
ný koncert z tvor by l lo· 
vcnských autorov. V So
náte pre husle a kl avír 
op. 63 A. Moyzesa, v So
ndte pre husle sólo L. 
Bur lasa a v Tr och sklad· 
bóch pre husle a klavlr 
od D. Kardoša sa pred· 
st avila Andrea Sesl óko· 
vt2, ktorú na klavfrl 
11prev6dzal Rudolf Macu· 
dzlnskl. Nina Hazuchov4 
za sprievodu Euy Fische· 
rovcj Interpretovala Trl 
po6:zle .t S~ipačeua o" o. 

f .. renczylto a voktí lny 
cyklus L. Holoubka Dcé
renka moj a. Kl aiJir iSta 
lvat~ Palovič prezentoval 
žilinsk ému obecenstvu 
Sont1tu pre klavlr op.·11 
V. Bokesa a na zdver 
k oncertu od D. Mar t in· 
čeka 3. poémwsonótu 
pre klavfr. 

Dň4 20. Xl. mal o Do
mc odbor ov recttdl w 
vietsky violončeli:rta ll· 
lar lon CejlvlU. Ccnnd 
bola najmä drulul čast 
jeho vystti pcnta, v kto· 
rej predstavil t vorbu 
soojej vlasti - S. Cin· 
cadzelw S kusov pre vio
lončelo a klavlr a A. Ma
čavarianiho Fragmenty z 
baletu Othcllo. Cej!vlll 
bol aj sólistom druhého 
koncertu 8t6Cul&o kOfi 

morného or chestra ( 28. 
Xl.): u Cajk ovske/10 Ro
kokovliclt var ióciách op. 
33 podal imponu}ttCi pro
feslonólny výkon a svo· 
j ím srdečným vystupova
ním dal najavo obdi v 
mladému orcllcstrt2lnemu. 
telesu za citlivý spne
uod. Dirigentom večera 
bol Bolwmtl Urban, k to· 
r ý so !lllnským telesom 
naUudoval Haydnovu 
symfóniu l:. 85 8 dur .,La 
relne", ::: domdcej t oor 
by Simple ouverturu ocl 
O. Martlnčcka a na ::á
ver uviedol DvoFókouu 
Ceskú sulttt O dur op. 39. ... 

Soviet sky lwslb t a Ale· 
:rartder Melmk ov a m!a· 
dá sl oueru kd klau1rlstk a 
Vilma Liclwerovó vy st ú 
pili 11a koncerte vetW!Ja
nom Mesiacu čcsko.,lo
vensko·souiet ~kclto prla
tc(stva ( 26. Xl.) . Melrti· 
kov hral sólovú Bachovu 
sonóttt G dur , v spolu
pr6ci s klavirt stkou Hl• 

t erpretoval skladby Pr01 
k o/leva, Dart!člkoua, 
Rlmské!to-Kor1akova a 
Dvoŕdka. Pr ljemným 
prek uapenlm bol výkon 
na! cj klavir ist ky, k tor4 
t . č. l tudtt}e v ZSSR. Mi
mor iadnou mtt::ikdlno.,. 
tou, &po(a1tlivým t ech
nickým ::t2zemim a kul• 
túr ou výrazu dokdzala v 
i nterpretovanom Llszt o• 
vl , Debuu ym, Cerepnitw
vl a Rachma11lrtovout 
daf zabudrtúf na kon· 
certnej produkcii ncpri · 
meraný ndst roj (na pó• 
dtu bolo k dispozicii Iba 
- nic rta}kvalltncj!le 
pianlrw!). 

Bulharsktí kultúru dt5-
stojne reprezentooolo 
plovdivsk~ slt1člkot'~ 
kvar te to (G. Tilov, S. 
Marínou, O. Stančeu a J. 
Bajrov). Ide o mladý 611· 
semble, j eho členovia .~ú 
t vynikajúcimi sólistami 
(ceny na viacer ých me· 
dzmár odnýclt lltífaziaclt ). 
Sympat ická bola aj dra
maturg ia lclt kOIICf'rt u, 
u rámci ktorej pred.~ ta· 
VI li v~lui:ne bulhar. A· u. 
súčasntí lt ttdbu - slóčt· 
kotté kvartetá Z. Leui/10 
a M. Pek oua. V Rie11t lch 
ptesrlach n6r odnélto 
umelca P. Chadileva vu· 
.fpelo.~r bulltar skej .,". 
ká/nej kulllufl t'/ll!lk·njri· 
co reprcu•n i ?Pala spc· 
l'tíčka A. DlnC!"O•·á. 'IJa 
koncer te ( 11. XII ) bol 
prttomný aj 011t0r. 

Profesor žtlt ll.f~·é/to 
Kort;;crroaltlrta Jin Sko· 
l'ajsa uspon at!al pn prí
leflt os tt JO. I'JÍrOCta 0.~/J
bodenia klat•trrry recttdl 
zostat·ett!i z d te1 f . C/tn· 
pína. 8 Smetanu. L. Ja
ttáč~·a a S. Rarltma•t ill'l· 
m ( 17. XII .) . V tcclrntr· 
k y suver é1t11e j, 11n prt· 
t om ltlbauej ill l crprettkii 
t•ynlklo najmll jelw l)?· 
dem le J artáčA·a a Raclt· 
ma•IÍIIOL'a. 

Nouoročný k ortcert 
Stát neho k omomélto or• 
Cite st ra ( 2. [ , 75) dtr i(!O· 
!'Ol Cduard risclter. Po 
kr dtkej Vejva11ovského 
Sonáte 11atalls :a:zrtell 
Styri ročné obrlollla 
( A·onrer t11 pre husle op. 
8) A. Vit"aldtllo. Sóli.~ta 
Stanislav Srp z Pralty In
terpret oval velmi dobre, 
spotahlioo. pev11ým tó· 
rwm, potrebným kludom. 
Orclte:st er pote!U kvali
t ou súltry, t ótl!l t ume' 
leck éllo st udrnenia. V 
Sty rocl' ročných obdo• 
biaclt, hudobných obróz
kocll odovzdal obecen· 
st!IU skladatet l. Hurnfk 
r ad vt i pných, milých, 3Ž 
skrat koiJito stručných 
programových skladbi· 
čtek a t'[lllaltcza"ott ili• 
l trumentóciou, j adrnou 
mcl odlkort a neoklasíci
::ujúcou hudobnou rečou. 
1/ost ont koncertu bola 
Jaroslava Sedláfov4 zo 
SND, k tor4 predniesla 
dve tfrie z Händlových 
opier . Na z4ver koncertu 
odzneli Trt tance P. 1. 
Vej vanouskélto. 

. ~ I H IIila ar...,_. 



Viliam Korinek 

O problémoch 
štýlovej . , . 
1nterpretac1e 

IH. 
T6n tvortme na husliach tromi sp~sobmt ťahu pravet 

r uky: ltrokym fahom - malOm tlakom: velkým tlakom 
- krdtkym tahom a napokon mte!antm tlaku s tahom 
10vnomerne. Prvé dva druhy vytvdrata §peclt1lne tvorenie 
t6nu a duJú sa vyuut /eden pre hru Bacha a druhQ pre 
tvorbu Mozarta. Prvý vytvtlra tón flautového charakteru, 
kvalttatlvne mierne zastretQ a charakterovo vdf.ny. Ud 
sa u Bacha Casta tíspeSne pou%1(. Druhý spôsob tvorenia 
t6nu, teda tlakom vytvdra Jasný, svietivý tónový charak 
ter a preto Je použiteľný najmll u Mozarta. Sldl!lk md 
na vy!!/ch strundch svoje miesto pri kobylke a Je aJ na 
hlb!tch $trundch ďaleJ od hmatntka. MleSantm, strieda 
ntm tlaku a tahu ztskame vSetky ostatM potrebn6 odtle 
ne, ktoré stí dóleWd pre docielenie vSetkých nd/ad a 
t6nových far ieb. . . . 

Vlbrdto Je velmi osobitou zlof.kou každdho hustl:.tu. 
!dedine Je ved/ef ho funkCne poutlf, a to podla charak 
te ru hrat1ť J ft a.;e. O tom, aky druh vabráta je t•hodnfi pre 
to·ktor6 ! týlov6 obdobie by sa tatko rozhodovalo. Vlbrdto 
bolo a zostane /ndlvldudlne, osobn6 - na!tastle pre 
posluchd.Cov. Možno sa vSak prlkld11at k nd zoru, žP 
baroková a nafmll Bachova tvorba Je krafi.la s pouWun 
pomaWeho ulbrdta (veď Bach sdm chcel, aby .\a menMe 
ako polov6 hodnoty ne vibrovali}. Rokoko a klasiku 
mofno, samozreJme, hra( 1./vStm vlbrdtom. /dedine ale, 
ako uf bolo povedané, je vlbrdto funkl!ne pou!ltd, tak 
ako to vedel tak nedostlfne David O/strach. 

Nebolo by tíl!eln6 ptíSfaf sa do detailov hry rozl1l!nljch 
druhou ornamentiky. Pozrime sa Iba na nlektor6 pre nd\ 
dôleW6. So skladbami spletiteJ ornamentiky sa takmer 
nestretdvame. S tým mdlom ale, s Clm prfdeme do styku , 
mdme také sktísenostl, že af v tom sa ndzory renomova· 
nQch sólistov rozchddzattí. To, l!o kedysi skladateľ pone· 
chal lubovô/l Interpreta a nesk~r sa vo Franclizsku kd· 
nontzovalo, nemd u autorov, ktorOch hrdme, vl1CSI do.\ah. 
DntJ te možne orientoval sa vo v!.eobecnosll podla upra 
vovatera - a samozrefmP at podla vlastn6ho vkusu. 
N/ektor6 pravidld te vSak potrebnd sl pamtitaf. Porovna/· 
me barok s klasikou: trilky sa zaCfnaJtí hornou sekundou. 
Notou hlavnou sa začalo trilkoval v Case vydania Hum· 
melouet klavlrnet noty, ktord vySla v r. 1828. Zdver tr/l· 
ku sa konct Jeho ukludnentm v trete/ fdze hodnoty noty 
na zdkladnom tóne. V klasike sa hrd :dver trllku vfdy 
pred ďaWm vljUlm tónom. Pred mž!ilm mô!e zdver 
odpadntíf. Ind ozdoby odoberaJú svofu ry/micka hodnotu 
z noty hlavne/, v klas1ke ClastoCne u% z not11 predchd
dzaJtícef. Kafdý druh ornamentiky treba chdpaf dla 
tonlcky - nle v klas1ke. Natrlly sa hrata na dobu - nte 
pred (to te naJCus/ef!ila u pritom hrubd artlkulatna 
d l lfbO f. Zdvery trilkou hrdme rytmicky nasledovne: v 
rychleJ ta~tl v r ychlosll trllku, v pomaleJ spevne a po· 
kotne. Obaly sa hraJa od horneJ sekundy počnúc - tba 
výntmoCne od tónu hlavndho. . . . 

Terhn/cky bl'zclzybná hra podstatne ouplyvtlute poM 
vanie hudby katddho ciruhu. U plntl)ufe sa vo ZVIJSene/ 
mtere naJmd dnes, kedy takmer katd!i stm!>ta nuhrdva 
Co na koncerte prefde často bez pov!i1mnut1a, re prP 
nahrclvku nevyhovu;úce. Nn/mil lntondcta musi byf per 
fektnd , lebo mikrofón odha/l viac než v~etko. V tomto 
smere bola - af te SevNko11a mett1da, vybavufúca hrdl!a 
dokonalou technikou, dodnes nepredstlhnutá. Katd~ Siti 
lov~ obdobie md svoJe Speclftcké poUadauky na technl 
ku, nemožno bez akordovef techniky hra( Bacha, nemo 
tno bez Mroket kantil6ny hrot Beethovena, nemotno bez 
ulrtut17nyrh staccdt hrat Wlenlawskdho alebo V1euxtem 
p\a. Rokoko chce tahkú vmuóznu drobnn/o;re~bu, k/Mika 
celkovú solldnosf a vybrasenosf hry laveJ aJ praveJ 
1uky. Romantika techniku real/zovana \ýtym tónom, popri 
L'art.w:•;urlt tuhoclt 1.-a~dt·lao druhu . . . 

Nd!>troJ Je poslednou da~r1pllnou, ktortí chceme troc/za 
skúmal. lnterpretdclo Bachouljc h snndt a partii te po 
technickeJ !>trdnke eSte vždy nevyrte!.enym probl~mom 
Hra trofzvuko'' · Stvorzvukov ~a na dneSnom tld\trofl 
ned:J uspokoJivo us/..·utotnlf. N1ektort lzusll~tl M !inll•ICI 
upravova( kobylku zakrivenie musi byt m/nlmdlne. 
UpravuJe sa at sldčlk. Pre zauftmavosf cltutem znovu 
Alberta Schweztzera o probldmoch te/to lnterpretdcte: 
te redlny pótlfok zostdua za !dedinou predstavou te 
skúsenost, ktore/ nebol fladen vnlmaný posluchd.IJ u!.et 
1enaí. vera v týchto sontltach nemlJte ani natlepst hrdt 
realizoval bez urCltef tvrdosti. RuSlvo plJsobl predov§et· 
kým arpeqq/ouanle akordov vnucute sa otdzka, l!l Bach 
v tUchlo skladbdch neprPkroC/l hranicu umeleckOch mof· 
nostt, lebo lzra polyfónna arpegglovand te nezmyslom. 
Jednou z priC/n. p1e ktorú nemožno realizova( túto tecll· 
niku hry te s/dNk, ktorfí mal zo l!las Bachovgch v Ne· 
mecku tvar luku, prtl!om pofah nebol zaftxovang skrut 
kou, ole prlfahoval alebo uvollfoval sa podla potrebiJ 
pomocou palca. fedným z pc-sledných zdstancov te/lo 
akordovef hry bol Nór Ole Bull: kobylka bola skoro 
plocM a sldCik sl nechal upravtr tak, !e prat ďaleko 
odstdvol od potahu. Pretofe sa v§ak za tOchto podmle· 
nok tledal docaelat .~ llnejši ló'l, Bulla s•íča~nlc:i krlta:o 
val/ prdve pre slaM tvorenie tónu. V Taliansku at za 
Bachových Cias bol tento, dd sa poveda( nemecko-sever· 
ský sldl!lk nezndmy, lebo Corel/l mal sldl!lk mechanicky 
napnutg. Podľa Schweltzera by sa vSak takdto aut entlckd 
tnterpretdcta mala vtlf. Tgm by sa sondtam vrd/ll at 
/rh p6vodný acel - komornd hra v menSe/ miestnosti. 
AJ pri dnes vSeobecnom aslll o obnovovanie a zachova· 
nie hudobnl(ch pamtatok v orlqlndlnom obsadent at v hre 
na povodných ndstrofoch, pochybuJem, že sa sp6sob hry 
llachOVIJCit skladieb na koncertnom pódiu natolko zmeni. 
fPdlntí mot11o.sf uidtm v nahrdvant, lebo pri tom možno 
$/lu tónu tubovorne zndsoblf. UrNtd zlepSenle podmienok 
pre dokonale/Stu hru v tomto smere ddua kvalitatlvne 
zlep§enle stran. Na plJvodnfích t revových strundch sa 
akordtckd hra uskutoMovala fat!ile. Ndstrot te dne~ 
zvul!nefJl, at pohybllvetst. f.fltk~t strunový materldl umof 
flufe vytep!ovanle polyfónnet hry - a nedostatky spo 
menut6 A. Schweltzerom sa zmenSia postupne na tínosna 
mieru. 

(Koniec ) 

p o llspechoch. s ktorými s& 
stretávalu zalwanltné lnscc

naclo opier národného umelca Já· 
na Cikkera. Z{ILnamenala vclkú 
odozvu. ocenenie publika l krltl· 
kv dalšia - opera Corlolanus, 
ktorá mula 3. novembra m. r. v 
mannholmskom Nát•odnom divad
le nemeckú premiéru. Po prazskel 
oremlére stAli mannhelmskf rea
lizátori Pl'lld nolahkou úlohou. Ako 
zvládli narokv. ako pochoolll die
lo, o tom hovor! autor: .,U! cel
kovt prfstup rUle k r eallz. cll 
opery s pln il af nad IM!akévanle 
vietky predpoklady. Je to prfstup 
obohatent o nové moderné pohla 
dy, r eprezentu(6ce dnelné chápa
nie. V prvom rade zaujala dOslod
nosť, s akou pristupovali k nal tu
dova nlu tolto opery. Ha rry Buck
wltz, výborný, renomovaný rlliisér 
(známy a presláve ný realizáciou 
d iel Bertholda Brechta). podl!la ... 
ko l a vtisol ope re pcl!ať výsost
ne aktuá lneho d ie la. (oho pohJody 
liú nefútostnc kritické, priamo, 
realis tické, prosté aké hokolvek 
historlzu júceho prlkrálfovanla. 
Scéna (neobyl!a jne, notrad ll!no 
r le§ená . s náznakmi shakespearov
ského di vodia ), kostýmy, rozosta
ve nie a práca zboru, orchestra , l 
s61Jatov. vietko a nieslo v lfnll 
moderného dnelného poňatia. 
Mannhelmská réžia urobila do 
môlho pôvod ného ronrh u v par
titúre niekofko zásahov, 6prav vo 
forme zl61!enla obrazov. namiesto 
dvoch urobila len jednu prcstôv· 
ku l niekoľko me nlfch llkrtov. Tlo
to zásahy a url!itý odklon od píl
vodného by som ne hodnotil a ko 
ne,~tatfvu m, bolo to robe né s de
cen tnostou a vkusom, ne narulllo 
celkovú koncepciu. dalo by sa po
veda(. te no n lek tor~ch miestach 
to podporilo ,~tradal! ný charakter. 
Od lltu lnel tHohv Corlolana 
(spieval Hens Gilnt her Nockerl , 
coz f>1e nonia l Franz Mezura). Co
rio la novu žonu (llanncrloe Bode· 
o vá 1. Corlolanovu matku Volum
nlu (Reg lne Fonsecová 1. all po tlo 
oajmenl le 61ohy, vlletky boli ob
sadené sólistami výborných h JBI()
vf cb kvaHt. Oroveii vletktch hla
sov bola bez väelfch rozdielov vy
nlkalfLca. Zvukovo vy rovna ný zbor 
(vedený JU rge nom Schulzom l s ne· 
t rad ll!ným, !Ivým nao ranlovanfm 
podal výborný vf kon. To Isté mol
no koniltatovat o v~knne orchea
tra. Obetavá prlnravná nráca d l· 
r lgenta Hanh Walla ta vy6stila v 
adekvá tnom vfs ledku. Vfbornti 
akusti ka moderného d ivadla 11lne 
podporovala a napomáhala odkrf· 
vaC v hudbe l tio naliemne(llo od· 
tiene. vletko. l!o v nel je. Reak
cie obecenstva boli al napOdiv l l-

Coriolanus 
v zahraničí 
v6, s ponttinne a búrlivé. Bola to 
alln6. krásna odon a •• ," 

Z KRITIK: 

Zo shakespearovho Corwlana 
netreba bezpodmienečne urobit 
op~ru. Pretože protihra slov chce 
byt prclue v tomto kuse presne 
pochopená. Keď už jednu ale uro· 
bime, nemusela by byt :a kai dú 
ce11u operncl. Keď však komponu· 
je Coriolana Jan Cikker, m6že byt 
a je tým, čim sa stal: pravou 
operou, plnou va tátnej hudby, hud· 
by. ktorá 11echce byt módtta, ani 
be:podmieneétte 11ouá, lež u kto· 
rej ostdva tento slovtmský skla· 
datet sam sebe uerttý, • ktorou 
ltO sirokých plocllclch, najmä S 

ue(kýml, uybičovanýml alebo ticho 
znejúcimi zbormi a dramaticky 
uetml koncentrovanými medzihra· 
mt f ascinuje . • . 

W. Schwlnger - Stuttgartcr 
Zeitung 

Coriolanus od Jclna Cikkera je 
žlariud, pútaucl opera dielo. 
ktoré má 1tod11ost l váhu. Ne· 
mecká premiéra vo Velkom dome 
ma11nhelmského Ndrodnéllo diuad· 
lu to podčiarkla a stíčasrte dala 
do povedomia, že hudba sloven· 
~kého skladatera aj s nemeckým 
textom Kurta Honolku obstoj!. 
Cakker si libreto sdm modeloval, 
použil Sltakespearovu Tragedy :1! 
Corlolanus, redukoval jtt rta oper· 
n1i t e~tou(/ objem. tro~ka ju pri· 
pol11t oval. prlcom aj 20. storočie 
môzc dodat nlekoCko odtieiiov, tta· 
kortiec vfak nezasahuje ue(ml poti· 
statne do prlebelw ..• Hudba, kto· 
r ú Cikker k tomu naplsal, pred· 
slauuje z.tlejrícu jesenna krajimt 
s preMňajúcaml sa búrkami, so 
:dhadnýml hmlami, samotclr skou 
holou drevinou, oslttenýml rovina· 
ml! Nič t u nle je pokusom - t alc 
a nie inak. Zrno f olk lóru zostdva 
clte(né a prlnd§a predov§etkým to 
r11tmické, čo tu 1~r4 veľkú úlo 
hu . . • Cikker·hrufobnfk je tým 
kto post avy profilttje. k torý scény 
prežíva, ktorý určrt}e tleňooanie 
a tendencie . . . Cikker·hudobrlfl( 
prebúdza , .. ~lícit". na ktorom mu 
t o(ko zdleíl. ukazrlja 1~rdirJU v je· 
ho rozorvanosti, urol1l z 1111110 ty· 
rana a bllfneho. Obklopl h o f av· 

ciltujucou hrou 1arieb. • • nehmtJ· 
tateCrlt, nedefinovateCne. 011klopf 
lto flgalraml, v ktorých sa odu· 
kadlujc a ktorá predsa majll svoJ 
život... Myslim sl, že ll súčas· 
rwstl sotva možno r1arl2tat vera 
skladate(ov, ktor l maja takO pri• 
rodzenO divadelnO zmysel, ako 
pr4ve Cikker! 

W. Steger - Mannhelmer 
Morgan 

•.• .,Corlolanus" o Clkkerovej 
opernej podobe je apelom na hu
manitu, prl:vukuje rulr ok každého 
človeka na súcit ••• Pre t úto drcf· 
mu o tude a vodcovi, kde obaja 
majú často pravdu a robia be:• 
prclvlc, naplsczl Cikker lludbu zo 
stlhmu skúse11ostl. Jeho ult41ne/ 
VllllaliezavosH nezdct sa byt po• 
s tačujuce pr ldrzlauar sa jedného 
systému. Takisto aj par tttara Co
rwlalla nlc je stavaneJ výlučne na 
dvanásft6nouej !trukture. Je to 
syntéza moderného a tradičného, 
.~ialta od llr anlc po%dnej romantl· 
/qJ po exper iment, osciluje med:f 
tonalitou, polytonalitou a at onall
tou, neplJsobl u!ak eklektist icky 
- a 11ikdy rtio bandlne. Je to du• 
§eunet hudba, Imponuje auverétt• 
tlou polyf6nnou technikou, pre• 
dov!etkým vo velkých :borovOch 
scénach . • . Konurvatfvne mann• 
lteimské obecenstvo rýchlo upustl• 
lo od počiatočnej ned6very a nad· 
!ene oslavovalo Jdna Cikkera • 
celým súbor om : a dielo, aké m6-
~e opemé javl1ko dobre upotre• 
bit. 

W. Bronnenberger - Ntirn. 
berger Zeitung 

Nerneckd premiéra prv(} ra% o 
aprfll t. r. v Prahe uvedenej ope• 
ry Jdna Cikkera .,Corlolattul" ma• 
la u mannllelmskom Nór odnom di
vadle búrlivý uspech u obecen· 
st va. Nekonečný potlesk a ovdcle 
pre prltomného skladate(a a vfet
kýcll účinkujúcich: uvedenie fa!• 
kého, nwderného diela sa vedelo 
oceni( . . . Cikker nie je jedrto
~trallnO d vandsft6nooec. Na to je 
a•etml svojrózny, on je vo uýpo· 
redl 1kutočne 1ilným mu:ikantom 
slobodnej t onality ... Bol to vet· 
ký, ve(ml po:orulwdný divadelnO 
večer. 

K. Unold - Rhelnpfa lz 

Státne divadlo operety v Kyjeve uviedlo u minulej sezóne operetu z.aslú!llélw umelca Gejzu Duslka 
a tibretL~tu dr. Pavla Braratorlsa HRNCIARSKY BÁL. Prekladate(om diela bol libretista, režisér a herec 
kyjevského divadla nár. umelec USSR D. A. Sevcoo. Režisérom prvého uvedenia slovenskej operety o Kyje· 
ve bol Jdtt Silan. Kyjevské publikum ocenilo profeslondlnu urooeň inscenócle Hrnčiarskeho bdl u, najmtl vlak 
invenčnosf a melodičnosf Dusfkovej hudby. Premiéra l vletky ďallle repr fzy sa stret li 8 vetml dobrým 
?hlasom. Vy vr cholením boli predstavenia ll Paldci Ukrajina v Kyjeve, kde jednotlivé predstavenia videlo 
okolo 5000 (udl. Aj kritika sa o d iele vyslovovala ve(ml priaznivo: vysoko hodnotila inscenóciu - ako 
umeleckO čln sabor u. ZvldU vera miesta sa venovalo pozltlvnemu oceneniu hudobnej strónky operety. 

Na snlmkaclt - L ida Zaporožceva ako llorrka, V . Gazjulka v ulohe Fl6rlsa a baletnd scéna z operet11 
Hrnčiarsky bdl ll lnscenclcll Stdtneho divadla opere ty u Kyjeve. 

• V decembri m. r. sa zišiel 
Kru h prla tefov hudby orl Kull6r
nom a spolol!enskom stredisku v 
Humennom na znsadnutt, kde za 
prltomnosll zástupcov Slovkoncer
tu z Brallslavv a z Košic a zil· 
stupcu Státne! filharmónie Koši· 
ce bilancoval svoju činnost za 
uplynulO obdobie. Rekapitulácia 
v9sledkov bola radostným kon· 
štatovonfm dosiahnutých úspechov 
v dob1·ovorne1 ušfachtllet činnosti 

členov KPII pri KaSS l zamyslo
nlm sa nad perspektfvaml v na
~ledu IQcom obdobi pri zvyšova nf 
Qrovno koncertnóho života z as· 
ooktu kvontltatfvneho a kvalitA· 
tlvneho. Riaditel kultúrneho a 

liPOločenského strediska a pod
predseda Kruhu prlatelov hudby 
lllllus Levický predniesol správu o 
etnnostl s vyzdvlhnutlm ldeovo
oo\ltlckého a spoločenského v9-
znamu a dosahu koncertného ži· 
vota v Humennom. Kladno hodno
tli aktivitu lnš tltQclf. spolol!en
'lk9ch organizáci( 1 Jednotlivcov 
ktor! velkou mierou prlspell k 
llspešnému priebehu nielen XIII. 
humenskej hudobne! (arl a 111. le
sennóho koncertného cyklu, ale al 
pri propagácii a priebehu spora
dlck9ch koncertn9ch podutatf. 
Ocenil at podiel l!lenov KPH pri 
organlzárll a priebehu I. letného 
sustrcdenla lludobnet mládeže 

Slovensk&, ktoré sa v Humennom 
uskutočnilo v tllll m. r . Host ia 
z Bratlslavv a Košic zhodne po
tvrdili opodstatnenosf toho. !e o 
Humennom sa v tetto dobe hovo
ri ako o jednom z naldOidltel· 

~feb stredisk koncertného !Ivota 

v rámci Slovenska. Je to cenná 

devlza, ktor6 le jedným z natdo

ležtte tillch taktorov pri ilfrenl v9· 

dobytkov soclallstlckel hudobne! 

kulttlrv: te to zároven ohodnote

nie dotera(!let práce organizáto

rov. ale predovšetkým z6vll%ok v 

tetto uillachtllel práci pokračoval 

E. GOMBITOVA 
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V povedomf koncertného publik'l je 
u shlžilý umelec Dezider Kardoi známy 
predovšetkým ako znamenitý svmfonlk. 
autor oblúbených klavlrnych skladieb. 
11kó skladater, ktorý lntenzlvne prežlva 
pulz doby a problémy súčasne) spoloč
nosti, kde pre svotu tvorbu nachádza 
stéle nové Inšpiračné podnety, Do llnle 
početných spoločensky an~ažovaných 
Kardošových diel možno zaradiť al je· 
ho Spevy o živote - cykl us štyroch 
m lkrodrám na básnické texty Mášl Ha
I Rmovej a Miroslava Válka pre soprán, 
tenor a orchester op. 44, ktoré Kardoš 
venoval 30. výročiu SNP. Premiéra die· 
la odznela pod tal?tovkou dr. Ľudovlta 
Rajtera pri pr!ležltostl skladatel ových 
šesťdesiatin. Nakolko sl autor pri kon
clpovanf celého cyklu zvolil štýlovo iP.d
notné vyjadrovac ie prostr iedky, v snahe 
po dosiahnuti kon trastu a v snahe odlf
~lt rozd ielnosť textu dvoch básnikov. sla
hol po vofbe dvor.}l Interpretov. Krehkú 
;Jro tlvo)novú poéziu M. llaTamove1 určil 
sopránu (Bolo to dávno? Mladá ulica= 
1. a 3. časf) a všeYudsky platné !dev 
Válkove) poézie (St rom. Oda na več
nosť l zase mužskému vokálnemu partu 
Premiéru tohto cyklu mala pôvodne 
predviesť dvoUca: V. Stracenská a dr. 
Gustáv Papp. Speváčka všHk ochorela. 
11 tal< na rozdiel od sklndaterovho zá
meru musel tenorista prevziať al uve
denie sopránového pnrtu. S touto neoča
kávanou zmenou sa vyrovnal s obdlvu
hoc!nou pohotovosťou. 

Karcloš, ma jster velkých. na jmä sym
fonických rorlem sa ako zrelý skladatel 
obracia aj k lntfmnej!Hemu. komornému 
žánru. Využlva v iwm dlhoročnú sklada
t e!skú skúsenosť a udivu je na jmä spô
sob. akým ' sa vyrovnal s pr·oblémom kon
centrácie výrazu 1111 pomerne m11le l plo
ehe. Jeho VÝi>Oved jo (q>J·imná a doslova 
z nel vyžaruje životná skúsenosť a nut
nos! vyjadriť svo(e pocity tónmi hud
b y. Každá pleseit te mlnldrámou n ielen 
v slovách [vo vokálnom partel. ale al 

Po rozpačitl)ch výkonoch zahran ič
ných hosťujúcich spevákov v poslednom 
mesiaci uplynulého roku priniesli prvé 
dva januárové týždne v opere SND oplH 
nlekolko nevšedných večerov. Andrej 
Kucharskt dvakrát spieval svojho ex
portného dona José v predstaventa(;h 
Carmen. Ak naše prvé, marcové stret
nutie s touto. momentl\lne. gala-úlohou 
slovenského tenoristu prekvapilo predo
všetkým d!spoz1ctaml hlasového volu;ne
nu a hereckého stvárnenia. druhé rv 
rámci BHS 74) zasa mimoriadnymi kva
litami výrazovými, januárové predstave
nia akoby oba klady vzácne syntetizo
vali v jedno - v prežitý, spevácky l he
r ecky m imoriadne pOsoblvý. komplexný 
javiskový výkon. opernú postavu. Ku
charského materiál dokáže zaburácať 
dramatickou Intenzitou, J>rlčom túto svo
ju prednosť nezneužlva. ale poodltalf tba 
na miestach vypätých [ľlnlíle tretieho 
dejstva). má ešte stále m:tkkosť l ver
ký rozsah ( odmuzlclrovaná kvetinová 
ária, neplsané C vo finále druhého dej
stva). na dru bom z predstavenf l mi
moriadny lesk vysokých tónov. V rámci 
t vorby speváckeho výrazu použlva Ku
charský širokú dynamlckt1 paletu a do
káže kombináciou speváckeho a herec
kého vyJadriť 1 drobné psycholo~tcké 
nuance. Herecké stvárnen ie je expreslv
ne, miestami zableh11 do šir šieho gesta 
a nadsázky v použili vyfadrovacfch pro
striedkov - 1e to však zrejme dôsledok, 
~e umelec úlo~ spieva na velkých 1a
vlskách, vo väčšom prlesto,re. 

Trochu nezaslúžene v teho tieni zosta
l a predstavltefka Carmen. Kucharského 
bývalá dortmundská kolegy1ia a jedna 
z talentovaných mezosopránov nemec
ke( speváckej omladiny, t. č. v Ntirnber
gu an~ažovaná I nghlld Horysa. Jej hlas 
Je skôr lyrického charakte1·u (ved a1 na 
velkých scénach NSR hos ťuje najm!! ako 
Humperdinckov Janko a Mozartov Che
rubfn), nech~ba mu však plnosť, roz
sah a vyrovnanosť všeikých polOh, do
plnená muzikallt~u. uš!ach ttlosťou výra
zu a decentnou, civilnou. na náš vkus 
azda trochu chladnou hereckou koncep
ciou. 

Dva sviatočné večery zažilo op!lt hla
disko opery SND s rlnskym barytonls
tom z ZUrichu J<arl Nur melom. Najprv 
zopakoval Scarplu, ktorého v SND vy
tvárili už na Iar minulého roku. potom 
pridal náročný belkantový part Lunu z 
Trubnd ť\ ra . Nurmelov Srarola nesie pe
čAt Interpretácie k lasického predstavite
I a teflo úlohy Tita Gobbl ho, ktort • 

v hudobnom sprievode. Prvoradým auto
rovým cíefom le komornosť výrazu a 
rešpektuje ho al v l nstru mentáCJI. 

Nedožité centenárlum narodenia ra
kúskeho sklsdateTa Franza Schmidta sl 
pripomenula dramatut'l(la SF' uvedenlm 
Jeho Karnevalu a medzihry z opery Not
re Dame. Z tohoto hludlska a prihlia
dajúc na fakt, že dr. Ra ller bol Schmid
tovym Jediným žlukom. ktorý v súčas
nosti pôsobi v • slovenskom hudobnom 
živote, chápeme zaradenie skladby au
tora skOr lokálneho - stredoeurópske
ho, než svetového v9znamu - ako hold 
slovenškef metropoly svojmu rodákovi. 
Stýlovo je to skladba skôr eklektická, i 
ked 1e1 zásluhou využlvanla rudových 
motfvov a rytmov národov stredoeuróp
ske! proveniencie nemožno uprieť určitý 
stupeň remeselnej Istoty až originality. 
Domnievame sa však, že program vytý
čený v názve d iela vvžndoval sl l 1vsle, 
uvolneneišie a bezprostred nejš ie tempo
vé 1 výrazové stvárnenie. 

Dr . Rajter je uznávanou autoritou v 
In terpre tácii Bra hmsovho symfonického 
odkazu. ll. symfóniu D dut·, op. 73 po
značil však tentokrát zvlá~tnym prlstu
pom. s ktorým možno nrlna)menei po
lemizovať. Ako by sa zámerne usl1oval 
o podčiarknutie momentov idyllcký~:h, 
lyrtckých - ale v r·ovine asketickeJ. 
akademickeJ. čo za!>rll:!nllo veľké prl
blfženle, až strácunie I>Otrebných !wn
trastov. Do take jto koncepcie nebolo po
tom takmer [s výnimkou kódy finále) 
vonkoncom miestn p1·e bezprostrednu 
hudobnú spontánost 

12. a 13, XII. 

Americký černosský diri~('nt Dean Di
xon patri medzi obfllbnnýrh a do CssH 
pomerne často potývan~·r·h umelr.ov 
Tentoraz pr·ezen!ovol znanwnilé d i ri 
gentské kvéllity nn l\1nntlnl ssnhnovej Tr e 
tcHlkótskel svmfónil ti mol. op. 5R. kto 
rú v minulom roku nahral pro Su!lrll
phOJI. Dixonuva konr.t!pcla iJOill'l zoh!ad
J)ovanl vyprar.ovanosti dPinllov zarnPrlu-

lnghl/cl llorysa a Andrej Kucltarský v 
Carmen. 

Nurmelom n~tštudoval postavu v rómol 
zUr išskeJ inscenácie. Realistická, ale do 
maniackych čtt neprehrávaná kreácia je 
znásobená dokonalou InterpretáCIOU spe
váckou, ktorá nejde po kráse a objeme 
tónu, ale vytvára mnohovrstevný cha
rakter. Bohat~ arzenál speváckych vý
r!lzových prostriedkov (nielen dynamic
ké odtiene. ale al možnosti volenia 
bohatej !ikály hlasovej farby) zazmeva 
v tlmených, cyn izmom, ct zlobou pod
rarbených tónoch, v drsnosti fräz. len 
občas zaburáca fyzlck~ml mo:l.nosťaml 
spevákovho výborne školeného hlasu. 
Ten Nurmela naplno uplatnil v Ctl ohe 
Lunu - v bravurnel a so vsetk~ml 
ozdobami vyspievanej ve!kej árii (s tra
mt G, v recitatlve, uprostred árie a v 
záverečneJ kadencii), v ensembloch 1 vo 
ve!kom dvojspeva s Leonorou. Po tom
to predstavenf sme sa ani vefmi neču
dovall, že Nurmelova hviezda naberá na 
nemeck~ch, talianskych, ba už al seve· 
t•oamerlckých javiskách čoraz v1i čšf 
kurz. }. BLAH O 

., • .. keď chcete vidiet dobrého Gio· 
vanniho, choďte do Budapešti! ", znie 
slávr1y výrok Johamte.~a Brahmsa. Pred 
stavenie, ktoré mal možnost vidiet v 
roku 1891, keď ako dirigent vlastných 
diel hostoval v maďarskom hlavnom 
meste, di r igovala nie menšia osobnost 
ako sám Gustav Maltler. Azda od tých
to čias sa datuje tradícia, že budapeš
tianske predstavenia Mozartoulto diela 
- pod(a t vrdenia stívekých kritík 
mali stístavne výbormi tíroveň . Za jed 
no z vyvrcholení tejt o tradície možno 
s určitosťou považova( aj po.~ledné ro
ky Jtyridsiatych rokov, keď pod tak
tovkou Klemperera a Ferencsika spie-

vala sa predovšetkým na ítčinnosť ťahu 
a na výstavbu vär.;i;lch Jlnlf za priam 
prlkladného vyexploatovávanla jeho tvo
rivej romanticky vzletne! fantázie. Bo
lo to podanie prirodzené. plynulé, spev
nO, plastické, bez velk~ch dynamických 
kontrastov. Sélmoúčelných zvukových 
efektov a jeho krása spočlva la práve v 
nenútenom pôvabe. jase a prostota. 

Na plnej výške svojich nemalých mož
nosti preukázal dr. Ferdinand Klinda 
suverénne technickO llltljstrovstvo. vita
litu a muzikalitu v Toccate festtve pre 
organ a or chester od Samuel a Barbera. 
Toto pomerne krátke d1elo sl nevvtýčllo 
la ciel rlesit nejaké závažnejšie prob
lémy, ale autorova snaha Inklinovala k 
naplsanlu diela monumentálneho, zvuko
vo apartného a technicky dosť expono
vaného. Sólový part sa strieda alebo vy
znieva s orchestrom zvukovo priam 
Ideálne vyvážene a naoza ! Slastne. te 
to dielo, ktoré svolfm charakterom a 
nlirokml pt·!am Ideálne zodpovedá na
turelu a vefkým možnostiam dr. Klin
du, ktorý tentoraz bol naoza! v Jedi
nečne 1 ko nd lc! l. 

Ai dJ'uhá koncertantná skladba 
Deethovenov IV. klavlrnv koncert G dur, 
op. 58 zá~luhou nezabudnutolného vý
konu Philippe Entremonta (Francúzsko] 
a dobre! spolupráce s orchestrom mala 
vvnlkajúcu úroveJ). Tento. z hradiska 
Interpretácie a koncepcie azda nainá 
ročnej!;! Beethovenov klavlrny konrert 
sme doposiar počuli v ulckoľkých neza
butlnutelných interprPtáclách. Spomeň
me aspoň Rakúš!mov Pnuln Baduru-Sko
du, W. Bredela. alnho MncTarku Annie 
Fischerovú. Každý z nich bol svojim spô
sobom jedinel:ný, hlboký, presvedčlv~. 
Stýlový a nezélbudnuteTný. Entremont 
ako typický predstaviteF francúzskej kla
vlmel školy mal Jedinečne vypracova
nú (nie nielen tol zvukovú stránku svoj
Ir o výkonu. :-Javv~e je Individualitou o 
technickv dokorHIIP 11 suverénne dlspo
nujúrlm virtuótom ktorý plne re!lpektu
le sloh sklnclntera nln - v tom spočlva 
univU~šla sila jeho lntnr pretár.ie - do
klíJ.r. sa s nim plne stntožnit Prl dô
kllldnom vypJ•acovanl najmr.nšlch detai
lov sledoval Entremont v prvom rad!' 
Ílčinnosť celkove! konceprle. Je lnter
prrtom modPrnl'>ho typu. ktOI'Ý orl ne-

valt na javisku také nezabudtwteCné 
osobnosti, akými boli Svécl . Losonczy, 
O~oátltová, Báthyová, Gycukovicsová, 
Szé~·ely, Rôsler, Fodor a Oszkár Malecz· 
ky. Casom však twstalo obdobte, pozna
čené generacnýnu prol!lemanu. vý.~led
tllcou ktorelto bolo, ze drclo postupne 
zn11::lo z repert oaru budapeštiansl,:ej 
Stutncj opery. Prt•á prenttéra jej det•iif
desiatéjprreJ se~o·1y vzkrtesila d1elo. 
Zwl. len drelo, lebo v .~/elle slavntrll 
trarlrcrr nastala nesporne r•eU·a ceztíra. 
Je peknfÍm gestom CJCáell!a opery, ie da 
lu nwi:twsť najmlad.~cj generácii zasp•e 
t•at st Mozarta ( vucluidzali azda :w slw 
/Očnn.~tt, ze prl>ý pra~.~k(/ c/0/1 GtOVCIIllll 
- Lwyt BasH mal aj Mim tba 22 ro· 
kov) - no výsl edok mo;;1l0 povazo "af 
tba ::a ZCil~jimavý, velmt odvážny a prob 
lematteky pol.·us. 

Ako to dne.~ býl'a u::: priam tradtčné, 
clielo bolo prezen touané v réžii Andrá· 
sa Bŕkťsa vo clvoc/1 obsatlemach. V tom 
preti slctL•eltt, ktoré som vtdel s me~ač 
ným odstupom po premiére, demarkač
I!Ci čiara týchto obsader1í bola však už 
tip/ne rozmaza11á. Výkony tičinkujúcich 
przpominal& skôr polarizované magnetic
l.·{: pole, net jedno/tat u Urul<'fúm homo
g.!•uleilo tl.·wliva. Kladný pól predstavo
vala Sylvia Sassová v úlohe donny Art
ny: ona už cíti charakter postavy a 
uUachtilo spieva nádhemé melódie par
tu - prezrádzaj tíc, že bude priamo
čiarou pokračovateľkou slávnych tradí
cii. Jej protipólom je - paradox, že 
práve jej partner - don Ottavio Jánosa 
Berkesa, na míle vzdialený od toho, aby 
pravým belkantom zaspieval vrúcnosťou 
napísané Mozartove melódie. Dalších šes( 
poMáv h(adá svoje miesto v ťažnej sfé
re týchto dvoch pólov. ZiaC, väčšina z 
nich stojí práve rta rozhrw1í, na akej.~i 
rtecttrálnej pôde. Najväčštm rozčarova 
mm je don Giovanni aj tt nás pozitívne 
známeho Lajosa Millera, ktorý si fažko 
naclzáclza cestu k tejto zloži tej postave. 
Svoje známe hlasové kvalitll uplatňuje 
aj t u, spieva aj notoveme, ale bez vntí 
tomého napätia a osobnej V!Jhranenosti . 
Artl Mária Sudliková nevedela ešte vy
modewvat zložitý profil donny Elt•íry 
Kladnejším dojmom zapôsobil l stvárt 
Gát i ako výrazom spievajtíci Leporello. 
Zerlina a Masetto - Veronika Kincse
.~O!Iá a Sándor Széki, svojimi výkonmt 
patria tiež skôr do pozitívueho magne 
tického pota, zatiaľ čo József Bódy v 
1ílohe Komtura akoby bol eliminoval 
dramat ický náboj svoje j postavy. V hu 
clobrtom naštudovaní Gyttlu Borbélya stí 
jednotlivé detaily síce v11pracovallé, ale 
ch.JÍba pulzácia, atmosféra a spád reci 
tatívov - a ani mohutný oblúk, k t or(/ 
\tozart tak logicky poMavil medzt úvod 
tlýml akordmi a konečnou tragédiou, nre 
je ešte vybudovar1ý Kladným mometl· 
tom ln.~cenácie sú aj kr{lsne kost(/my 
Tivadara Márka a tíčelná pekná scéno 
Gábora "forrayho .. Z predstauenia som 
odchádzal nie spokojn1í a s rozpačitríml 
rfojmami. Ale posilnený v pre.~vedčení 
:ie ttíto .,tJeselti drámu" slobodno twiesl 
''a scénu iba vtedy, l..·eď .~1í dané pred 
poklady pre zachovanie rotma!'áiH! me 
rlzi kl'alifott insce11ácie a gertialitoct sa 
matného diela. JOZEF VARGA 

vvčerpaternostr svale! tvorive! fantázie 
plne respoktu1e zásadv klasickeJ agogi
ky a pri tom všetkom je jeho hra živá, 
premenlivá, plná kontrastov a su~estfv
na. 

19. a 20. XII. 1974 

O týždei\ neskôr sme prlvftall dalšie
ho. v Bratislave už v minulosti niekoJ
kol(rát osvedčeného beethovenovského 
Interpreta - mladého rakuskeho klavi
rrstu českého pôvodu - Rudolfa Buch
binder a ako sólistu l. koncertu pre kla
vlr a orchester C dur op. 15. Buchblnde
t•ovo podanie tohto dioln nlltlk nezosta
lo v tieni veľkého Entrcmontovho výko
nu. Nieslo znaky pokorne! oddunostl au
torovmu zámeru, vrcholne technického 
vypracovania. maximálneho sústredenia 
t>ri emocionálnom stvárilovanl, ele~ancie 
l optimistického švihu. ale aj hlbokej 
výpovede, ktorá je daná len tým naj
v!lčšlm umelcom. Spolupráca s dirigen
tom večera Zdeňkom Košlerom bola 
priam vzorovou ukážl(Ou jednotného pri
stupu l zvukoveJ vyvá!enostl. 

Koslerova interprntilcin Beethovenove j 
IX. symfónie d mol, op. 125 vyznačovala 
sn pekným vypracovanlm orchestrálneho 
partu, osobitným tvorivým prlstupom, 
ktorý sa vsak pomel'lle dost jednostran
ne zameriaval na podčJ,rrkovanie medi
tatrvneho filozofického podtextu diela. 
l Už len skutočnosť, že časové trvanie 
Sl"lllfónle v Košlerovom podani sa bl1-
i:Jlo 75 minOtam signalizuje, že dirigent 
musel voliť podstatne nomall;ie tompá, 
ako býva zvykom.) Nazdávame sa. že 
tentokrát sa mu nepodarilo bezozvyšku 
udržať nup!ltle mohutného symfonického 
prudu u al celková koncepcia trpela na 
nedostatok kontrastov. Tieto konštatova
nia sa tykalú najmu prvel, čiastočne 
trete!. ale konečne aj finálneJ časti. 
Lep~! dojem z celkového vyznenia dtela 
nenapravllo ani v histórii SF azda naj
lepšie kvarteto sólistov f Gabriela BeJ1ač
ková. Vera Soukupová. VIlém Prlbyl a 
Antonfn Svorc) a v durhu lradlcie n ie
len spolahllvý a nadšený. ale vskutku 
Po každP.I stránke vynikatúcl výkon Slo
venského fi l harmonického ZbOI'U f zbor
llla)ster /. M. Dobrodlnský). 

VLADIMIR CI 2IK 

Z prfležitosti vystfipenla Andreja Ku
charského v SND polozill sme umelcovi 
dve otázky: 

Co te nové v dortmundskej opere? 
- Vcfká reorganizácia. Keďže sieť 

opernych divadiel v tomto kúte West
ťal~ka le neobyča ine hustá, až preex
ponovanä. rozhodli sa kompetentné 
miesta IHI!ri'~Jstrovať dortmundsku ope
ru do kategórie .,státnych opier" a ope
I'U v :,otvcl tnd!>at k((omeu·ov vzdia le
nom Gelsonklrchenc premeni! na hudob
no t.illl!rvné divadlo. Preto dochádza v 
Dtll'tl'lundn al k vefkým personálnym 
.:mnnllm. Vyše tretiny umeleckých pra
covnikov odišlo a nu uvornené miesta 
sn v silcasnostt podriadu!Ct konkurzy. 
ZámProm ie zvýsenle kvality, pretože 
Dortmund dostáva zmenou kategórie 
známku rovnocennú s Mnfchovom, čl 
Stutt~artom. Divadlo je t. č. pod dočas
ným vedenlm. Od budúcej sezóny m á 
sa stat Jeho umeleckým šéfom [GMD) 
Marek Junowskl. kým wa~nerovský re
net· ioár bude plne v kompetencii Hansa 
Wallata z Mannhelmu . K stálemu hlav
nému režisérovi Leopoldovi Hagerovl 
[známy al zo salzburských festivalov) 
pribudne experimentátor z Wuppertalu 
Kurt Horres. 

Vaše umelecké plány na najbl ižitíe ob
dobie? 

- Pravidelné hosťovanie v DilssAldor
re s Othellom a Tambourma jorom vo 
Wozzeckovl. na domácej scéne obnovené 
naštudovanie Othella a l smael v pre
miére Nabucca [v réžii E. F. Vokálka], 
spolupráca s Mannheimom a Mnlcho
vom. [ JB) 

Velké divadlo vo Var ilave má už vy
pracovaný podrobný repertoár·ový plán 
na nalbllžšlch p!lt rokov. V repertoári 
sCt významné hudobné diela l baletné 
pr edstavenia pofské 1 svetové, klasic
ké i súčasné. Veden ie divadla venuie 
vefkll pozornosť súčasnej tvorbe. Prvou 
pofskou operou, ktoru uvndie budÍ! Diab
li z Loudunu K. Penderer.kého. Z ba
letných diel Inaugurovala sezónu ope
ra-ba let Augustyna Blocha l!lboko spia
ca krá l ovná. Klas! ku bude reprezento· 
vae Verdiho Falstaff, Mozartov Don Gio
vanni a Cost ran tutle. Sezóna 1975-76 
sa začne predstavenlm Halky v zmoder
nizovaneJ Inscenácii. potom prldo nn rad 
!lremléra .,Mysterlum Helotzy" - opery 
B. Mntuszcakovel a Verdiho Maškamé
ho bálu, ktor~ vo Varšave lhlhrah už sto 
rokov. V r. 1976 1e v oláne Musor~ské
ho Chovanč!na. premiéra Ze lenského 
Janka a Masca~nlho Sedliacke! cti. Na 
komornej scéne to budú Monluszkove 
opery a množstvo baletov. o. 1 na hud
bu S. Klslelewského a d iel J. Bruzdo
wlczovel a ). Lucluka, skomponovnných 
na požiadanie divadla. V r . 1977 uvidia 
nofskf diváci balety l . Stravinského. 
Ponchlelll ho GJocondu čl Jeden z baletov 
L. Rozyckého. Komorná scéna uvedie 
>;carlatt!ho operu N~r··~~ '<turn na celom 
wete neuviedli už 150 rokov a R. Strau:>
~ovo tCnprlcclo. J),IIPI na rok 1978 sft 
v pláne PuccinihD r "<~JHI()t Verdiho Rl· 
~oletto Wozzeck A Ber~a. Cajkovského 
Splaca krásavica a 1. 



šF Košice 
Dirigentmi piateho koncertu l. abonentného 

cyklu Státne! tllharmónte KoSice bol! )oseC Shel
llal (s dychovým orchestrom) a JoseC Vlach (so 
sláčikovým orchestrom) . V programe koncertu od
znela ,.Serenáda d mol pre dychové nástro(e op. 
44" A. Dvoi'áka, ,.Ctyi't karikatúry s jednou na
vie" pre dychový orchester a bicte nástroje 
V. Trajana (premiéra), ,.Divertimento č. 10, 
F dur", KZ 247 W. A. Mozarta a ,.Serenáda Es 
dur pre sláčikový orchester" op. 6. ). Suka. Prá
ca dvoch dirigentov vyznela velmi pr1azntvo a 
mdla ohlas nielen u publika, ale a( u samotných 
hráčov. Svo(e bohaté skúsenosti odovzdali plným 
prtehrštlm, kládli dOraz na vyrovnanosť prejavu. 
Ich prlstup k pretlmočenlu skladieb bol muzi
kantsky cHený, Interpretácia sympatická, anga
tovaná v pros pech skladieb. Skladba V. Tro(ana 
le efektná a zaujlmavá, naplsaná so zreterom na 
možnosti dychového orchestra. Výborne sa potú
vala a mala zaslúžený úspech. 

Lenárd Očlnn9m gestom premyslene viedol or· 
chester, dynamickou stavbou a odstupňovanos

ťou ziska! p lastický zvuk. Celkovt dojem mohol 
byt lepši pri vyváženeJšom obsadenl or chest rn 
( 4 violončelá a 4 kont ro basy je predsa len málo l 
l ked l. časf Catkovského symfónie nebola dosta 
točne sklbena. lntel·pretácla ostatn~ch časti &il 

vyznačovala vyrovnanosťou kontúr. koncentrova 
nosťou neustáleho napUtla a správnym vyzdvlh 
nutlm zvukovej podstaty. Sólistka koncertu. so 
vletska sopranistka lzabella Sallykod-Melnlkovi\ 
má prllemný hlas dostatočne! Intenzity. Skoda, žf' 
program - .. Jarné vody" S. Rachmaninova, ,.Sol 
vcjglna plesefl" a .,Uspávanka" E. ll. Grtega 
neposkytol dosta tok možnost! vychutnávať Jet 
kultivovaný h lasový pre(av. 

Sovietsky dlľlgent Fuat Manauro• a Da!lntar 
laloabn6 (klavlr) uviedli program slávnostného 
koncertu pri prlležltostl otvorenia Mesiace čes
koslovensko-sovietskeho prlaterstva. ,.Koncert pro 
klavlr a orchester č. 2. B dur, op. 83u ). Brahmsa 
atavla pred Interpreta viacero problémov nielen 
vo zvládnuti technicke! stránky, ale aj v pocho
peni a vo výstavbe. Baloghová ho hrala s velkou 
erudovanosťou, no pamllfové zakollsanla pozna
menali ďalši výkon, na ktorom bolo cltlf Istú 
opatrnosť. V druhej polovici koncertu odzneli 
.,Symfonické tance" S. Rachmaninova. Mansurov 
sa tu prezentoval ako dirigent, ktorý sebe ani 
llrchestru nič neodpt1šfa, má zmysel pre ucele
nosť stavby diela, pričom presne vypracované de
taily v jednotlivých hlasoch a vyvažuje nástrojové 
skupiny. Orchester znel spevne v kantilénach. 
Otočne a energicky na miestach vypätých. 

Sóhstom 1 dirigentom ďai!Heho koncer tu v rám
cl Mesiaca československo-sovietskeho orlatelstva 
bol sovletskv huslista Igor Bezrodnyj. Za d lrl
gentsk~m pultom te Bczrodnyt v~bušn9. bezpro
stredný a prirodzený, čo mu zaruču(e kontakt s 
obecenstvom. Symfónia č. 92, G dur ,.Oxfordská" 
J. Haydna tak trochu postrádala pravt1 lahkosf a 
pohyblivejšie tempo. Sym[ónia č. 6 h mol, op. 74 
,.Patetlckáu P. l. Ca(kovského so zdOraznenlm 
emociálnych prvkov vyznela presvedčivo. Bezrod
nyj tu mal znamenitý pohlad na dielo. na jeho 
stavbu 1 obsah. Ako huslista sa predstavil v ,.Kon
certe pre husle a orchester č. 2, E dur" od ). S. 
Bacha. ... 

V rámci Roku česko( hudby sa uskutočnll kla
vfrny recitál Samuela Kodi'a s programom: B. 
Smotana ,.Ceské tance" ( II. rad). F. Cho pln ,.Ma
zurky h mol a Cls mol, op. 50", Valčlky As dur. 
Ges dur a els mol" a .,Polonéza As dur". Hlav
n tm hradiskom výberu a zostavenia programu 
bolo. vyhovlef prirodzenému naturelu sóllstu. 
S uznanfm treba prijat výkon klavir istu, kto r9 do 
svojho programu zaradil Ceské tance. nešetriac 
virtuozitou a maximálnym využltlm možnosti ná
stroja. Keď sl ei.te uvedomlme nie časté koncert
né vys túpenia S. Kovára, o to viac obdivujeme 
teho výkon a spOsob stvárnenia sk ladby. Ukázal. 
že česke! hudbe nielen výborne rozumie, ale vie 
lu al prlmer<~ným spôsobom premeniť v Očlnn9 

výsledný tvar. S. C:URILLA 

Po posledných úspechoch Ondreja Len6rda sme 
právom boli zvedavi na jeho druhé vyst1lpenle 
s orchestrom SF. Pri prvom zau(at nielen výko-

~~ko a~e nl~~ !~~~ov8a~0 n~1 p~~~~~=l k~n~~~~~.stJ~0h~ 
terajšie vystúpenie s programom l. Dibák: ,,Mu
sica festlva op. 12u. P. l. Cajkovsklj: "Symrónla 
č . 4, ! mol. op. 38" ho uviedlo ako dirigenta, 
ktor9 má vrelý a preclzny vzfah k hraným au
torom. jeho Is tota dávala najavo, že máme pred 
sebou umelca tvor1vého, s vlastným prlstupom. 

rné experimenty 
Nedhno vystupovalo v Mos 

kva Leningradské JIUitne dlvad 
lo Malého divadla opery a ba 
letu. V Moskovčanov malo ob· 
ronký ús pech. Toto laboraló 
rium sovietske! opery pracu(c 
od roku 1918. Na je ho scéne 
uuell svetlo sveta také d iela, 
ako Tichý Don Ivana Dzert in
akého, Kalarlna l zmajlovové 
Dmltrlla ~ostakoviča, Collu 
Breanon DmitriJa Ka ba levské
ho. Vojna a mier Ser'leia l'ro
kotiava. 

V poslednfch rokoch nachá
••• Malé dindlo opery a ba
leta aod noriv6 ceaty. A po
•re •flledkOY pr6ca - lťast-
16. Vl etky predstave nia SÍibo

ru st -.ypredaaé. V čom spo
l!fn bpech tetto ,.malej" oper
aeJ scény? Na túto té mu bese
doula s hlavným r ežisérom 
Mal6bo dlndla operf a bale
ta Emilom Pasynkovom Tama
ra Gn•m-Grtlma1Jo•6. 

- V každej novej lnscenácU 
musi byť zrnko experimentu. 
NovA režijná koncepcia by ma
la evokovať nový prfstup d iri
genta. novú redakciu diela .. . 
Repertoárová politika nášho di
vadla s leduje trt základné cle
le. V prvom rade Inscenuje sú
časné sovietske operv. potom 
obnovuje rus kt1 klasiku a na 
trefom mieste sil Inscenácie 
nikdy nehraných alebo zabud
nut1ch opier (napr. opery Ch. 
W. Glucka). Kolektfv dlvadla 
musi byť nadchnut~ nov1ml 
repertoárovými Ideami. 

A no-.ýml re! ls6rskyml d 
JIIerml ? V l! om spočlva IIIOCI
atata n i lch bladaof? 

- Mola pozlcta má cbarak
tf!r spoluautorstva. Neide ml 
len o člstt1 lnterprNáclu auto
rovho textu. V!íetky posledné 
lnfcenácle oplf'r 5rne tvorili 
cestou akllvnel ,.lnvázleu do 
autorovho textu, a le neboli 
sme svolvolnl. Inscenácia mO~e 
tiež vzniknú ť za aktlvnej spo
lupráce režiséra so skladate
rom (napr. Vrchári skladatera 
Strvanlho Catajeva - prvá da
aeet6nska o pera, ktorá sa zro-

díla v našom divadle ako ne
konečná lmprovlälclal. :-llekto
ré Inscenácie PI'Cdchartza d ho
dobá ana l~zo s.unotnet part! 
túrv - alebo vlctcct ých -. ~bv 
s me sa s kutotne d ·)Stali k tel 
na!vernejšet verzii autora. IJrl
čom š tudu Jeme al históriu (f'd 
notllvýc h ln!>cenáctr. Rež1-1ér 
musi nátst tú nalúčclne1šiu -:os
tu medzi úctou k dielu a aktlv
nvm spoluautorstvom. 

Pomerne l a hko mot no takto 
oos tupovat. keď autor pracuje 
s režisérom. Ale a k ide o kla
s ika? 

- Aj tak sa obraciam na au
tora. ktorý .. sedlu naproti v 
kresle a spolu uvažufeme. s ko 
na llepšle tlmoč tt zmvsel dl"!la. 
t'rlčom sa vys trlha(lle druho
radosti. Som proti reštaurova
niu dobov9ch dielni v st1čas
nom opernom divadle. 

Ako nkb alo predatne nle. 
tak unikala n la lfl$!6nla. v 
ktoret nokouln niekofko 
Glucko•fch partit6r ... 

Veď samotn1 skladater 
exploatoval hudbu z vlacertch 
svollch opier. 

Ako donhuJete takt spon
tánny hereckt a s neváckf pro
IJv u ooerných s6Jis to•? Ich 
rnterpret6cia le Jahk6. Intonač
ne Istá , spnácke nuanay aa 
jedinečne 'fiala na IIIOhYb 
umelca • priestore ? 

- Ve ra sa učfm od dlvačlel
n9ch· režisérov. S hercami Je
dinečne spolupracuJe Georgii 
Tovstonogov a )urlj :Cublmov. 
s ktor~! sme s polupracovali 
pri tvorbe obrazov nového ba
letu Borisa Tlščenka Jaroslav
na rns motlvv eposu Slovo o 
pluku Igorovom ). V orlici ll l
uohern9ch režisérov nachá
•lzam vela tvorive! Inšpirácie, 
k torá ml pom~ha pri reallzlicll 
mol!ch umelec kých zámerov. 

Jedna ko deleJ nes cbnfuili 
vale rellsérake .. no:lnice". 
Mo! no dost odvU nou bola ln
scen6cla Gersbwlaont opery 

Poray • Beu , ktorfl lnterpre 
tei!ne nu1 fahko rozlhkall rua 
kf s ocvácl. 

- O InscenáCII Por.l(v " Bess 
'om dlho uvažoval. Koď Sil ml 
naskvllll možnost sooluprárP s 
ledlnečnvm dirigentom jurt(om 
Temirkanovom. nevl1hol som 
Gershwinova opera oonť1 k1 
'kvoiO hudbu. pre?'o teda uvo 
>.ova f. Veď tcrnosský "lJtWák ., 
tiež rád zaspieva Onegina all' 
bo Borisa ... 

Publikum. ale tlel kritike 
vysoko hodnotili valu ladno 
delstvov6 (predtým troldej
stvovú l inscenáciu Stedrlnove l 
opery Nielen ltiska. A valu re 
dakcin prijal at autor. Ako s te 
pril ll k také muto nriantu in 
scen6cle? 

- Nad mojfm zamerom som 
uvažov111 desať rokov.. . Hra 
dal som akúsi účinnO skratku. 
aby som našiel r~~tu k poslu
cháčovi. Po vlact.rfch tlvahltch 
s me z diela vytvonll brllantn(l 
zábavnO operu s typicky rus
k~ml obrazmi. 

Opera pulzuJe • lntancl6ch 
fudo•el lyrickej improYi16cle, 
prekypuJe spoatáonou komikou 
a realistickou P!'OSioton. Poalu 
cháč sa ani na chvUu nepo
zaatavf nad tfm, prečo t6to ly 
riekli drá mu herci splenJt a 
nehovoria a naopak, prečo ho 
voria a nesplen jlí. Táto Insee 
nécla predatnule akutoi!nf' 
realls tlckf opernf reallzmu11. 
le to •fboraá s:íCasná opera . 
Co bf sme e*tu spomenuli z 
poslednt ch vail.:b lnaeenlicll? 

- Uvediem Ailte nohostlnskú 
ré!!lu v novoslblrskel OP01:.9 
Tam som rcžlrovdl dielo GeOI'
glla Ivanova. Alklna pleseň. Jr 
to operné dielo z oroswedta 
kolchoznel dedinY. 

Aké bude 110dfa •b operné 
dindlo budicaostl ? 

- Ste presvedčená, !e mám 
pt·edstavu o opere sáčasnostl? 
fartuje Emil Paayako-.. 
Opera našich d nf prináša na 
-;cénu vera nečakaných expert 
mentov a divadlo je predovšot 
k9m umenlm svoJej doby. 

Spracoval: M. f&SAN l 

GRAMORECENZIA 

Vyobrazenia muzikantov z tli. 

storočia . ktoré sa uchonll do
dnea na oleJomafb6ch kostolfka 
v Palúdzi, tvoria základ výhar
ného rleiienla obalu -.ydanej 
11ramoplatne so n6caymt re
koni trukclaml skladieb •lal6-
clch aa na nalu hudobnú minu
lost . Výber 1kladleb 1 piatich 
rukopisných zbornlko• uekutoč· 

nila a pri realizácii platne od
boroe spolupracovala dr. M6ria 
Jana Terrayod. Na lnl truman
t6cll sa podlafalt okrem ume
leckého 'fldOceho Pralskfch 
madri1aliatov Mlroelan Vaah~Jo
du, Jh Rakyta, )arosla• Krček, 

Mlloaln Klement a Pnel )ur
ko•il!. Va nbodo-. umaleckt ko
lakU-. 11 • mlnuloatl ul •lac
kr6t podlefal Dl rekonitrukctl 
mnol at.,. diel aaiaJ bohateJ hu
dobne! mtnuloetl. 

Prva strana gramonlatne ob
~ahule nahrltvkv z našic h 
dvoch na lstarllfch rukopisných 
oAmlato~ zo 17. storočia . Jed
noduché ~APIS labulatúrnou 
nutácj'O-u-urč~l,}é, llľB vlrglnlil 
alebo Iný dobový , klávesový ná
~trol dnes .sotva môžu stačlf na 
zfs kanle ootrobného obrazu o 
t•epertoárl a Inštrumentačne! 
orax l našich muziRantov zo 17. 
čl 18. storoči<~ . Záplsv preto do
l vára cUIIv4 ruka st1časného 
zna lca a umelca Miros lava Ven
llodu. ktor~ pri Octe k zacho
vanému Prameňu tvori umelec
ké celkv t9m. že sa v:llva do 

• hudobne l 1.10dsta1v . zápisu a v 
rámci dan9ch možnosti dlkto
van9ch dobovou mvzlkantskou 
praxou zl!pls variuje a Inštru
mentačne dotvára. Jednoduch~. 
niekedy len vefml krlitkv zápis 
melódie s bosom oflva pred na
ml a v slllade so svolfm tex
tovým Inci pitom nadobudne ne
zvvčatnt1 krásu. Drobným zá
olsom Prtraďule často uzavretO 
trojdielnu formu. čim dostáva 
vllčšle celky. 

Obrazom Inštrumentá lnej 
hudby európskeho typu zo 17. 
storočia le v~ber skladieb z 
Peatrfbo zbornlka z Levoče. 
Inštrumentované zápisy. ktoré 
zé,!llemca nájde v knihe Burlas. 
Ftser, Hoi'otš: Hudba na Slo· 
vensku v 17. storoči f Bratisla· 
va 1954 l s nlizvamt Saltlrelle. 
Buronata. Gr.nnd Ballo Amor 
Odlum, Runda Laetum 'tn cor~ 
num (et truncum l sO vystava
né na troch nástrotoch pod la 
'lp0sobu Interpretácie trlosonát. 
l'ri opakovan! s a , Inštrumentál
na paleto obohacu(e o ďalšie 
nástroje, čfm nadobOda celá 
úprava farebné a dynamické 
kontras ty. Zo skupiny vzácnych 
tancov fudového pôvodu. ktoré 
ú v zbierke zast1lpené v cel

kom peknom počte najčastejšie 
ood názvom chorea. obsahuje 
nahrávka tanec s názvom Cho
rea Kozackv a Wechsl Tanz 
Obidva tance ma!ťí nepárnu 
metriku. Kým prvý nadvllzule 
na slovanské, nalmll s lovensko
ukraUnské vztahy, druhý taner 
le u nás dodnes známy v ru
davom prostredi ako looatko· 
vf alebo varalkovf tanec. 

O niečo reprezentatlvnejšf 
le vtber uká!ok z Vletorlso•bo 
k6duu oochádzajllceho zo se· 
verozápadného Slovenska. Pn
mlatka le ulotená v rukools· 
nom oddeleni MaďarskeJ aka
..._. vied y Budal)ritt pod 

sl&natúrou K 88. Pllť ukéžo k 
tvori Klobucký tanec. Courant 
a tri plesne s nézvaml Na peci 
Bamušek hluch~. Nerada ro
bila sem a Sylvia. Inštrumen
tácia le komorná. DominuJe tu 
zobcové flauta. čembalo, lutna 
a krumhorny. Klobt1čkov9 tanec 
zachováva podla lntorpretač
n9ch zvyklosti 17. a 18. storo
čia svo1u Proporciu tvorlar.u 
ti'Oidobý kontrast k párnemu 
tancu. 

Prvá strana gramoplatno sa 
konči výberom troch ukážok z 
Uhronkej zbierky z r . 1730 
[zbierka sa naz9va al Uhrovec
ká a po tel objavenl sa krát· 
ko označovala nesprávne a ko 
.,oponlcká" ). Zo skupiny v tej· 
lo zbierke bohato zastúpených 
hajdtlskych tancov sa nachádza 
vo výbere tanec č. 16 (HunRa
rtcus ). V nahrlivke sa !Išl z vu k 
komorného orchestra od nahrá
vok skladieb pochádzaj1lclch zo 
17. storočia početne(š!m obsa
denlm sláčikov, kde ale zostA· 
va ešte stále zastt1penlt al zob
covA flauta. čembalo, prlberá 
s a cimbal. tamburlna a Iné ná
strofe. Part prfmu le oproti pô
vodnému zápisu obohaten~ o 
variačné obmeny niektorých 
miest melódie. (Súčastou zápL. 
su tanca č. 16 le aj 1eho pro
porcia, ktorá na škodu veci nie 
le nahratá. lebo konfrontáciou 
by sa boli opravtll dve chvbné 
miesta v nahrala! párne! časti 
tanca.) Lyrická ,.Smutne slavfk 
splváu tvori kontrastnt1 časť na
hrávky ukážok z Uhrovskel 
zblerky. Pod základn9m rvtmlc
k9m sprievodom cimbalu sa ro
zosplevalú flauty striedavo so 
sl áčikmi. Tretia ukážka s né· 
zvom Bubák predstavuJe jedno
duchú dvo(dlelnu melódiu . kto· 
rá uchváti poslucháča práve zá
s luhou malstrovskel lnStrumen· 
tá ClO. 

NaJviac ukážok ormáša dru· 
há strana gramoplatne zo 
Zbierky Anny Szl rmay-Keczero
vel. Krása slovenske! l udovel 
plesne vystupuJe tu u:l v áplnfl 
nezaobalenel podobe. Ct le to 
Tu~ rovnajúci sa llptovskej Te· 
raz som sa rozihrala, tanec 
G 32 bllzky s vadobneJ plesnr 
Obzri sa dievča a Iné. Meló
die z obdobia kuruck9ch vo len 
prlpomfnalú dva ludovó tance 
C 102 a C 106. ZauUmavé te 
úprava plesne Takeho ga lublm 
v kožušku D 114, v ktore( upra
vovater ]lin Rakyta urobil ver
mt logické zmeny v metrlko zá
kladného zá pisu. Kým v orvel 
časti zachoval alla breve. v 
druhe! tastl melódie predlžll 
oôvodnf zápis., v pomere 1:2. 

Výber zo Zbornfka E. Z. Lii
nylovej z roku 1729 uloženého 
11 Maďarske! akadémii vted v 
Budapešti POd s lgnatt1rou K 106 
prináša šesť uká~ok tnštrumen
tA lnet hudby z okolia Kežmar
ku. PrevažuJe v nich tro!dobá 
metrika. Okrem Plesne Mensc h 
was hllft 59 a Tromoeten 
StUck 39 Ide o tance so vše
obecným názvom Saltus s uda
nim tóniny, v ktore! stl zapi
~ané. l nšwumentácia zachová
va komorný charakter tancov " 
v9ntmkou slávnostného začiat

ku (clarlnyJ a POSledného 
tr1lbkového čfsla s tlmpánml. 
Základ obsadenia tvoria husle 
(Cla uta), čembalo a violonče

lo. Jednou z nalkralšlch úprav 
je tanec Saltus ex D 91. pred
Qtavu tllcl hudbu ku vznešenému 
krllčanému tancu. V predchlt
dza!Oclch materiáloch z 18. 
storočia sl upravovater dovolil 
al vofnelšie obmeňovanla zá
kladného zápisu. or! tancoch 
zo Zbornlka E. Z. Lánylovej zo
stáva striktne vcrn\1 zachovane! 
predlohe. 

Nahratf yýber tanco-. a p llll
nf 1 piatich rukoplanfch able
rok pradstnute. pra•da, len ne
lllltra6 percento 1 Ich bohatthn 
obsahu. V tetto oblasti la dO· 
lern -.era nevyut ltfch prfleti
tostf umeleckého reallzounla 
mnolat'fl nezanedbatern6ho ma
tttriAiu. Ak Opus pripravi aapoll 
z času na čas ďa l iile nahr6vky 
apiiJattlce aa s nalou bohatou 
hudobnou mtnulo.ťou. splatf 
dlh nielen nal el kult6re. ale at 
hudbumllu jú ce l -.ereJnostl. 

ALEXANDER MOt r 



Roswitha 
Trexlerová 

Je dnes nafpoprednell ou kon
~erlnou apn6i!kou NDR. Na 
Brallalankf ch hudobotch alh· 
ooallach YJal t plla ao achonber
aonkf m proaramom. 

Valou apn6ckou doménou fe 
a81!aan6 hudba, hoci ale ako 
l lai!ka lipskeJ Tbomuec:bule 
lli!lna ll bachonkf m kultom • .• 

K stlčasnel tvorbe som sa 
dostala zásluhou svotho man
žela - muzlkológa, Začlnala 
som skutoCne starou hudbou a 
dokonca som s ňou nahrala 
svoju prvu gramorOnovu plat
nu. Zásluhou svojho manžela 
som sa dostala al k Elslerovej 
tvorbe. Vtedy ma počul zná· 
my taliansky skludatel L. Dal
laptccola a vyžiadal sl ma pro 
svot koncert v Lipsku. To bol 
vlaslne začiatok. Odvtedy som 
pri lnterprelácll moderneJ hud· 
by zostala. Uvedomila som sl, 
že lomuto odboru sa venuje po
merne málo spevákov, Jlteratťí· 
ry le dosť, takže touto cestou 
sa dá urobi( umelecké kariéra. 
Spievam. samozreJme. at naďa· 
let Bacha, Mozarta, r omantl· 
kov, ale ťažisko tvor! súčasné 
tvorba. V POSiednfch dvoch ro· 
k och som uviedla premiérovo 
diela od plltnéstlch s(ičasn~oh 
skladalelov napr. Shakespea
rovské sonety Paula Dessaua, 
Plesne podfa Carla Einsteina od 
René Letbowttza a od soviet
skeho skladatefn Edtsona De· 
nlsova Plesne na Buntnove bés· 
ne (pfsané priamo pre mňa ). 

Opera vb oel6ka? 

Pre množslvo koncerln9ch 
závllzkov by som leraz ani ne
mohla prijať divadelné angaž
mán. Nonatv~š by som mohla 
vystupova ť pohostinsky, spievať 
nlektorO mozartovské úlohy, 
napriklad Cherubfna. ale 1 v 
budúcnosti zostanú moUm 
hlsvn~m ctefom plesňové kon
early. 

Ktor6 umeleck6 zUitky zo 
sezóny 1974 Yám naiYlac utkn
li v namäll? 

Boli vlastne dva. Vvntkattlca 
obecenstvo, s ktor9m som sa 
stretla pri svotom koncerte z 
tvorby llannsa Etslera ns pa· 
rl~sket Sorbone 11 stretnutie s 
POkrokov9m talianskym sklada· 
telom Lulgtm Nonom v Berlf· 
ne. ono le znu1fmav~ človek 
azda po všetk9ch stránkach. 
Jeho politick~. ludsk9 1 ume
l eck~ t>ostof človeka priam str· 
hute. Spoluúčinkovala som na 
predvedenr nlekoTk9ch feho 
skladieb. Dl ho a trpezlivo ml 
vysvetroval všetky aspek tv svo
lei tvorby, lebo nepotrebute 
speváka, ktor~ so postov! a od
solava noty, alo SPOl očensky za
uJatého Interpreta, ktor9 vie, o 
čom spieva. K slln~rn zážitkom 
by som mohla počftat 1 pre-
kvapujúce prtfalle mOjho 
schonbergovského progrsmu 
publikom na te tlvale vo Wroc
lavi a u vás v Bratislave. 

Vri tme sa el le k Noacwl. V 
Bcrlfne ate uYiedll o. 1. lebo 
skladbu Fabrlca lllamlnata, " 
ktoreJ spála todrensk6 nukv. 
zacbytenli na ma(lnetof6ani 
pbku, IO l lyfm IIMIYOm. Sie 
prenedi!eoi, l e toto le cesta 
hudobnliho •fnla? 

Nemožno tr.Qnoducho pova
dsf. že len to fe možné a dru
hé nie. Mali by sme vyčerpaf 
mnohé mo~nostl, al keď sa nám 
zdalO niekedy ohraničené. Na 
spomfnanet Nonovef skl adbe te 
dOle~llá skutočnosť. že fudsk9 
hlas lu mé runkčnó postavenie. 
Spevák mus! mať absolOtny 
sluch, aby sa uprostred t~ch 
.. zvukov" orientoval, al keď 
neide ani lok o absolútnu v9š· 
ku sptevaného tónu, ako o do· 
držanie predpfsan~ch Interva
lov. Elektronická hudba te 
mnohokrát preceňovanll. DOle· 
žlté te. čomu experimenty slú
žia. čt sú tba ssmoCičeln9m 
efektom, alebo ako u Nona, 
hladatťí novf dopad a chcO 
vyfadrl( SPOločensky pokrok ové 
myšlienky, 

MIROSLAV SULC 

Dve jubileá sovietskej hudby 
o mttrlf Kabalevsklf osldvll sedemdesiatiny. Oslava narodentm bola 

dosl ova nad partlttíraml nov!Jch dtel . Skladatel neustdl e kompa· 
nute, okrem tol1o pUe Cldnky o hudbe a plisobt pedagogicky. vo svo
fei pllfdeslatrot:nef tvorivef Clnnostt venufe umelec velktí pozornos( 
c~me - deti a hudba. Dobre poznd detsktí psychiku a toto poznanie 
tedlneCne apllkufe v hudobneJ v!Jchove. V!Jsledky Kabalevsk~ho prdce 
ud/vuftí v!Jznamných hudobných pedagógov a Casta sa s ntm radla 
ako postupova( pri výchove mladfích Interpretov. Sklada/el te aktrv: 
nym Clenom Akaddmle pedagogických vied a prezidentom medz/nd· 
r odnef spoloCnostt pre hudobntí výchovu. Kabalevsklf md posluchd· 
Cov na celom svete. vera mllovntkov hudby st ztskal pro~tredntctvom 
skvelých besied o hudbe, ktor~ uvddza/1 v rozhlase, televlzll a llso· 
voli Ich tiež na matrice. KomtJiet Kabaleusk~ho besied o hudbe dnes 
1ba tatko zl~kaf v predaJniach gramoplatnt. Za svofef pl1tdeslatroCnef 
Clnnostl vytvoril umelec znacnq poCet opusov. Okrem prv!Jch prellí· 
dl! pre klautr z roku 1925 slí. to o. 1. pllf opier, §t yrl symfónie, 
Rckutem, kantdty, opereta, komornt! skl adby, koncerty pre orchester 
a klavtr, tieZ pre vlol onl:elo a husle. Velktí ta ( .~voflch sklad/Pb 
venoval DmitriJ Kabaleusklf detom. . . . 
V druhlí. tohtoroCntí Janudrouú sobotu uplynulo sto rokov od naro 

denla ruskdl1o skladateľa Rejngofda Morlclevlča Gllern. 1/udobnlk 
troch poko/ent sa realizoval takmer uo v~etkých lwdobných Mnroch 
a _ok·r em toho vynikol ako pedagóg, hudobný vedec, du/gent a veref· 
ny Clnltel. Desa( r okov bol Gller prvým predsedom Organtzacn~llo 
vyboru Z11llzu sovietskych skladateľov. 

Gller zlskal dobr~ lwdobnt! vzdelanie. Bol odchovancom mosk·ovskef 
!.koly. V mladosti videl dirigovať CaJkov!>kt!ho, neskor§le sa zoznd 
mil s Rlmským·KCJrsakouom, Glazunnvnm a Stasovom. Prlateltl sa 
s Rachmantnouom a Kusevtckým. U~ prv~ Gllerove romance boli 
velmi populdrne. Matt Ich v repertot1rl Sataptn, Sabinov, Ne'ldano· 
vCJud, Def!ia-Siontckd . . . Ldsku k ruskef hudbe priniesol skladatel af 
do sovietske/ epochy. Trva/tí osnovu teho dielam dala ruskd reallstlc· 
kd !ikola. Na Jef notouých Clarach druZne evokovala tradtcla a hrada· 
nie. G/lerove estetlckt! ndzory cttlme aJ v tvorbe Jeho dvoch Z/akou -
S. Prokofieva a N. Mtaskovsk~ho. 

Sklada/el skomponoval pllf opier , 6 baletov, trt symfónie, p!1t 
koncertov, 130 romanci, komornt! skladby, zbory a ctal§te diela. 
Velmi zauJimaut! slí. východn~ opery Sachsenem, Glulsara, LeJU a 
Medžnun, ktort! komponoval v spoluprdct s miestnymi ludov!}ml hu 
dobntkmt. Balety hrafťl nactalef vSetky. Ne na!e/ baletnef sct!n11 sme 
videli Gllerov Cervený mak. V fťom skladatel virtuózne symfonlzoval 
ndmorntcku ptese1l Jab!Cko, ktortí spievali robotnici v rokoch r euo· 
llí.cle a obl:tanskef vofny. Spolu s fťou prl§lel na sc4nu sfíCasn!} 
hrdina. Balet premtt!rovalt v Moskve v roku 1929. 

Do konca suofho života bol Gller vern!} tdedm realizmu a prlater
stva medzi ndrodmt. Za skladbu Koncert pre hlas a orchester mu 
udeli/l Stdtnu cenu. M. LESAN 

Bioarafla Aleutet'l R Jb o l k o,. a (ou. ,. r . 
1945) preclalnule arledkayf prlpad, kecf l!Jonk 
priamo a hUnnato Ide 111 SYolfm cielom a ne
narila na nijaké obJekthae prekU ky. O tomto 
l auflmavom mladom skladatorovl prlnU ame pô
Yodnt článok z pera redaktorky Sovietske! mu
zyky - R. Koaal!nnef. V budúcom i!l ale prine
sieme materlil o cfallom z aal6rle mladfcb -
Markovi MlnkOYOYI. 

Mladí sevietski skfadatelia 

Alexei 
Rybnikov 

l. 

akékolvek .. slovo" 
Rybnl kov pracu te Iba v 
oblasll špectflcket v9ra
zovostl Inštrumentálno· 
tlmbrového char ak ter u. 
Nie náhodou vznikli 
skladby, 11ko Koncert 
pre kurteto a orches
ter, Koocerl pre a6lovf 
klnlr, Koocert pre bar
moniku a orchester. Ho
cl sO tieto skladby dosf 
rozmanité, sPOiočn9m te. 
záutem hfadat nové tlm· 
brovo-kolorlsllcké mož
nosti nilstrotov, aby sn 
obnovila hodnota tnštru· 
mentélnel hudby. Z toh· 
to hladiska te obzvlášt 
vydaren9 Koncert pre 
sláčikové kvarteto a or· 
chester l 19711. Svojráz
nn myšlienka tohto die· 
la vypt~va z histórie te· 
ho v?ntku. Koncert na· 
t>lsol autor na ob jednáv
ku nemeckého dirigenta 
Olata Kocha. umelecké· 
ho !lOta filharmonického 
orchestra v Halle (NDR). 
Tu mal af premiéru. Dl· 
rlf(ent objednal virtuóz
no orchestrálne dielo. 
ktoré by dalo možnost 
brilantného pretavu l sO
listom. Tak sa v mladoro 
sktadatelovl zrodila 
myšlienka .. koncer tant· 
nosil" orchestra a kvar
teto. Treba povedať, že 
Rybnlkov vo všetkom 
uprednostňuje !H~l .. vor
kOho fahu" a detullov -
bez ohfadu na to, čt sa 
to pretavu te v r ámci die
la, alebo Inštrumentácie. 
vo faktúre. alebo v dv· 
namtckom prortle. Metó
da .. komornostt" so 
chápe zo ši rokého as
peklu, ktor~ predPOkla· 
dá osobité pod1·obné roz
vedenie - vycibrenosť 
nuansovonla nic fo orcň 
orfznačné. Rybnlkova 14· 
ka skOr Oslll& postaviť 
illroku perspokl!vu, etc· 
lavedomú útočnosť for
my. V teho tvorbe sú sll· 
nO at momentv tmprovl· 
zočnostt. ktoré vvpl~vo· 
!ll z toho, že hlboko pra
nt kd do hudobne! l iltkv. 
bezprostredne vnfma e 
reprodu ku te udalosti. 

Hfodanle tlmbrovef v1· 
razovostl pokračuje at v 
Koncerte pre s61ovf kla· 
Ylr (19701. Práve tu, kde 
sa skladatel obmedzu fe 
tba na teden nástro!. 
pok(iša sa utvoriť mno· 
hofarcbnú partltOru toh
to diela. Rybnlkov tu 
chcPI predstaviť klavfr 

Už POčas štúdia na 
ústrednej hudobnej ško· 
le pri Moskovskom §tát· 
nom konzervatóriu. kto· 
rú budúci skladater 
skončll ako klavir ista, 
sa ukázalo, te sa zame· 
ria na sféru skladater
sket tvorby - v posled· 
n~ch triedach konzulto· 
val pri pfsanl svojich 
diel s A. Chača l urlanom. 
Potom nasledovali roky 
št(idla na moskovskom 
konzervatóriu a ašplran· 
tllra ( 1962-19691 v l rte
de toho Istého vYnikalO· 
ceho sovietskeho sklada
tela. (A. Rybnl kov te te
raz asistentom A. Cha· 
čaturtana v triede. kde 
sa vyučute kompozrcto.1 
Už prv9m dielom vzbu· 
dll iltudent-skladatel po
zornosť hudobnet verej· 
nosti. Bola to sonáta pre 
klavlr Chornody, v kto· 
rei mlad~ autor už od 
samého začlstku dokA· 
zsl. že vte samostatnfl 
mvsllef, že v ie originál· 
nym spOsobom tnlerpre· 
lova( svojrázne folklór
ne motlvy. Chorovody 
boli začiatkom celého 
radu .. folklórnych" skla
dieb A. Rybnlkova, spo
medzi ktor9ch treba spo· 
menúť Ruakt predohru 
a koncertné capriccio 
Skomoroch. Inak sa tiO· 
to prtncfpy realizujú v 
koncerte pre harmoni ku, 
v koncerte pre sólov9 
klavfr a v ntektor9ch 
ln~ch skladbách napfsa
n~ch za pllť r okov (1967 
až 1972) Po skončeni 
konzervatória. Jeho rané 
diela ešte živelne rozvf· 
tall estetické zásady mia· 
dého sk ladatela, ktoré 
potom uvedomene stvér· 
nll tr ocha neskOr. Ryb
ni kov sllm hovori: .,Pre 
mlia te blavn6, aby bud· 
ba oadchfnala, lebo po
dla motel mienky sa ttm 
formuJe estetlckt sveto
obor, i!loYek 11 oboana
mule 1 krásou a ao noe· 
lenosťou. Hudba je 
schopn6 odrU at' hlbku 
vnútorného neta rudf, 
leb dulevo6 ustrojeniu, 
vletko, čo te ,. nich naf· 
krallle" . Tak vzniká 
Koncert pre husle a or· so všetkou teho mnoho-

tvllrnostou, obrovské 
možnosti tohto nástrofs 
a to ta k kolorlstlcké. 

chester. ku ktorému ho 
Inšpirovala bdsei'l bul· 
horského poeta o tom, 
ako dav rozšliapava 
kvietok nnkrPslen9 umel- ako at koncertno-tech· 
com. K téme .,umelec n n1cké. V tomto k oncerto 
toho dielo" sa Rybntkov ooužll sklndoter natr oz· 
vrocln ot vo svotel ďal· manttefšlo technické me· 
šot lvorbP.. Zaullmnvo tu tódv na vytažento zvuku 
spracoval v Prvot sym fó-

k lort. sú vlastne zeme· 
rané no to, aby vvnlk· 
la estrádno-virtuóznA 
koncepcia l v druhe! čos· 
t1 sú dokonca dve vir
tuózne kadencie 1. von· 
ksl!lla rezkosť o v~raz· 

nost skladby. Rybntkov 

nii (1969). ktorá nndvn
zute no tradlclo súčasné· 
ho sovietskeho s zahra· 
ničného symronlzmu. 
Tvorivé zásadv mladého 
sk ladatera PJ'Ipúšťotú 
moZnosť prtspOsoblt sa k 
lomu nallepštemu zo sO
časne! svetove! hudob· 
net kultCiry, ok to posiCI· 
ži hlavne! mv§llenke - nlo le len autorom In· 
upevneniu etlrkého pos· lltrumentlllno-svmtonlc-
lnnta hudobného umeniu. ko ' hudby. Z feho pere 

wm hádam mo:Zno BI pochádza cel9 Nld ro-
vvsvelltt rozmanitosť mane!. detsk9ch skladb!· 
nfm použlvan91..h foriem čiek. pfsul hudbu k rtl· 
a prostriedkov, kloré sú 
niekedy af protlk ladnO mom s dlvadelnfm 
Treba zdOraznlf fe myš- hrám. SkúšatOc všetkv 
lienka veJket sjlmostal· žánre. bkladatef sa pra· 
net ctlckel hodnotv hu· fovll ako cltll v9. ozo t 
dobného umenia sa pre-
tovufo v jeho velkAI zá· sln9 hudohnfk. ktorého 
rube - v čis te! tnštru ~klodby svedčia o tom 

mantálnet hudbe, ktorá 
te spravidla al bezpro
Rramové. Vo veJk~ch n 
prolomov9ch Rvbntko· 
vov9cb dielach ch9ba 

že vnfma a pr e:Zfva far 
bltosf a v9raznost hud· 
by. 

RIMA KOSACEVA, 
ZSSR 

l 

• 

Zo zahraničia 
K 500. výročiu Gulllauma Dufaya, ktoré 
pripadlo na november m. r . usporiadali 
\.iaceré svetové lnitltúcle prodntllky, se· 
ru lnére, ale predovšetkým koncerty. Zno· 
va sa podčiarkol mimoriadny význam 
tohto tvorcu pro ďall! vývoj európskej 
hudby. 

V Halle vyAiol katalóg zbierok Händlov· 
h.> mllzea, ktor é je umiestnené v tomto 
meste. Je to prehľad pozoruhodných <lo
kt~menlov o tomto skladateľovi. 

V Lond9ne vydali nové beothovenovsk~ 
~túdle, v ktor9ch nás zvlé!lt zautme puh· 
llkovanle Beethovenovho listu z r. 1802, 
adresovaného grófke Susano Gutcclar
dtovet, matke známél skladatefoveJ 
prlateJky. 

V Stuttgarte vyšiel novf zbornfk o hu· 
dobnef ter apii oko spoločenskom prob· 
léme. Vo vlacer~ch !ltťídléch sa zdOraz
J)ute doteraz nepresktlmaná f unkcia hud
b 

K množstvu prAc o j obannesovl Brahm· 
sov! pribudla nová - od Ch. M. Schmid· 
ts. ktoré sa venuje natma teho mo
tlvtcko-tematlckef préct. 

V novej Koratanovet nahrévke Leh6rO· 
vet Vesele! vdovy spievaJ(! mnohf znA· 
ml opernf spev~ct. Podla krltfk , Ide o 
nov~ dokonal9 pohlod do .. strleborn~cb 
čias operety". 

Skladatel Pendereckl nahral pre film 
Electrols rad svollch skladieb. DiriguJe 
lu Svmfonlck9 orchester polského r oz
hlasu a Londfnsku filharmóniu. 

Tohtoročné boyreuthské slávnosti kladll 
dOraz na Parslta la, Trlstana a Majstrov 
spevákov. Medzi sOIIstamt sa v podstate 
neobtavutú nové menil. okrem Hansa 
Zendera1 ktor? ns!ltudute Parstfala. 

Východonemeckf muzikol óg Hsrry Gol d· 
sc!lmldt vydal nova knihu 0 Beethove· 
novi. v ktor e( sa venuje predov!etk~m 
zékladn9m otázkam doterstsleho beetho
vcnovského vfskumu. 

Do Státnof opery v Berlfne angažovali 
vJacer9ch nov~ch sólistov. okrem tných 
ai al tistku Bortanu Matetevovo z Bul
harska a barvtonlstu Konstattna Serba· 
ca z Rumunska. 

lanéčkova opera V9lety pána Broučka 
mala velmi OspeSint1 premiéru v Austrá· 
Ili. 

V nakladsterstve Schott vyšla monogra· 
fia skladatefs GyOrgya Ligetiho. ktorel 
autorom te Ove Nordwsll. 

V Moskve po prvf raz predviedli Pro
koflevovu hudbu k Eugenovi Oneglnovt. 
Skladatel tu napfsal pt•ed 30 r okmi k 
tednet nereollzovanef Lnsccnécll Puškl· 
novho diela. 

Na april t. r . pripr avuje sa v Státne! 
opere. v Ber lf ne uvedenie (prvé v NDR l 
Schänbergovet opery Moltlll a Aron -
s Theom Adamom a Petrom Schreter om. 

Na obtednllvku hamburskej opery pfše 
skladater Arlbert Retmonn operu na sba
kespearovsk9 námet - Krá l Lear. Pre· 
mléru s D. Ftscberom-Dteskauom plá
nujú na r . 1978, k oslavám 300. v9ročla 
operného domu v Hamburgu. 

V záutme pestovania a rozvllanla vie· 
densk9ch h udobn9cb tradfC:Lf usporiada
l(\ v lete t. r . vo VIedni matstrovsk6 
kurzy - tematicky zamer ané no oblasť 
vokálne! pedagogiky a plesť\ovet Inter· 
pretllcle huslovet hry, zborového dl rl· 
govanla, dirigovania. viedenského lnter
pretnčnéhtJ št91u. Na kurzoch budt1 prad
ná!lať o. t. l . Seerrtedová, G. London, 
C. Berberla novll, L. Fischer ová, ll. Swa
rowskl R. Kollsch a ďn lšl, 

Pulltzer·ovu cenu za hudbu za rok 1974 
zfskal Donald Martino (nar. 1931) za 
kom poz l clu Notturno. 

Vo veku 67 rokov zomrela tellanska 
mezzosopranistka ebe Stlgnantová: vvnt
kala nielen skvelfm favlskov9m stvil r· 
nenfm mozzo-ropertoéru. ale al ako ora
tortálna spevllčka. 

Vo vvdavstelstve Hungaroton vyšla pos· 
ledn4 platňa pred!!ssne zosnulého ma
ď~trslrého tenoristu Józsera Rétlho - s 
nAhrth·knmt Mozartovfrh opernf r.h árlf. 

l prllc:Zilosll !OO. v9ročla narodenia 
~merlckého skladatera Charlesa Edwar· 
dJ lvesa sa uskutočnil at festival v Lln· 
eoi n Center v New Yorku. zorgantzova
n~ New yorskou rtlharmOnlou s Chamber 
Muste Society. Zúčastnila sa ho af k la· 
,•trlst ka Ruth Oreen!leldové, ktOré chce 
whrat všetky l vesove klavfrne sklad· 

bv. Oslavy sklodatel ovho tubllea sa 
"končili v New Havene, kde Ich uspo
··lodala o. l. Yalsl<ll univerzita ns k tore! 
lvr.s študovlll. 



Slovenská kniha, n. p. v Prahe na Václavskom 11d 
mest! bola nie raz k r i tizovaná za malý záujem o pro· 
pagovanie slove11Skej hudobnej t vorby. Tým viac t e.U. 
že v predvianočnom čase $i táto reprezentačná prcdajrla 
napravila reputdciu a vo svojich výkladných priest oroch 
naaranžovala reprezentačr1é gramoplatne vydavateľstva 
OPUS, o čom svedči aj nasledujtíca snímka. 

Koncert vďaky 
Tak nazvali poriadatella po· 

dujatie, ktoré bolo 17. januá· 
ro t . "· " bratislavskom Prima· 
cl4lnom paláci 11a počest doc. 
Anny Korinskej a doc. l . Godi· 
M, zasl. umelca. Obaja vycho· 
uoll počas svojho pedagogické· 
ho p6sobenia desiatky spevá· 
kov - v Zrkadlovej sieni sme 
Ich vúúlt a počuli devät. Bol 
to koncert na rozltU:ku s ak· 
t ívnou pedagogu.;ko·umeleckou 
prácou oboch r1estorov nášho 
vysokého §kolstva. l ch význam 
a pôsobenie sa iHe nedá zhod· 
notif nielen v úvodnom výsti i · 
nom prihovore dr. Ľ. Makovtc· 
kej, ale arti v správe o podu· 
jatl, ktoré bolo •tu,:lnené mrtož· 
st vom záujemcov o spevácke 
wnenie. V mysli prltomnčho 
doc. l . Godino, ale OJ A. Korín 
skej, ktorá sa pre nemoc k on 
cer tu neztíčastrula, iste pre· 
bellli spomtenku na v§etkýcll 
(a j neprítomnýcll) %takou. 
Akoby aj 111e! Odovzdali im do 
vena nielen poznatku o t eclt· 
nike spevu, ale r•dčš11m z nich 
.,vyzbrojili" do zivota aj (ud· 
sky, cennými , Jdarm a pôso· 
ber1ím na ich individualit u a 
osobnost . Podf) 'mé k oncert y 
prinášajú pedagógom nielen 
nostalgiu za uplynulými r okmi, 
no - ver íme -, i e viac ra 
dosti nad bo1tatfion, prácou pl· 
rzým životom. Kytice k vetov bo· 
li aspoň nepatmým splatením 
vďaky, ktorú pocifujú voči 
SL'Ojim učiteľom najmlad~í i 
strednogeneračni umelci , kt or! 
zaspievali boh!l t lj repertoár. 
Mysllm, že podobné podujatie 
nlt je preto, abiJ sme sa r oz· 
písavali o kvalite t olzo·ktorého 
výkonu: veď nie účinkujúci, 

tlie ich pedag6govia ooli v 
centre zdujmu. Pozorný postu· 
cháč mal dojem, že každý z 
ttmelcoo odviedol vo svojom 

výkone maxwtum výrazu, ci· 
tu, úprimnosti a vnútontej 
hlbky. Ci to uz bola mladá Bo· 
::ena Polónylová·Cupková, ale· 
bo barytonista Róbert Sziics, 
mimoriadne mu;;tkállla a kultt· 
vovana speváčka dramatickýcll 
tónov Vtktór ia Straconská, l:i 
hudbe sa celou IÁ pnmrwu du· 
šou oddávajúc i Vojt ech Scl1ren· 
kel , prekrasnynu zamatovými 
farbami vladnuci basista Jozef 
Spaéek, kult li rrw a sučasnc sar
'ltantná Ľuba Bar icovtl. ale· 
bo Ju raj Oniščenko v dielach 
Resptghiho, Cajkovského a 
Verdiho, Bratistavcanmi obr ov
sky aplattdovaný Juraj Somor· 
jai, spieva}tíct t•o velkej fo r· 
me v árit Filipa z Dona Car· 
losa a v árii Susarlina z Glln· 
kove} opery. Je to spevák, kto· 
rého by sme •adl počuf aj na 
scéue oper11 SND! Koncert za· 
konč il Andrej K ucharský. Zná· 
my t enorista zaspieval mono· 
16g a smrt Ot llella z Verdiho 
opery a Gllnlcovu Spomienku 
- piesen, ktorou kedysi dtlvno 
:ačtrlal svoj e učriovské roky u 
l . Godwa. V jeho výkone, ako 
napokon 1 v ·ntw ltficll iných sa 
ukázalo, ako základy m6í e dat 
spevákovi pedagóg a kam moi· 
110 dosp/et vlastnou cic(avedo· 
mosfott, disciplínott, muzikalt· 
lou, teda nadstavbou toho, čo 
má umelec " od prírody", čo 
::íska na škole a po čom chce 
sialmur v rokoch zrelost i. Na 
začiatku spomienok však pred· 
sa stoj! učit eľ, jeho dobrý 
vplyv môie clovcka sprevádza( 
po celý zi vot. To st ~márl uve· 
domovali vo chvíľach koncer· 
l u žiaci , ale 'l} obaja osláven
ci. Tým prvým - vďaka za 
výkony, posledne me11ovaným: 
: a vykonamí prácu - :skr y t ú, 
neefektmí, no odvádzatuí • čls· 

tým srdcom. T. URSINYOVÁ 

Stretnutie 
vydavateľstiev 

V dňoch 8.-15. decembra 
m. r. konala sa v Moskve kon· 
rerencia hudobných vydavalef· 
sl iov sor:lalisllck~ch i l61ov. Za 
Ceskoslovenské hudobné vy· 
davaterstvo OPUS sa na ne( zú· 
l!asln il ai vedúci umeleckého 
úseku I\1ARIAN lURIK. na kto 
r6ho sme sa oiJrállll. aby infor· 
movol l!ilatP.rnv Hudobného ti 
vola n lei nriP.bnhu. 

Kto tmi or~eanh&étorom 
kunforuncitl a kloré vydavater
stv6 sa na not zlieaatnlli? 

- Z DOvereuzH !;;ttllnoho vý
boru IHU tlae pz·J Rade mlnls· 
trov ZSSR Gozmiztlat pripravi· 
lo konferenciu sovietske vytla
votels tvo Muzyka. Zúčastnilo sa 
na net desa ť hudobn9ch vyda· 
vatelsuev zo šiestich socialis
tických krHtln okrem Rumu n· 
ska a Jubosllivle. Za Kubu bol 
prflomný stll ly zlis tupca Ku· 
b4nsket k~ahv v Mo~kvo. 

Vydávanie bud()bnln a 
knih o hudbe naatolule mnohé 
tvorivé a redaki!no-organizai!· 
né problémy splt6 s tvorbou 
edii!nfch plénov. o ktorfch sa 
iste hovoril() al na konferencii. 
Co bolo let náplňou a ktoré 
problémy natvlii!i ml .. uaela" 
hudobné vydavateratv6 aocla· 
list ick~ch l tétov? 

- No oro~rama teJto v po
roll! už štvrte! konferencie bo· 
lo zhodnotenie uplynutého ob
dobia otl pr11žskel konferencie 
v roku 1972. Oalot su prorok(a· 
vo l návrh sovlotsket dele~ácle 
na spoločné vydania hudobnet 
a muzlkolo~lcket llteratúrv a 
no vzlilomné pa·ekladv pOvod· 
net lltera lury. Za Ol!asll zástup
cov Medzinárodne! knihv se 
hovoa·i io o exporte a lmporto 
hudobn9th publlki\cll, obozná· 
mili smu sa s činnosťou Viie· 
zv!lzove ) a~enturv aulor&kých 
práv. Napokon to bola intor· 
m~cla o pripravovanej z•eJ>re
zentačnel modzanarodnel vvsta
ve knih a hudobnln v Moskve 
v a u~usto l. r. ľochop ltolno, 
nerler.ali ~~~ diolčlo. špecifické 
problémy jodnolllvých Vl'dDVH· 
te fs:10v. v lndzvztl uá lnych roz· 
hovoroch v?;ok vysvitlo. žo kaž. 
dé vyduvalclslvo Jeh má práve 
dos t. Konferencia bola predo
všetký m rokovanlm, ktoré s me
rova lo k vvprucovnnlu koncep· 
rie a k prchlbonlu vvdovot: lf
ske l l nlo~rác a •l v natzá vožnol
slch oblastiach hudobno-vydo
va lols kel činnosti, oko te vy· 
ddvonle náročných umeleck9ch 
rorlem, koncepcio špectrtck~ch 
edfclf hudobnet literatúry, rle· 
š lll sa problémy vzá tomnet ln
formovonosll, propo~ácle hu
dobno! ltleratúry medzi socla· 
llsllck9ml krai lnami, ako at 
problémy obchodnet spoluprá
ce. Pravda. každé vydavolel· 
stvo má svote vlastné probiO
mv. No dva spoločné máme 
v!ietcl. Je to zaostávatúca úro
vezl poly~raflo. tAl nezáutem o 
tlač hudobnej literatúry o s oO· 
sob obchodovania s knihami o 
hutlbe a hudobninami pros
lrednlctvom podnikov zahra-

ničného obchodu. Na tma na lch 
adresu vvslovlll účastnlcl kon· 
rarencle mnohe krlllcké pripo
mienky. Modzlln9m a t to. že 
vývoz a dovoz hudobneJ llle· 
ra túry Jo neoru~ný a hlavne sa 
llredra:lu (e. Táto skutočnosť 
hz·zdf možnost obchodne! výme· 
nv hudobne! llterat l1rv medzi 
našim• bretskýmt krotlnaml. 

- Spumczwll ate velmi u 
ulfmnt námet - apoloené vy
dania hudobne! a muzlkoloi!IC· 
kel lllera t6rv v súvislosti a 
nrehllmvanlm vvdavaterskelln· 
lelfrdcle. Co v tomto smere piA
nu ICl 16i!astnené vydavetertltv6 
a i!lm sa ne tomto proJekte zCI. 
eastnf OPUS? 

- Na základo návrhu soviet· 
sket dele~ácle sa dohodlo v~e
možne podporovať a rozširovať 
prax dvoJstranných a mnoho· 
stranných spoločných vydani 
ta keJ literatúry. ktorá vvchá· 
dzo z orlnclpov socialistického 
rea lizmu a marxlstlcko-lenln
skel estetiky. V tomto zmvsle 
sa or! oravu te vydaniA treli e
ho dielu zbornlka Krlza bur
žoázne! kultúrv 11 hudba. v 
ktorom budú zvereJnené pozo
ruhodné marxlstlcko-lfmtnsky 
orientované estetlcko-fllozoflc
ké a hudobnovedné šttMie zo 
všo lk9ch socla llstlck~ch krotln. 
Sovletskn vvdAvaterstvo Muzv
ka ponúka tiež mo~nosť zO· 
l'aslnlf c;a n11 soolo!!nol'(l vvdanf 
véfkot koedfcle nazvanet Blb
llotékH. ktorll bude obsahovať 
partltúrv natzávafnetšlch diel 
popredných s kiadatelov socia
listických kra Un. O konkrét
nych tituloch sa zatial neho
vorilo. Treba sl ešte utasnlť 
mnohé technické. výrobr.é. ob· 
chodné a autorsko-právne prob· 
lémy. V marci l. r. by sa moll 
v Moskve slrotnať zodpovednf 
redaktori a vypracova( u:l kon· 
krétny návrh. Pre soomlnaný 
zbornlk Krlzo bur~oázneJ kul· 
lt1ry a hudba radi priJmeme 
návrhy na~lch muzlkoló~o~ov. fi 
lozofov a estétov. No a na· 
pokon su tu podmienky pre 
vzá lomnú spoluprácu v oblas· 
ll prokladanlo uôvodných diel. 
Napriklad v tomto roku vvJdo 
u nás kniha Dmllrlto KabalAV· 
ského O troch vefrybách a vše· 
ll čom Inom. or l pro vu a emo pro· 
klad Drus klnovcJ práce O zá
padoeurópske! hudbe 20. s to· 
ročia. Z našich publikácii so v 
Polsku stretla s vefkým úspo· 
chom kniha Emosto Zavarské
ho l. S. Bach, ktorú vydavatel
s tvo PWM orloravu to už v dru
hom vvdant. 

- Viezvlizov6 a~eentúre au· 
lorsktcb priv, a ktorou ste sa 
oboznámili , bude Is te zeuthnat 
i!ilatelov HZ. ľoved;;to nám nlo· 
eo o le i i!lnnoali. 

- Počnúc 27. máJom 1973 Je 
ZSSR etenom ženevskeJ autor· 
skel konvencie. Na základe to
ho vznikla v Mos kve Všezvll· 
zová agentúra au torských orliv 
[VAAPl ako monooolnd 
ochranná eutors ko-právna or· 
ganlzácia. Okrem mnohých 

KONKURZY 

1n9cli l!lnnosU, bude poskvto· 
vat sllhlaa na vydávanie a It• 
rente umeleck9ch a Utedrnvch 
diel sovietskych autorov v za· 
hraniči, ako al registrovať a 
vyplácať zahrentčn9ch autorov, 
kl,prých diela sa budil vydávať 
a !HrU na teritóriu Sovietske· 
ho zvllzu. Okrem Cas kostoven
ska VAAP už uzatvoril or~vo
olatné zmluvy o rtešenl vSet
kých ná ležltosU. YVPI~VIIIúclch 
1. medzinárodného autorsKo
právneho zákona. 

- Počuli sme, lo atl!ufou 
konferencie bola al •ntava 
knih o hudbe a budobnfn. Akf 
obraz 1te na net siakali o ed ll!· 
nom pro(IJe •ociallalickfch vy
davaterltlBY a ako obatél OPUS 
v tetto konkurencii? 

- Áno, v rámci konferen
cie bola vo Zvllze sovietskych 
skladaterov - kde sa konf&
rencla konala - at menšia v9· 
stava z produkcie zllčastne

ných vvdavatefstlev. Bolo dob
ré. fo sme sl mohli konkrét· 
ne skon frontovať predstavy o 
vydavetelskel člnnostl a.a!!h;h 
partnerov. ZauJali nás natml 
faksJmllné publikácie vydave
tefstva Muz v ka, pekne ad tusto
vané publikácie ukázall Polia• 
ct a Maďari. MOžem bez nad· 
sádzky poveda( že sa sl1druho
via kladne zmieňovali o na· 
~Ich Slovensk9ch s pevoch, o 
knižke Stretnutie s nesmrtel· 
nosťou, o velkých partltúracb 
[Suchoň. Kardoš l. o Suchoňo
vých Obrázkoch zo Slovenska 
a pod. OsobttnQ pozornosť 
vzbudila naša prax. ktorá te za
ua r v socialistických kral!· 
nách oJedinelá. že všetky d· 
važné domáce diela vydávané 
tlačou peralelne vydávame al 
na gramofónov9ch platniach. 
Ba nech9ball ani hlasv fn11pr. 
A. Chačaturlan l. ktoré hovori
ll, že takto sl predstavuJú oro
pa~áclu súčasne! tvorby. 

- Za 1edea tfldeň sa al pri 
praeovn9ch povinnostiach 
lillaatalka konferencie late n'~ 
de i!aa aa nb,tetu niektorého 
koncertu, alebo na prlatebk6 
p()ledenie. Co ate al yybrall a 
bohatého hudobného dlaola 
Mnakvr? 

- Kožd9 deň vyplňoval bo
hat9 oro~rem. Tak napriklad 
na scéne Kremefského zjazdo
vého paláca sme vldell oeknll 
Inscenáciu Dona Carlosa, zt1· 
častnlll sme sa na tubiletnom 
koncertn k ilesťdaslatkB f, M. 
Aloxandrova, absolvovell snie 
tednodenný záJazd do mOzea 
P. I. Cotkovského v Kline. 
Vzácnou a nezobudnutefnou bó
la návšteva v kremefskom by
to a pracovni V. l . Lenina. Ver
ml milé a prflemné bolo prlla· 
Ile a spoločenské posedenie vo 
Zvllzo sovietskych skladatelov. 
Popri prlatefskel besede s 
predstavltelmt zvllzu stldr. 
Chrennlkovom, Chačaturlanom, 
Ešpa(om, Cholmlnovom, Pach
mutovou a 1. vypočull sme sl 
at ukážky z Ich tvorby v au
torsko! Interpretácii. SvoJ po
byt som využit no rokovanie 
so soviets kymi umelcami, s 
klorýmt chceme nahrávet gre
morOnové platne a s dr. Le
dlslavom Mokrým, rladitelom 
SF, som nav!llfvil námestnlke 
ministra kullOrv ZSSR V. F. 
Kucharského, kde sme okrem 
Iného hovorlll o nahrávkech 
sovie tskych umelcov pre OPUS. 

Zhováral sa: Pavol Fellegl 

Za Voitechom 
Mirkom 

1938) a celt red z6vai:nfch i! lén kov k 
problematike moderne! slovenskej ná
rodnej hudby a slovenského hudobného 
divadla. Vych6dzajCic 1 princfpov ostali· 
ky O. Hoatlnského a Zd. Nejedlého l u 
ktorf ch itudoval v Prahe v rokoch 1907 
af 19121, stal sa prlekopnfkom vedecky 

Rladiterstvo Státneho divadla Zdeňka Nejedlého • Osu 0, t . Yfplauje konkurs 01 
miesta taneenlc a lanei!nfkov baletného aCiboru. , 

Po dlhej a ťalkel chorobe zomrel 
24.. •ecembra 1974 v Ostrave vo veku 
ll rokOY (nar. 5. februára 1888 vo Vre· 
aovlclach •rl Proste jove l PhDr. Vo(tech 
Mirka, ktorého i lvotné osudy a práca 
y rokoch 1919- 1938 sú spo(ené s budo· 
vanlm hudobného, literárneho a divadol· 
a6bo llvota na Slovensku a ktorý do 
JOBiadnfcb dnf s vo(bo ! Ivota s verkfm 
•hlmom sledoval hudobné a literárno 
dianie na Slovensku, ba v celom slovan· 
akom avete. V rokoch 1919- 1931 • 1s o 
bil ako pro(esor Obchodnej akadémie v 
Koilciach a v tel dobe organil!ai!no l ti 
t1rtrne priapleva l k budovaniu kultúr 
11ho tivota nielen v Koliciacb, ale na 
celom Slovensku. Bol hudobným a Jite· 
r6rnym kritikom slovenského východu , 
redii!OVal hudobnú čast divade lných i!e 
IOplaov Za oponou a Divadelný ! ivot na 
Slonoaku, napfsal a vydal populárny ! 1-
Yotopla B. Smetanu (Ko§ l ce 1924, 19341. 
naplsal i llid lu o Olakaruvl Oslri!llovi 
(Nitra 1937), o Looiovi Janáčkovi (Nitra 

podlo! enel, pokrokovej hudobneJ kriti
ky a publicistiky na Slovensku. Z i!iaa 
svotbo proleaorského pôsobenia v Pros· 
tčjove do roku 1918 preniesol do Koifc 
a Nitry svoje akúsenoall a orj!anizovan(m 
amatérskych hudobných telies a hudob
ného !ivota vllbec. V Kol lciach 1 Nitre 
(kde b()l v rokoch 1931-1938 riadite rom 
ObchodneJ akadémie l or~eanizoval ama
térske komorné al symfonické orches
tre. V Koilolach bul zekladaterom hu· 
dobn6ho vysielania v rozhlase .., rokoch 
1927- 1931. Popri svo(el peda~eoglckel a 
publlclstickel práci bol akUvn}'m hrá
eom, dirigentom a akladaterom. A ok· 
rom toho vykonal •erkú prekladaterskú 
prAcu zo slovanských literatúr do 11 10 

vo netuy. Ako prolesor a prlatof f. Wol 
kra upozornil na (oho vzťah k hudbe. 
Svo(e i lroké filologické a kultúrn!Jo-hls 
lorické vzdelanie ako al svo je sklisenos 
U z or~eanizovan ia kulllirneho !Ivota al 
vo svojom vysokom veku vyu!lt"al na 
osvetrovanle i!a~to zanedbávaných oblas
ll z de (ln a sCii!asnosti s lovenského, Iles 
kého a literárneho života. 

MARIA POTEMROVA 

Prihlbiť sa m61u aj z6ujemci bez praxe v tomto odbore. Prihléiky ooalelajle 
urýchlene na riadlterstvo divadle. 

~t61ne divadlo v Koilciach vypisuje konkurz do speváckeho 1boru opery do hla· 
I()Vfch skupin: alt, tenor a bas. Veková hranica u l iea 27 u mul oY 35 rokov 

PrihiUky zaalelatte na Riedltebtvo St6tneho divadla y Kollclech, ~robároY~ u. 

Státne divadl() v Koillciach vypisuje konkurz do orchestra ua obsadenie ml•t• 
týchto nbtrojov: 

prvé huale, druhé husle, viola, Yiolooi!elo, ved6c:eho koatraiNiaov, drubf klarinet, 
troll raxot, lesnt roh, prvá trlíbka a prvf ooaaua. 

Cestovné hredfme len v prlpade prijatia. 
Absolventi konzervatória maji _predaoat. 
Odpovede zasielajte na adresu: St6tne divadlo Kollce, Srobárova 14, 042 77 Koltca. 
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Albert Schweitzer 
1875- 1!15 

Dlla 14. fanuba t. r . ame al ,ripomenull 100. výročie 
•arodenla Alberta Schweltzera. ReniiNnčn~bo i!loveka. 
vefk~ho humanistu v nalom atoroi!l. Keď sa s nim 
v roku 1985 net lil!ll, nebolo treba v nekrol6soch pri 
vefml vynetrovat, kto bol tento mul a i!o zanechal zo 
svoJho devlltdeslatročdho, mimoriadne plodn6ho tivo 
ta. Meno Schweltzer znamenalo midrost. bezhranlčnf 
humanizmus, tofkokrlit sktlaaf výrom udaloall n61hn 
storočia. Meno Schweltzer anemenalo naldllleiltejl ie na 
plnenie prlsahy, ktod ako ml8df lek6r notel Alma ma
ter predniesol, aaameaalo aemocalcu v konflkom Lam
ba~n6, kde ho stlillllce a dllelou nnfvall .. Rrand doc 
teur". kde pomlibal bletlnym a trltlaclm. Meno Schwelt
zer - to bola hudba, ktort ako skvelf lntepret odo
vzdával a ktort učil fudl - naaovo - apoznhat. Eu
rópa ho ,rezfvala ,,pollmualclen" - bol vlak overa 
viac. V atm·očl lpeclallalicle Schweltzer zjednocoval v 
acbe, vo svotel osobnosti myalltefa, bAdatefa, vedca. 
umelca, verefnfiho člnltefa - robotnlka tlvota . 

Vfchodlskovvm bodom l cielom andenl Scbwelbera 
hullobnlka bola osobnost Johanna Sebastlana Bacha. 
Ostal najmllilm, naluctievanelllm Schweltzerovým skla 
llatefom. Rokmi sa J»Onanle .,Albert Schweltzer hrá 
Bacha" s talo pozvanlm, klor6mu l iaden mllovnlk hud 
by, nhltevnlk koncertu čl diakortl neodolal. Vrlilll prá
va u! takmer zabudnuteJ. zdradeJ, vecnetlel lntPrpre
tatnel praxi a, pravda, na trovnl dobonati overoval 

Spomienky, 
'ilvah"., wyznania 

[Pokračovanie z l. str.] 

- Sám som v rokoch 1!139·42 študoval na rimsk"j 
Akadémii sv. Cecllie. 1'\eboli to, pravda, plné t r i roky, 
a le systém sedem osemročných kurzov v rámci belné 
ho §kolského roku. Zo skusenostf sa prihováram jed 
noznočne - 7a. Za čun väésl počt'! l radov našej oper· 
nej mlade. llúdam by stulo 7Blo celu akd r ešte detail 
nejšle pripravi( a prevt'rfc, aby '>rl e vedt>ll kde prpsne 
a ku komu adepta vvsft>lanr~. uby sme moll 7flruky -
lebo aj v Taliansku je dosť pt•dugoglchho podprlenwr·u 
a sarlatánov. Tie:l by sa malo prihliadať na to, či vy 
slelanl študl•nti maj u rt>alne predpoklady výlnomne jš le 
sa uplatniť v našich operných divadlách, čl Ide vJ:Jy 
o tlo najviičsle talenty. Pri možnosti dlhšieho. vlacroč· 
ného pobytu b.Y tu mali mladi umt>lcl vyzrieť aj vokál 
no technicky, pri kratslch ce~tách naštudovat tyl.:~ve 
aspon dve tri partie. A vel'kou školou je f vidieť poj· 
my svetovej opery v praxi. Pri pnležftosll svojho rlm
skeho pobytu mal som napriklad mo:lnost vidieť prak· 
llckr všetky verdiovky (Talian ko sf vtedy prlpominalo 
štyrtdslate výročie umrlla skladateľa ), dirigovať Sera 
ftna 11 spievať Gfglfho, aby som spomenul len tie naj 
významnejšie ?javy. Veľkoryso a premyslene organi· 
zované tudfjné poby ty sú fnve tlcfou, ktorá sa určite 
vráti. Z mladej a strednej generácie sovietskych só
listov, ktor! v posledných rokoch vystupovali v S'IID, 
deviltdesiatdeväť percent študovalo v Taliansku u naj 
promfnentn~j.šlch pedoq<Jgov a mnoh! dva f tri roky. 
A na výkonoch to bolo l badať... · 

e Popri dlrigot•arri (prof. Molwan) §t udoval Fre§o 
v R1me skladbu u jeclllt!ho :: najvý:mamnej~ich pred
stat•llelov talla11skej i európ.~l.·ej modemy /ltlťbrartda 
P1zzetliho. Tento kontakt 11emolwl rre::anPclw( r•plyv 
1 na Frešovej sl..tadale/ sl.·ej l vor be . .. 

- Talianska skladattoľská skola vyrasUI z Iných tra · 
d ieli než nosa, čl nemecká. Keď som z Runa prinášal 
svoje Študijne skladby, pred tavovalf u nás nové a má 
lo známe postupy, na prrklad v oblasti ln!>trumpntal'n ... j. 
Domáci pedagógovia nás tolil IDSadne viedli plsat pre 
menši orches trálny apa rá t - z prostého dôvodu: ne 
bolo orchestra, v ktorom by napriklad mohli zasadnú( 
delené prlmy. Pfzzettl bol Talian. tvoriaci o;ubezne ge 
neráciou pozdných verlstov. Oba rakly veľa napovedajú. 
On - a poslucháčska prax v opere a na koncertoch 
nás učili chápať melodickú zložku vokálne, nie v In· 
.štrumentálnom zmysle ako sa to vyznáva lo a v podsta· 
te aj vyznáva u nas. Mtolodfka . hoci v modernom rúchu. 
bola dominujúca, nie iba jedným z prvkov skladby. 
Tak to ju v podstate cltfm dodnes. Utvrdluje ma v tom 
l trldsattrlročna dirigentská prax v opE"re. ZfadnE' mo
derné dielo sa pri absencii výrii'Znejšej melodickej zlož· 
ky nestane nao1aj divécky živym. \ile je ráhodné, že 
mnoh! z dnešných svetových !>kla da teľov (nchovorr m o 
E'\pcrimentoch) sa programovo vracajú k mť'lodike. 
1\emysllm, pochopiteľne, le by dnešn~ diela mali vyze· 
rať tak, aby sl poslucháč odchadza jucf z koncertu. či 
divadla mal plo;J..ať napev - tvrdlm iba, že melodika 
je schopná najviac citovo pô~obfť na vnútro konzu 
menta. S týmto zámt•rom som pristupoval aj ku kom· 
pozlcfl Martina. V op~>re sa má spievat. plsat s ohľa· 
dom na molnostl a uplatnenie a ľudského hlasu ... 

e Každodenným chlebom debrllujrícelw operného au· 
t ora je d~rlgen t sk(í pult. Sezóna za sezónou. stretllutia 
s d1claml IWjrozličnejšich škól, s gerrerácwml ,,peL"á· 
kov. s hosfaml a na ces tócll aj s rôznumi opemými 
prevád:kovuml modelmi . .. 

- Staggfonový systém je v našich pomeroch ncpri 
jateľný - výhody typu tzv. kamenného repertoáro· 
vého divadla zrejmé. To však nelnamenA nepreberanfe 
podnetov. Z umeleckej činnosti a u nás vyvinul skoro 
zamE"stnanecký pomer so všetkými dôsledkami - spe
vák neraz strati priskoro výkonnosť. a le v súbore zostá
va Bl do dochodku, okupuje (fnančné prostriedky di
vadla. Ale aj deň čo dt>ň hradle( na hoci solldneho 
umelca diváka unavuje, nehovoriac o tom, že n ie ka:ldý 
jt- schopný na rovnakej t1rovnl typove l spevácky zvlád· 
nuť to nepreberné mno:istvo postliv, ktore prináša sled 
sezón. Pru.lný kompromis medzi oboma typmi opernej 
prevádzky sa dari v divadlách emeckej demokratickej 
rť'publfky l emeckej spolkovej republiky. St&bllné en
sembly sú neveľké - o to väčsl je počet stálych hosti 
a umelcov z Iných divadiel, angažovaných na určitú 
Olohu, čl hlasový odbor. To Isté plall l o dirigentoch 
a režiséroch a z toho vyplýva aj nedogmatlcká koord!· 
nácla drama turg ických plánov. O čomsi podobnom by 
sa. hádam, po čase dalo uva.lovať f u nás. To nie sú 
oficiálne návrhy, alebo azda nespok'ojnosť s daným sta 
vom - len úvahy, diktované t$m, že mám operu ne· 
smlerne rád ll že sl ZE'Iám, aby napriek vš!'tkým kuvl 
čim hlasom z rôznych končfn sveta bola e te dlho ži· 
vym umenlm, umenlm, ktoré nemusi zápasit o diváka 

Zaznamenal: J . BLAHO 

alrledmo.t tempa. Jddlom romantiky a prelomu stároči 
bol obrovskf orRan, nahradzu jCícl orchester. Schweilzer 
18 usiloval privies( Interpretov k barokovtm organom 
- a presadzoval Jeb relllaurova nle. Vystrihal sa orches 
tr61neho mlelanla rarleb. Skvele fr6zoval , vládol vfra 
'ovou. mlmorladnll lieiíovanou zvukovostou. Roky tak 
mer vllbec nepoznačili význam splsova tefskel pr6cc 
ktor6 Schwcltzer osobnos ti foh anna Sebastlona Bachr 
venoval. Bachuvsk6 monoJ(rarta sa od svoJho prvéh1 
fra ncúzskeho vydania dol lla nespočctniíbo množstva re 
cdlcil, prekladov. a sklonku avolho t lvota, rhwelller 
v liste lipskému vydavaterstvu. ktoré sa rozhodlo no 
vvm zverelnenhn práce uhasiť smäd, s tály z6 ujem čl 
talefov. vyslovil pote enie nad tvm. l e jeho kniha o 
Bachovi, hoci nepochádza z pera vedca llper:lallstu, elite 
Po tofkvch rokoch púta prlatefov umenia tomti skeho 

kantora. V i!om spočfva mladost Schweitzerovef knihy? 
Azda naJmä v lom, le v t~ch časoch s Iba málom hu
dobneJ llteratCírv porovnévatefnll vedeckCí presnosť do
kázal mimoriadne lltastne spoJI( s prlťalllvosťou poda
nia, s bezvvhradnfm an~afovanfm sa za to. čo chcel 
!Htatefom tlmol!lt. A al keď sa dnes. vvle polstoročia 
po vyJdenl Schweilzerovel práce zd6 byt v ~omsi teho 
ísllle o 'dôruňovanle proJ(ramového, zobrazuJCíceho 
prvku v Bacbovet hudbe nadsadené, nemožno neoceniť 
'ichWE'II~erovo tasné zrieknutie sa mvslifikovanla Ba
chove! hudby, lei premleňanla v čosi abstraktné. Roz
Sírenie kultu Bachovef hudby dnes možno v detailoch 
poopravl Schwellzerove názory. Nepozmenl vllak •t
znam a vefkost kroku. ktorv táto osobnosf perom l 
skvelou lnlerpretliclou pre poznanie Bachovho diela 
urobila. 

.. Grand docteur" v Lambaréné 

Dr)t~ 26. lanuára t. r bol by sa 
dotli b~vt~19 dlrit<Ont SND a hu
dobnf skiadator ldont!k Folpror ht 
75 rokov. Syn lekára v Trutnove 
uZ od detstva sa zaujlmat o hud
bu. Studoval na pružskom Kon
zurvnlórJu u J. B Foorsteril ~klil!l· 
l' t• a dlriJ(tmtstvo u V. ľdllc:ho 
l kť'ď nomroJul b\' t dlrl~entom. to· 
bdž n tP. dll'lldnln9rn . Chcel sil vo
novnt ll>.~ sklod<Hnfskot r.tnno~tt 

Roku 1923 so začlna v Brullsln 
vu rozvltať čnskoslovnnská hudob
nú kulttíra. Zásluhu na Jet znko· 
ren1·nl ma in viacer! českf a <;lo· 
Vl'nskl hud uhnl r.l. nlo nk rde ll dl· 
vutllo. tak 1P to Milan Zu•1n. Zl! 
!Pho i;(!fovskf•J érv vvkrotilo nH 
DPvrwJi;iu JH)du ODCrlt S:'IJD Bol 
dobrtm orgnnlzátor·om 1 ppdul(ll· 
~om 1>ro miHdých unwlcov. Hru 
dal Ich 111 110 dlriR!!Ilhký uosl, n11 
ktorý sa do~lul l Zd. Foh>t'f!Chl 

.. Keď pred Vlanocomi r. 1922 
poi:ladolo rlodll efstvo SND mu 1 
stro Focrstru. a by odporúta l nie 
ktorého zručného ob olve nta dlri 
J(enlskéhn oddelenia na miesto ko 
replltltora v opere S O. uznal milo 
:ra vhodn6ho. Ako dirigent som ne· 
mal s hudbou vera sk6senos ll. l 
keď ml prof. V. Tallch dal na ab 
solul6rlum (ednotku, čo sa nestalo 
každému. Mul som za sebou l nie
korku dlrhtentsktch výkonov .. 
Neviem aké som mal vtedy plá
nv. ale k divadlu sa ml velmi ne 
chcelo a z Prahy u2 vílbec nill. 
Keď ale pri lei z bratislavského 
divadla list s ponukou Kl!s 2000 
plat, Kl!s 500 mesačného honorá 
ru, tu 11om fudskv zakollsa l ..• A 
tak som sa v deň svoJich 23. naro 
denln, 28. Januára 1923, rozhodol 
cestovať do Bratislavy. ktorá ml 
bola vonkoncom neznáma. Zamie
ril som s kufrlkom rovno do di
vadla a za lavisko . .. Riaditel to
ser Hurt ma zaviedol k dr. E. Mar
•tkovl. predsediHJI Družstva SND, 
ktorý ma strohfm, ale srdečnýl\1 
spôsobom uvltal a sf1časne ozná
mil. ie s doterai Im llíirom opery 
!\filanom Zunom neobnov ili zmluvu 
na budCícu sezónu a že v Jeseni 
nastCípi nový riaditel Oskar Ned
bal ... Nepoznal som pomery, ani 
som sl neuvedomil ďalekosiahlosť 
tohoto Mar lkovho vyhlásenia. 
Ukázalo sa vllak, !le som pri lei 
do Bratislavy práve včas. aby som 
bol svedkom tuhVcb bolov. ktoré 
u odohrávali nielen na dlvadel· 
neJ pilde, ale l medzi llrokou ve
retnosťou". 

Na Jar roku 1923 odcestovala 
opera SND do Koste, lebo Jel 
miesto v divadelneJ budove zauJa
ll divadelné spoločnosti: nemecké 
a maďarské s opPretaml. V Koši· 
ciach naštudoval Zuna na rozlúč 
ku operu Lakmé. kým predstave· 
nla BlodkoveJ .,V studni" a Mas 
ca~nlho .,SedliackeJ cti" zveril v 
Jeho naštudovanf už Zd. Folprech 
to vl 

Bratlslavskómu obť'Ct~nstvu SH 
orodstavll Folorecht naštudovanlm 

Na koncertnom turn~ ..• 

V spomienkach 
na Zdeňka 

OJ>tlrV .. Návrut" od chorvutskoho 
~kl.r duteld J. llatleho [4. X. l!Jl3) 
Uumlt:cká krivka Fulprechluvhu 
lh rt.l(entskOho umeniu mulu vzo· 
s tupnu J1111u od predstuvenlu k 
prl!tfst.tvenlu. Rozsirovoi sl rnPPr· 
toár nlniHn o ceské operv. ulo 1 
SV!!IUVé kJIISICké diO JU 8 VtCdll t~JU 
modul'llu. Zo svetových opernych 
diel mu boli rHtibll?.slr. ver·istlcké 
zvlás( Pur.cml Kto mul možnos t 
s nim nastudovávot opernú diela 
orlom od korepet!cll. Zistil: svedo
mitosť. prr>snosť rytmickú - l ked 
i.tlidlum u noho trvalo v1:dy dlhsle 
oko u lnfch dirigentov. Mal pevné 
dlri~Pntské gesto. zuvso sa marilo 
že ož suché. ale plné pre~nuncle. 
Volmi rád pracoval s mladfml za
člnaJuclml umelcami. Neskôr oo
mtlhal 1 mladfm stovenskvm skta
datefom. ktorl sa venovali sklad
bo opernfch diel. Svote dlhoročné 
skťtscnostl uptatnoval v Ich Opra
vách. aby boli žlvotaschopn6 na 
scéno. 

Folprecht bol 1 mimo dlvodelnel 
činnosti šarmantnfm spoločnlkom. 
Poznali ho nielen v Bratislave. ate 
1 na slovenskom vidieku, kde mal 
t•ad pr111tefov. SND usporadtívato 
nalml1 v larntch a letných mesia
coch zájazdy do takfch sJoven
sk~ch miest, kde boli stíco miest
nosti al na hranie ooler a baletov. 
Folprecht na tfchto záJazdoch. 
eko al cez divadelné prilzdninv dO
kladneišle poznáva! slovenskťt ru
dovrr pleseň a fudovt) hudbu. Sto
V!'nsko ho Inšpirovalo a s dušou 
citlivého umelca vf!novat sa naJ
prv zbieraniu a Opravám sloven
sk~ch Judov9ch plesni. lllbšl skta
clotofsk9 vzťah k Slovensku pre
Javil v rozslahle!šlch svmrontc
k9ch dielach. Na text M. Rázusa 
skomponoval slávnostm1 kantátu 
. Hymnus vzkriesenia•. Premiéru 
dirJ~ovaJ r. 1929 na bratislavskom 
koncerte O. Nedbal. V svmronickP.I 
básni .. Letnf slunovrat" boli mu 
oodnetom a lnšplračn9m zdrotom 
.. silné dolmv prostfch pohledu na 
Nfzke Tatrv s Kráfovoo holou v 
tlchém červnovém podv~>čeru . klld 
né noel a pak pi'J vvchodu s inn 
ce v dobe letnlho s lunovratu" 
'IOJ'IIlnelšf vzťah k ~lovrnskel fu 
rlovrl o1Po;nl cltH v orchestrátnn• 
fnntálli Ztr •nou dolinou" so 
sopránovym 11 barytónov9m sólom 

z r. 1934, dolet v .,Suite národ· 
nich pisnl a tancu" pre sóla a or
Chf:ster. ako l mutskfch 11 l!en
skfch l mlešanfch zborovfch 
l>kl.ttlbách. 

Hoku 192~ skomvonoval l:'ol· 
lli'Ccht svoJo prvé scénickEJ dielo 
- .,Lál>kY hra osudna" na libre· 
to IJr<ttov Cupkuvcov. Operu hrali 
v lir<~tlsluvo r. 19~b JlOd taktovkou 
u. Nudbalu, ole dostalo sa U!tllOS
uu l llil UIC Ct.:l>hOl>IUV!HISke SCOIIV. 
Roku 19Jtl mulu v ::;:-,o pt·emtliru 
scourckii symfónia .,Zlomené srd· 
eu" llil vltlstny toxt sklad11telov. 
1-ulprt:cht POl>tupne lusrahol skla
dutl'l!>kY tukmer do v~etkých hu· 
llol.lllVch odborov il lUn rov l :SiáCr
kovó kvartetu. Dychovc kvinteto, 
Go111 t:rtino pro dev nt sólovvch ná
~!1 OlOV, Mulél suitu v starom s lo
hu JJre flautu a hurru. Sonatlna 
uru husiU u klovlr. olesr)ové cykly 
n.t rO:.:no texty 11 pro viaceré hla-
~vo odbory; v S:'IJD naplsal vtace· 

ru sctnlckó hudby k činohrám, 
hudby k rozhlasov~m hrám, pre 
organ 11 slávnostné ronfáry 1. 

Folpt·echt bol reallstlckfm skia· 
du telom. osobnosť kra lne nev9bol
nti, ale znúmyml ,.vyfudrovaciml 
prostt·Jedkaml usilova l s o q 
usrachtllost a obsahové ltvallty 
svolet tvorby" - aby mu poslu
cháč rozumel. VIaceré z Jeho diel 
boli poctené cenami vfznamn~c lll 
umeteckfch lnštltucJI. 

Do pamlitnlce slovenskeJ hudby 
sa zaplsai l ako diriRent orches
trálneho združenia SlovenskeJ [ft. 
harmónie. ktorá, založená z ochot
nlkov - milovníkov hudby - mu· 
zrkantov rôznych povota~ll prot. 
M. Ruppeldtom r. 1920, suplovala 
svoJho času nedostatok orchestrc11-
no-symfonlckého tolc<;a. Folprorht 
Ju viedol 14 rokov a priviedol tu 
na taký SIUPI'l), ŽP JU oovaiOVIIil 
za poloprofeslonálno teleso. Hrá
vala nielen na Slovensku. ale l v 
zahranJčl. Na repertoári malo ok
rem česk~ch ktastckfch a moder
nfch diel a 1 svť'tovfch klas! kov 
svmfonlcknJ hudby, 1 diela vtedy 
sa rodiacej slovenskeJ modernv. 

Zden~k Folprecht za svotho ta
ročného pOsobcnto nn Slovensku 
ziska! sf zásluhy o rozvoJ nielen 
operného, uto vOboc hudobného 
života. Bol pr! zakladani bratislav.( 
ského rozhlasu, Umoleckel besP· 
dv. Spevácke! župy J. L. Bellu a 
pomáhal všade, kde Išlo o kon
certnú činnost. Soomlenky na ne
ho sO hlboko zaplsané nlolen v 
dolinách slovenske! opery - ako 
dlrll'(ento - ale a 1 v dolinách sto
vP.nskel hudby, ktoreJ pomáhal 11 11 
novó cestv. 

Roku 1939 opustil Bratislavu a 
pôsobil v pral!skom ND ako dlri
Rent, venuJOc sa skladatefskeJ prá
cl. Umrel v ProhP po dlhšlo trva
ltícel chorobe 29. X 1961. 

STEFAN HOZA 


