
Riaditel Odboru umenia MK SSR JOZEF KOT: 

Vstupujeme do obdobia 
zvýšených nárokov 

Hudobu~ ! Ivot sa každoročne obracia 
na popredných pracovnikov v riadiace j 
obl asti naše j kultúr y. Chceme vás pre 
novo-ročné číslo požiadať o odpovede na 
naše otázky. 

Ako by ste charakteri zovali kultúr nu 
situáciu na prahu nového roku a ktoré 
hlavné trendy bude ministerstvo kultúry 
SSR sledovať v tomto Nik~ ? 

Celá obl asť kultúry sa v súcasnostl 
nachádza v obdob! bilancovania. Hod
not!me výsledky, ktoré sa dos1ahl i pri 
uskutočiíovan! záverov XIV. zjazdu sll·a
ny, vytvčujeme úlohy pre najbližšie ob· 
dob ie. Na iednel strane konstatu jeme, 
že sa vo všetkých obJ,astiach kultúry 
dosiahli výrazné uspechy. Podarilo sa 
zaktivizovať tvorivý front, vo všetkých 
oblastiach umenia vznikli nové sociu· 
listicky angažované diela. Výrazné ÚSI>e
chy sa dosiahll t v oblasti sprostred
kovania kultúrnych hodnôt. V plnei mte. 
re sa teda obnovil socialistický charak
ter umenia a prclJ II:>i lo sa jeho spo!O· 
čensko·výchovné poslanie. To nás vs a k 
nemôže viesť k uspokojeniu s dosiahnu
tým stavom. V súčasnost! zvláš ť nástol· 
čivo sa vynár a potr eba kritickej nároč
nosti k dosiahnutým v9sledkom a prob
lém kvality novovznikajúce j tvorby i sa. 
matnej kvality uplali\ovania kultúry a 
umelcck9ch hodnôt v živote spoločnosti. 

OS<Jbitne nás zaujiNa ublast hudby. 
Cu bude ministerstvo kultúry SSR sl edo· 
va l , ru•zvíjať a zabezpečovať na tomto 
úsekn ? 
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\!a dosiahnutom stupn! vývoja stoJI v 
popredf predovšetkým úloha prehlbovať 
celospoločensk9 charakter k ultúry a 
umenia, teda na novom kvalitatlvnom 
stupni realizovať úlohy soclal\st ickej 
k ultúme i r evolúcie. Pl1:1ll to pr e ďalšie 
sprfstu pľíovanie k ultúrnych hodnôt pr a· 
cuití ctm, pr e daišlu demokratizáciu kul
túrneho zi vota. ale al pre zvýšenie ak· 
tfvneho podielu celej spoločnosti na 
ovplyviiovanf kuttúrnotvorných procesov. 
Mintster stv.o ku ltú ry SSR v súc1:1snosti 
vypracúva dlhodobé výhf.adové l<loncen
cie rozvoja jednotl i vých umeleckých ob
lasll. Tak v posledných týždňoch kolťl · 
gimn ministra pr e1·okovalo výhľadovú 
koncepoiu rozvoja hudobnej kultúry, 
koncet>Ciu nkt!vnej edičnej poli ti ky, 
spt•acúva sa dlhodobý pr ogram rozvo ja 
výtvarného umenia a pod. Spoločným 

menovatefom týchto koncepcit le pod
statné zvýšenie náročnosti na jednotil
vé oblasti na Ich Ideovú ofenzivnosť a 
akt!vnosť pri realizovani kultúrno-poll · 
lického programu KSC. 

Zača l by som hádam samotnou hudoiJ. 
nou tvorbou, k torá v podstate tak t~ko 

iné umelecké oblast! dosiahla za uply 
m1lé obdob1e viaceré významné úspo· 
chy. Domnievam sa, že v najbltli.um 
obdobi bude nevyhnutné. aby sa zo stra
ny Zv!izu slovenských sk lad aterov veno
vala zvýšená pozornosť žánr ovému r az 
vrstveniu vznikajúce j tvorby. l keď ie 
pochopiteľný záu jem slovenských sl\l a
daterov predovsetkým o komornú a sym 
ťon!cku tvorbu, dosial ostávajú kva lit 
nou tvorbou velmi nedosta točne pokry
té práve tie ilínrovó oblasti . ktoré mu
lÚ na lšlrš! spoločenský dosah. Mám tu 
na mysli napri klad oblasť masov•ei ples
ne. hudobno-lnstruktlvnu tvorbu, tvnr · 
bu pre zbory pre občianske zále:lito~ll. 
ale aj populárnu hudbu. Pr oblelll atikou 
populárneJ hudby sH v poslednom obdo 
b1 zapodievalo ai Predsed1lfctvo OV K<;S 
a v súčasnosti sa pripr avuje konccpcí!l 
nové11o. kvalitatívne ná ročnelsieho pr1· 
stupu k tomu to žánru. Otázka angažo
vanosti skl<~clatera v tejto oblasti sa nc
ruz chápula z(Ji:cnc. skOr ako utá.:J..~ 
tómv, textu, ale už menej ako otlit.kH 
originá l neho t1udobného výr azu. Ide nam 
o to. aby populárna hudbé:l, ktor A má 
nesmterny vplyv na estetické clttmíe 1 
životn ý st~l mladej generácie, nadobn 
dala vslw tku soci<Jlistick9 char akter. nbv 
sa pr ezentovala hollnotami. k toré sú pre 
mládez prftaž l! vé a mčljll st r aku spulo
čens k(l r eal!zá.clu. Iný záv.ažný problém 
v oblasti hudobne! kullúJ'Y 1e otázka 
dalšieho rozvoja hudobnej teórie a krt· 
til<y, !<cle Zvliz slovenských sl<ladaterov 
a Slovenský hudobný fond vykonali r 11 d 
pozit!vnych opatren! pri výchove mia
dB! kr i tickej generácie. Pô jde teraz o 
to, aby sa tito mladí kri tici al<tlvnej· 
sie zapájali do hudobného života. abv 
sa vyhr aiíovaiJ ich kritické osobnosti a 
aby teória a kritika vôbec zohral! úlohu 
prirodzeného stimulátora vyšších Ideovo· 
esteticl<9ch nárokov na cel ú hudob.-.il 
kultúru. Všetky tieto problémy sa zrel
me stanú pi predmetom rokovania ZidZ
du Zvilzu slovenských skled·aterov. k to
t'Ý by sa mal us kutočniť , tohto rol<LI. 
Závažnou otázkou naďa lej ostáv.a otázJ(a 
budovania ďal šieh hudobných centier na 
Slovensku. Úspechy našich festivalov. 
najmä Bratlslavskvch hudobných sláv-

ností. 11 práca s novým oublikom ná~ 
nabádajú, aby sa i v ďalšom obdob• 
ve l mi · clef flvedome· ma poval l10dbb1ľý ži 
vot na Slovensku a aby sa vytvárdh 
pr eetpoklady. pr e ro2lvlnutý hudobný ži· 
vot na celom územ! · našeJ' r epublik y. V 
Loínto zmysle sl vera srubujeme al od 
aktivizáci~ Slovenske! hudobnej spoloč 
nosti. · ktor á bv ma la na seba prevz:ar 
úlohu aktfvneho ťormovatera hudobné· 
ho vkusu ši rokých vrstiev pr aculúCJCb 
V najbl ižšom obdobf ostáva na rteše· 
nie l rad ďalších otázok. najm~ v spo. 
jltosti s výchovou a spoločenským uplat 
nenťm mlad9ch skladaterov a l n terpre· 
ta čných umelcov a IJOd. Vytvorili sa 

Snímka: V. Hák 

.oredooklacly, a!Jy sa orostrednfctvom Slo· 
venského ochranného zväzu autorského 
za bezpečovala právna ochrana výkon
ných umelcov. čo podsta tne oomôže prl 
~oravodlivom occi10vanf činnosti, ktorá 
sa doteraz spo ločenslw zhodnocovala tba 
veľmi medzerovlte. 

Vstupu jeme do obdobia zvýšených ná
rokov vo všetkých oblastiach núsho 
spoločenského. · hospodárskeho 1 kultúr· 
neho života. Rád by som vyslovil pre
svedčenie. že ! náš hudobný front te 
oriPI'HVenq zmobilizovať všetky svoje sl
ly na dosiahnutie ďalšlcll významných 
tíspechov pri rozvoji naše! soctallstlckél 
kultúry. " 

P. • 

'7 
Sovietski 

Georgii Buzo.gly, skladater 

-Co želám čita teľom Hudobného žtvota? 
Hudobn!kom - aby vytvorili veľa zauj!mavých. 
výrazných diel v rôznych žánroch, abv priná
šali poslucháčom takú !stú radosť. akú radosť 
autorovi prináša vydarené dielo. Nehudobni· 
kom želám, aby boli zhov!evavt k huclobn!kom 
a videli v Ich . hudbe vyjadrenie vlastných ci
tov. 

Bella Davidovibová, k laviristka 

- .· Do . nového , ~oku sa .,vždy želá zdravte. 
- --------- 1 Potrebu jú ho hudobnfc! ai poslucháči. Šťastie 

umelci 
Hudobnému 
životu 

· tiež potr ebu je kažpý. život , te bez ú~pechov 
smutný. Pre seba sl želám nové str etnutia s 
bra tislavským publikom. 

Andre i Eilpaj, skladater 

- Mám k Bratisl ave zvláštny vzťah. V mo
jom srdci má velmi stále miesto. Spá faiú ma 
s ňou l spomienkv i , súčasné tvorivé . stvk ~ . 
Všetkým obyvaterom Br.etlslavy chcem preto' 

· zaželať dobr(l pohodu a-Ich mGstu krl\s4. Clv·el 
1 by som sl Ze l ať. aby .. Bratis lavčan lu , nestra til i 

svo! šarm. A hudobn\kom? Želám dobrll hud· 
··bu. ' ' . .. 

Gennadij Gladkov, skladater 
- V novom roku nehudobnikom želám: že· 

nám - krásu. mužom - s!lu. mladosť a ne • 
rozvážnosť. starcom - múdrosť. Hudobnfkom ? 
Aby ich osvietila !nšpl rá<;la, aby h udba šla nie 
z hlavy. a le z duše. Matematici nech sa za 
obera jú výpočtami a hudobn!cl nech poskytu 
lú duševnú ooh,avu. ktorá sa od nich oča ká
va. 

Rudolf Kerer, klavirista 
- V novom roku želám všetk~m hudobn!· 

kom 'rtobré koncer tv ktoré by Ich tešili, du · 
<:hovne obohacovalt a pomáhal! žlť . C!tatelom 
Hudobného ?.Ivota a samozr etme všetkým · svo· 
llm kolegom zdravia a šťastie . 

Andre i Petro·v. skladater 
- V novom roku všetkým nehudobnfkom že. 

lám radost a pôžitok z hudby. Hudobn!kom -
o by , !Ch neunavovalo tešlt sa z hudby ako ne· 
hudobnfcl. 

Vladimir Spivakov, huslista . , 1 . 
- Všetkým šťasti a.: zdravia' a úsPtlChov v 

novom r oku. aby každý naš)el seba ore sebn 
a s~ba or e dru)19ch, Yždv so . VFušenhn oča 
kávam stretnutie s Brati:-li !VO.u Mesto to . 
s1i pr edovšetk9m • fud!a.' Mllov&né mesto sú • 

· mtlovanr tudia. ' 

Vladi mír Sainskij, skl adater , 
- V novom roku žellí m vsetkým zdravi~ $ 

dobrú ná ladu. Ci tatel'om Hudobného žlvotél, 
aby sa tešili z umenia, hudby, oesntčlek. Pre 
s k l adateľa ie na jv!lčš!m šf as tim tvorlt diAla, 
ktoré posl uch á č obl ubute. Hudobnlkom želá!~, 
abv štedro rozdával i rudom túto radosť. oh•:il 
svoief duše. lebo ak ho raz malú. tým sa 11~C 
zmenš!. V lednet mojej olesnl sú slová : Rozde1 
sa s úsmevom s ľuďm i a vráti sa k tebe vtac
krát. • • 

~fichael Tariverdlev, sk ladater 
--:- V novom r oku želám v~etkým čita terom 

Hudobného života modrú oblohu a zelenti t1·á· 
vu -:- .at vtedv, keď padá sneh . .. 

Vladimír ·Zak. k~itik·. hudobnt vedec 
- Co môžem želať v novom roku hudob· 

nfkQm? Je to las né - durovú náladu, ktorá 
cel kom závisf od nás. PrP.čo? Lebo v každom 
z nás žijú dvaja: optimista a pesimista. Som 
o tom presvedčený V tomto o~adávnom súbol! 
nie vždy le f ahké 7.v!ťazi ť oP.ll ll)istovt. Práve 
toto vrťázstvo Želá m vilP.tl$9m - af hudobnl
kom al nehudohJ1Ilcnm To zn(unená umenie, 
vyJa.cJ r ujúcH t>adosť. To, 111 or c sk l>t,ll '\fnta v iťaz
stvo a pre poslucháčt • -- zázrak ~pl vnutla s 

1 hudbou. · Pr lpi-avlla:J·t: 1 Jtrcbiiad 
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• OPERA STÁTNEHO DIVADLA v Košiciach uv1edla dňa 20. decembra 1975 

premié ru ooery národného umelca Eugena Suchoľ\a Krull1~ V 'I ( J wru naš tudoval 
nový šéf o pery Zdenek Bllek. réži u mala Drahomfl•a Barg árová . scénu na vrhol 
)án Ha ná k. kos týmy Ja rmila Opletalová. chore ogra fiu pripravil Jozef Sabovčik. 
Hlavné úlohy Interpretovali jozef Kondet• [OndreJ l . Jm·a j So mor jai [Stel ina l 
a Mária Harnádková f Katre na ]. 

• V NOV OM NASTUDOVANI janáckov(H Je j 
pas torkyne na scéno prnžského Národného d i
vadla ti tul nú ólo·hu vytvor!la s lovenská sopra
nistk-a Gabriela Beňačková f na obr. s predst.a
vllefk ou Sta t·e nkv Buryjov ky Evou Hlobilovou 1. 
Po tttul ne t úlohe v janáčkove j Ká ti Ka ba no
voveJ v ktore j Beňačková slávila veYké úspe
ch v a 1 v ZSSR. le lo dalšia ú loh.a lanáčkovské
ho repertoáru. Ceská kritika na pospol vyso ko 
ocei'í ule socváčk ln výkon. jej široký vofn ý tón, 
farebnosť iel sopránu. hereckú vrúcnosť i pô
vab. 

• KLAVIRNY RECITÁL poslucháča žilinské
ho Konzervatória Ivana Gajana sa uskutočnil 
z pr!ležltostt Mesiaca československo-soviet
skeho prlate Ystva d l1a 3. decembra 1975 v Do
me odborov v Zlltne. Na programe boli d iela 
Skrl abl no ve a Chopinove. ktoré mladý umelec 
zahral so s tavebným pt•ehradom a kultlvova -

Snímka: J . Svoboda n ým tónom. 

• BRATISLA VSKf: SLÁCIKOVf: KVARTETO vystóptJo v rámc! o sláv 20. v9-
ročta založenia Kultťlrneho a Informačného strediska CSSR v Ber l!ne spo ločne 
s kva rtetom lesn9ch r ohov Corn! d l Pra ga na koncer toch v Ha lle. v Ber line a 
v Blr kenwerdene. V programe zazneli slá či kové k var tetá F. Schuberta, ]. Ko
w als kého a A. Dvor áka striedavo so s ta ro u českou loveckou h udbou a Lo·veckou 
s uitou Miloša Vacka. uvedenou v NDR po prvý raz. e V D~OCH 6. a 7. decembra usku točnila sa v Ostrave po š tvrtý raz ús tred
ná sťlta~ná prehliadka verk ých d ychov~ch orches trov na počesť 30. v9roč la 
o s lobodenia CSSR. Zúčastnilo sa l l orchestrov závodných klubov ROH a Domov 
ku ltú ry; h lavnú cenu Domu kultú ry VZKG z!skal orchester Amal! Kraslice. zvlášt
nu cenu za povinnú sklad bu [Tanečná fantázia Mojmira Zednika] domáci or
chester V!tková k. cenu za dramatur~l u o rchester n. o. Svit Gottwa ldov. zv láš tnu 
cen u za Interpretáciu udelili orchestru AZNP Mladá Boles lav. cenu divá ka Va
laš ke z Valašských Klo boukov. Ako host sa na prehliadke zúčastnil 1 dychový 
o rches ter DK ROH Stro járensk9ch a meta lurgických zllvodov z Dubnice n. Vá
h om. Vlas tné skla dby a S ťlča nské čardáša Kar ola Pádlvého dirigoval! Gejza Pri
here a Micha l Sevč!k. Spoluúčinkovala ná r odoplsná s kupina Vrša tec a spojenie 
d vchového orches tra so sviežim orelavom skupiny oôsob!lo novo a divácky 
vďačne. 

• OFFENBACHOVA KRÁSNA HELENA mala dňa 19. decembra 1975 premiéru 
v Divadle Tozefa Gregora .Ta jovs kého v BanskeJ Bystr ici. Predstaven ie režijne 
pri pra vil Ko loman Cll!ik. 

8 NA PODE ZVÄZU slovens kých sklada tel' ov 24. novembra 1975 stre tla sa 
so ~Ivým záujmom info rmatfvna prednáš ka amerického muzlkológa Dary la D. Day
tona o rozľah le J p loche americkej pop-music. sp revádzaná množstvom hudobných 
u kážok. V d iskusii s•a preJavila zatnte·resovanos ť 1 rozhľadenos ť zldene j skupiny 
odbornfkov l zá uJemcov. 

• POSLEON?M TOHTOROCN?M prednáškovým podulatfm v Klube skladateľvv 
10. decembra 1975 bol rozbor Milana Adamčtaka Funkcia gradácie v angažovanej 
tvorbe, kde autor svo Je náhf.ady demonštrova l na ukážkac h domá cet i svetove! 
h udby. • 

e NÁS NOTOV? TRH v posledn9ch mesiacoch znovu ooskytu i.e velmi žiadané 
reedlcte trad lčn9ch oedaRO&Ických titulov. ktoré po dl hšom čase znovu za rartilo 
do olánu vydavatelstvo OPUS a vytiačllt Nit rianske tlačiarne. Obiavili s a detské 
Etudv H. Lemolna. ktoré kedysi revtdov.ala Anna Kafendová. 1 Osemtaktové cvi
čen ia Car la Czerného. op. 821. red igované Františkom Maxiá nom; o krem ntch 
60 Etud pre klavir Cramer a-BUlowa a 125 Pasá~ových cvtčenl Carla Czerné ho. 
Huslistom sú určené Coampag nollho Prelúd lá. op. 12, ktoré revidoval a pre tlač 
pr iprav il profesor bratislavského Konzervatória VIlia m Kc rfne k. 

e V RAMCI FESTIVALU Varšavská Jeseň uv iedo l brnenský o pern ý súbor Stá t
neho divadla d ve !aná čkovské preds tavenia· Lišku Bystrouš ku a Z mŕtveho domu. 
Vo Va ršave odzneli vlastne po prvý raz a obe mali mimoriadny úspech ; najmä 
predstavenie Z mŕtveho domu o becenstvo chápalo a ko prototyp moderne! lnsce
ná cln. V Lodži. pre ktorú bol Ja n áček celkom neznámym autorom, súbor uvie
dol dva krát Lišku Bystrouš ku d ivá l<om, z ktorých asi 60 percent tvorilo mlá
dež.nlcke obecenstvo. a rozlú čil sa predsta venfm Z mŕtveho domu. Vo Varšave 
s úbor otvára l Dni československeJ kultúry v Po ľsku, a to predstavenlm Janáčko
veJ le·l oastorkvne. I keď návštevnos t bo la menšia než na fes t ivalových predsta
ven iach. večer s a s tal pravým tr lumrom pre )anáčkovo dielo l pre tn te rpreto·v. 
Sólis ti M. Blah ušiaková. j. Pallvcová. V. Pi'lby l a L. Olefn!ček poda l! výnimočné 
v ýkonv. V októbr! t. r . súbor hosťoval v Luxembursku. kde uvtedol tri predsta
venia Smetanove j Hubtčky. 

• KOLUMBi jSKI VYSOKOSKOLSKI pedagógovia Gu lllermo Rendon a Antelka 
Ge le mur Re ndonová uviedli koncom septemb1·a a začiatkom októbra na un iver
zitách v Mendelltne a Man lza lese tro jdenný cyklus predná šok, recllácH a hudby, 
na k torom okre m tn9ch sklad ie b popri Ja náčkovom cykle Po zarastenom chod
n!č ku odzneli al Dve orelúdiá v sterom štýle z cyklu Kaleidoskop Eugena Su
chm)a . 

e POD NÁZVOM Musica res ttva bol dňa 26. novem bra 1975 v Koncer tnej stenl 
Slovenske! filharmónie slávnostný koncer t. na ktorom úči nkovali ú s tred ná hud
ba Minis terstva vnútra SSR a Spevácka skupina SĽUKu so zbormajstrom Pav lom 
Pr ocházkom; dirigovali kpt. Mlch.al Galovec a mJr . jozef Belák. ako sólisti vvstú
p lll Mar~lta Ma~ulová . Gizela Stachová, Jaroslav Kosec a ján Ki rsch ner. Program 
u vádza la Zuzana Neuba uerová, odzneli sk ladby domácich l soviets kych s klada
t aTo v. Za vše tk9ch s pomei'í me úvodný Slávnos tn ý pochod Igora Bázlika , pochod 
Viťa zný deň Miroslava Broža, Zemplfnske r emin iscencie a skladbu Ta tra-Svit 
M. Galovca a premiéru mladého skladatera Petra Cóna Musica f esli va . Dychová 
h lldba Min isterstva vnú tra SSR podala pozor uhod ný výkon , čo spolu s mla dým 
r epertoá 1·om svedč! o jasnel Hni l 1e1 v~vlnu pod vedenfm kpt. Ga lovca. 

• VECERY L?RY PRAGENSIS majó už svoju trad!clu ako pr tateYs ké posede
nia or f hudbe a zau lfmavom rozprávan!; nechýba ani d robná ~rafi ka . venova ná 
hos ťom ako spomien ka. Dňa 9. d ecembra 1975 bol hostlteYom Petr Eben , témou 
bolo umenie Impr ovizácie. Na prť kladoch z d le l Rachov9ch a Mozartových Eben 
predv iedol rozd iel medzi fantázto vou. vo ľnou kompoz!clou a tvorbou rešpektu lťl
cou oevnó hudobnťl formu. Po Jmprovtzá cll k prednesu poézie Eben poskytol 
pohfa d do skla da te f.;kef " kuch yne" . Ai saml hos tia s l mohl! skúsi ť a ko sa pre
hodenfm tednoll!vých t a ktov plesne Holka modrooká dá v ytvorit celkom Iná me
lódia a názorne sa presvedčlt, že možnosti spracovania a obmien daného ma
t er iálu só nesč!selné. Spolu so švagrom Il fom Hurnf kom Petr Eben predviedol 
štvorručnó kla vlr nu Improvizáciu na tému určenú hádzan!m kocky, tazzovú 
hn provlzáctu na rovna ko určenú tému predviedol na .~tl ta re Rudolf Dašek a sťl
ča sne s nťm Improvizoval na hárku papiera Ad olf Born. Na pokon Petr Eben 
v žar tovnom zvell čenl predviedol ako by Mozar tova Us pávanka znela v hudob~ 
nom štÝle rôznych národov a ako by ju spracovall skladate lia od Bacha až po 
Pro kofieva . e VYDAVATEĽSTVO ODEON v Prahe vyd alo ako členskó prémiu o re č lenov 
Klubu č tenái'u Sme.tanovské libr etá s o bálkou Karl a Svollnského. Vyš lo tu li bre
to OJJerv Preda ná neves ta . Hubička a Da li bor s krit icko-h is torickým apa rá
tom. Toxtom predchádza výklad Zdeňka Nejedlého. e v PRAHE sa ll. decembra 1975 uskutočnila ustanovuj úca konferencia Ces
kol h ud obne! spoločnosti. ktorá nadväzu Je rta či nnost n ie kd a jše J česke! časti 
Ceskoslovenske1 spoločnosti pre h ud obnú výchovu ; predsedom p r lp ravnéllo výbo
ru bol PhDr. j!ľf Bajer. CSc., pracovnlk ú s tavu teórie a defln umenia CSAV. 
Spol očnost b ude r ozvl ja t pôsobnost v štyroch sekciách : kul túr no poli tickej, pe. 

· da~o~lcke l. v sekcii p re záu jmovťl umeleckú činnost. a v sekcii tvorive! spojene! 
s v9skumom. Sekcie s a bud ú čl e ntt podra užšel š-pecializá cie na komls!P. a sub
komis ie. Ich pos lan!m bude predovšetkým rtešiť koncepčnč otázky v oblasti hu
dobneJ výchovy a pri o rgan izovan( hudobného života v CSR. 

SKOLA A HUDBA 

o jednej užitočnej exkurzii 
Ús pechy vo vyučovani hudobne j v9-

chovy v Maďarsku už viac rokov vzlm
dzuiú obdiv a záujem h udobných ped a
gógov z mnoh ýc h š tá tov sveta. Sved
čia o tom aj ich časté návštevy v ma
ďarských školách, motivované sna hou 
bližšie sa oboznámiť s hudobno-výchov
nou praxou a so všetkým! opatreniami, 
f{to ré umoži'\u fú dosahovať ta ké pekné 
výsledky. Toto podnie tilo a l výbor od
bočky Slovenske! spoločnosti pre hu
d obnú výchovu v Bratis lave zaradiť do 
svoJho plánu na rok 1975 exkurziu do 
Budapešt i. Absolvova li konco m novembra 
tr inást! č lenovia odbočky. 

llosp ltova ll sme v Cvičnej iikole Mik
lósa Radnótiho pri Univerzite Loránda 
Eiitviisa v Budapešti u v Hudobnej ško.
lf! XII. obvodu. V obidvoch skolách s me 
sa stretli s vermt milým prijatlm a s 
mimor ia dnou o chotou pri obtasfJOva nl 
otázo k z okruhu hudobno-výchovne J pra
xe. To, že sme hospitoval! v cvične J ško
le, u možn1Jo mi - mimo plánovanýr;h 
podujat! - zúčastni( sa aj na praktic
kých výs tupoch poslucháčov 3. ročnf k a 
Hudobnoumelecke i vyso ke j š ko ly Feren
ca Liszta ( Llszt Fe renc Zenemuvészeti 
Flílskola l a v r ozhovore s nimi ziskaf 
informácie o Jeh prlpra ve na povola nie 
profesora hudo bnej v9chovy pre gymná
z ia . jed noodboroyé päťročné štúdium po
skytuje op timá lne predpoklady na vy
n ika Júcu odbornú, ume teckťl a pedago
gickú pl'f pravu. Spomeňme napr. len to, 
že posl ucháči desať semestrov š t udujú 
Intonáciu . šest semestrov vyko návajú pe
dago~ickú prax. a to v 3. a 4. r očn!ku 
v zák l adn~ch školá ch, v 5. ročn!ku v 
gymnáziách . Hodno spomenúť a l to, že v 
tomto tretom ročnlku š tudu je až 23 pos
lucháčov a asl tak9to počet le aj v 
ostatn ých ročnlkoch. 

Absolventi spom!naného š túdia v Bu
d apešti, pravda, neučia h udobntl v9cho
vu len v g ymnáziách, ale al vo vyšš!ch 
a n lžsich ročn!koch základných š kôl. 
Takú to kvalifikáciu má al prof. Miklós 
Székely, h udobný pedagóg na spom!na
ne l cvične! š ko le. Ternu vďačťme z.a prl
pravu bohatého dvojdl1ového programu 
naše! exkur zie a u neho sme hosp!lo
v.ali na vyučovani v gymnaziáln ych roč
n!koch. a le al v 3. a 6. roč l'llku zá klad 
ne! š koly. Jeho vyučovacie hod iny boU 
vzornou ukážkou moderne chápaneJ h u
dobnovýchovnel p ráce. Ztac! bol! ma
ximá lne a kt!vn l, !nictat!vnl, vyučujóci 
podnecova l Ich tvorivosť. dobre organ i
zovanými činnosťami a hudobný mi zá
l!llkaml udržiaval toh záu je m. Viedol 

1Ch k peknému, prec!tenému spevu a 
u č ll aktlvne vn!mať, chápa ť predhrávané 
skladby. 

Presvedčili sme sa tu a j o vysokeJ 
úrovn! v9cvtku uvedomenej in toná cie. 
Tieto pozoruhodné úspechy mnoh! pri,: 
pisujú .,Kodályovef Intonačne ! metóde 
a v pos lednom čase s ú hli!SY za je j za, 
vedenie do na~lch z o S. No, i keď In
tonačná metóda v Maďarsku je d ôklad
ne premys Lená a r ozpracovaná, na zlep
š en ia výs ledkov naše j h udobnov9chovne f 
práce Ion ona sama nestačl. Bolo by ne
sprävne podsta tu Kodályovej reformy vl
die( v tntonačnom v~cviku. Ten Je Jen 
Jednou zložkou z mno h9ch úzko sóvlsla
ctch a navzá jom sa ovplyvňuJúcich zlo · 
ž1e k. Podstatou teho koncepcie je úsi
lie postaviť hudobnú výchovu do cen
tra celého výchovného systému, lebo 
hud bu pokladá za nevyh nutného činite
ľa pr! výchove harmonick y rozvinu teJ 
o sobnosti. O tom , že táto Kodályova 
myšlienka žile v školách, sme sa pre
svedč i li al pri s rdecnom privltan ! na 
soomenute.J cvične j škole. Zástupca r ta
ditera dr. József Majoross, profesor li
t er atúry, prisudzova l h udbe pr vé mies
to medzi umenia mi a hodno til ju ako 
výz namného a ne,pbs trádatelnéh'o pomoc· 
n!ka pd výchove . socialisticke j m iád e, 
že. 

Mnoho úsilia na r ea lizovan ie Kodá lyo
ve l koncepcie vynakladá Štá tna filhar
mónia. Množs tvo abonentných koncertov 
pr e mláde~ každého veku velmi pomá · 
ha z!skava t Ich pre hodnotnú hudbu. 
Zúčastnili sme sa a l my na Jednom z 
n ich . Sprievodné s lo vo mal prof. Lészl6 
Lukin, k torý vedel vytvorit v ýborný kon
takt s obecenstvom a zauJať pozornosť 
žl.akov. 

verký význam p re vytváranie kladné
ho vzťahu k hudobnému umen iu malú 
aj š kols ké spevácke zbor y. Vypočuli sme 
s t hodnotný program Dievčenského zbo
ru pri Cvičnom ~ymnáziu Miklósa Rad
nóttho. jeho d irigentom je prof. Béla 
Pallos , ktorý so svo jlm zborom z!skal 
al v zahranič! vefm1 pekné úspechy a 
viaceré ceny. 

v Hudobnej škole XII. obvodu r iadi
teľka š koly 5z1kra Lászll\né a pr·ofesor· 
ský zbor ná.m umo~nUI h lbšie sa obo· 
známtt s pos tupom vyučovania hry na 
nás tro joch . Zau jala nás tu velká sta-. 
roslllvosf o rozvifa nte h udobnosti žia
kov. predovšetkým o rozv!Janie akUv, 
nel hudobne J vnúna vostl. hudobne! p red
s tavivos ti a hudobne! pamä ti. . ..; . . . . · 

. EDIT A VlšNpVSlf.Á 

• V tomto š ko ls kom 
roku chce ĽSU v jure 
pr! Bratislave pokračo
va ť vo svoje! koncer tneJ 
činn osti . Úlohu vychová
vať pozorné a vnfmavé 
obecens tvo pre vážnu 
hudbu sl dala na prvé 
mies to vo svoJich celo-

výtvarných prác. Kon
cert dokázal hl boký zá
u jem o vážnu h udbu zo 
s tra ny žiakov a !Ch ro
dičov, ktorý treba naďa
le i rozv!Jat podobnými 
podujatiami. (0 . F.l 

• ĽSU na ul. Obr an
cov mieru v Bratislave 
uspor iadala · v novembri 
m. r. v rámci oslá v VOSR 
v Koncer tneJ s ieni Cs. 
r ozhlasu vereJnú nah ráv
ku Koncertu družby Bra 
tislava - Soproň. Det
ský spevá ck y zbor ĽSU, 
yedený L. Krt~novou 

uv iedol š tyr! plesne z 
cykl u Zverlnček o d ). 
Kowalského. žta ct zo 
Sop roň u (k la viristi, hus
lis ti, vtolončel!sta , hobo
lista. klart ne tlst.a, flau
tistka, trombonista a 
žl.acky orchester dirigo
vaný Gy. Horváthom l 
uvied li s kladby maďar
s kých a utorov nášho sto
ročia o. 1. Bartóka, Ko
dálya, Szoko lay ho, Sugá 
ra . Gárdonylho. [ B. O. l 

ly Inš taloval! tematick ú 
výstavu žiackych výtvar. 
n ých prác. (E. G.) 

• Riadtterstvo ĽSU Mi
loša Ruppeldta v Br ati
slave spolu s výborom 
Združenia rodičov a 
pria teľov školy vyhlasu
jú internú súťaž o na1-
lépš!eho žia ka ročn!ka 
vo všetkých oddelen ii1Ch 
h udobného odboru pod 
näzvom .,Dni Milosll Rup
peldta". Cierom súťaže 
le zvýšiť zá ujem o h u
dobný nástroJ a upevn iť 
pracovn ú morá lku žia
kov nielen v hlavnom. 
a le a j v prlradených 
pred metoch. Sú ťaž bude 
dvoJkolová: v I. kole ml
mo samotného výko nu 
žiaka berle sa do úvahv 
a 1 le ho celkový profil . v 
Il. kole sa zohľadim j ú 
všetky aspek ty hudobné
ho zamera nia [ výber 
skl adie b. predveden ie l. 
To to kolo slávnostn& 
otvor ia 12. februá ra t . r . 
za účasti zástupcov škol· 
ský ch orgánov. ZRPS, ZO 
KSS a spoločenských o r
gan lzáclf ako i hoslť z 
druZobn ých škôl. Vtta . 
zom o dovzda jú d iplomy 
a ceny z.a umiestnenie 
na koncerte v!tazov 26. 
II. t . r. o 18. hod. v zr, 
kadlove 1 sien i Primaciál
neho paláca. Na jlepsfch 
žiakov odmen! ZRPS 
ťlčastou na niektorom z 
konce r tov Pražske j jari. 

' roč ných záväzkoch a na 
tento š kols ký rok pripr a
vuje celý rad výchov
n~ch podu Jati. Prvý kon
cert v miestne J k inosá 
le odznel už v o któbr i 
m. r . Koncert oria ter. 
stva ĽSU pripravila v 
s poluprác! a za spolu
účinkovania s úboru Col
leg ium musicum pod ve
den!m ]. KowaJského z 
družobne j ĽSU v Brat i
slave pri prfležltosti štát
neho sviatku NDR. kde 
má škola tiež d ružb u. 
Nemecké In ter preta čné 
umenie reprezentovala 
speváčka lise Arnold· 
W1·bo vá . Na pro~rame 

boli d lcln J. Bendu. J. 
MysllvečkA, F. Schubf:lt•
ta, W. A. Mozarta a cral
šfch s k\adatefov. (Ich l 

• ĽSU v Snine uspo
riadala v novembri m. r. 
vere jný koncert žia kov z 
pr1 ležltostl výročia 
VOSR. Ztact sa p redsta
vil! sk ladbami rus kých a 
sov ie tskych sklaclaterov. 
dvoma č!slamt prispelo 
al tanečné oddelen ie. V 
te nto slávnostný večer v 
priestoroch školy o tvo
r il! a 1 výs tav ku de tských 

• V d ecembri m. r. 
us por iadal Mests ký v~
bor ZCSSP. ĽSU a ZRPS 
v Humen nom z prlložl
tostl Mes iaca prla tefstvll 
v koncertnej sien i š l<oly 
vere jný žiacky koncert. 
na ktorom vystC1pll! žlfiCI 
hudobného o dboru, só
l is ti, sláčikové komornO 
združenie. akordcónový 
súbor a žiaci literárno
d ramatického odboru 
školy. v priestoroch ško- ( j . H. ) 

e Porská o rganizáci~ ,,HudobneJ mlá
deže" usporiadala v male bnom pros tre
d( renesančného zámku BaranOw Sando
mJersky .. Medzinárodnú hudobnťl jese ň", 
ktore! súčasťou bol aj Medzinárodný 
maJs trovský akordeóno·v9 kurz, spojen ý 
so seminárom. Na seminár pozvali al 
Vlaclimlra Cuchra na, profesora Konzer
való t' !a v Košic iach. Účastn!cl seminára 
- mladi akorcleónlsti z viacerých eu 
róps kych štá to v sa mohli b ližšie dozve
dieť a skonfrontovať sl svo1e názorv 
na Interpre táciu skladieb z h ud by švócl 
ske l. ruske J, poYske j a československej 
Seminár o švédskeJ h udba viedol dán· 

\ 

l 

sky a kordoonlsta M. Ellegaa rd, o rus
ke l a polske1 hudbe doc. V. Puch na
kowsk! a o československej V. Cuchran. 
Jedno tlivé semináre boli s po Jené s ná
zorn9ml ukážkami toho-ktor ého štátu čl 
už formou záznamu z gramo pla tn1, ma~
ne tofón u, a lebo živou r eproclukclou . 
Prof. Cuchran nn jednotlivých seminá
r och pre účastnlkov svoJej s ku piny za· 
hr al Soná tu ]. Tru hlára a Reverzie J. 
Pocl pi'OCkého. Zo záznamu uviedol ešte 
•k lAdby l. Mat ysa a J. Hatrlka. Na tmä 
~ k ladby ]. Ha tr!ka a J. Podprockého ma 
It všeobecne ohlas. S. CURILLA 



ANDREJ OČENAS 

pre sóla, zbory, organ a symfonický orchester na básne A. Plávku (Poznámky k dielu. ) 

Q l!enáliove návraty k domovine sú obecne :míime a 
podiefajú sa podstatne na je ho umeleckom t:ftoof. 

M'lokto z naiich skladatcrov obce byť taký "lfečitý", 
m'lokto sa znova a znova snaii pfesvedč iť svojho sú· 
l!aanfka o svojom národnom cíten{ a o hlbokýc h dade
prftomných koreňoch svojho umeleckého myslenia. Pos
ledn6 jeho velká skladba Laudatórium je tak isto z ro· 
du t ýchto skla dieb, 

Uil vstup diela je atypický. Uvádza ho barytónové 
sólo odvodené z vo.kálnych prvkov starých, zvestu· 

"fúc!ch zvukovo nosl1ých plesnf. Autor akoby touto vol
bou uvádzal celkovú atmosféru diela, v ktore! sR budú 
prelfnat prvky baladické, h ymnické, ale i prirodná epi
ka, v ktorom t•az . .Iudové" Intonácie vystť1pla viac, 
inokedy menej do popredia. Zaujímavá le Očenášova 
prax prelntonovávať prvky uvodu v ženskom zbofO ( .. Vo
lá vfchor. volá do smútlacich zvonov, v konároch. čo 
trčia, vdýchol srdcia" ] . Tieto prvky melodicky rozpra
cováva, ponechávaflic základný rytmický 1no<lei. Opu
k,ovan!e určitého rytmického modelu dobre s iútl skia
dateľovmu zámeru vyladrlt pohyb, plynulosť. Barytónové 
s ólo znova sa vrátJ k pôvOdne! úvodnej myšlienke. a však 
l'()zpracováva ju a. ruatmä rozširuje, čfm sa dosahuje 
d.ramatlckejšf prvok a ucetu je sa obraz prfrody. Zen· 
aký zbor znova opakuje svoju odpoveď. avšak do po
p redia vystupuje s kladaterova snaha zahusťovať celý 
lf)roces, eš te vä_čšmi podčiarknuť s pád a najmä dôsled
neJšie vypracovať a vyuz1ť zvukovú plast1ku. Orchester 
tu takmflr naraz využíva svo ju maximálnu plnosť a zjem
ňuje sa až v závere, ktor9 má zrejme pôsobiť ako spl!t
J'I6 echo, ktoré sa vracia .. zo smútlaclch s tromov". Tento 
typ Očenášovho myslenia možno nájsť už v teho Troch 
'baladlckých piesňach, podobné spôsoby si vyskúšal už 
oy,o vokálnom cykle Marína, v podstate však takto chá
paná epická baladlčnost sa doteraz v jeho tvorbe ne· 
vyskytuje. 

Druhá časť Tu som, jano môi, salašník. má od začiat
ku iné parametre. Tenorov{j sólo znova dokumentuje 

skladate!ovu mimoriadnu schopnost tvoriť .. v duchu" 
Judovet tradíCie. vyhmatnúť !udovú podstatu a preniesť 
tu do symfonickej štrukt11ry. Plávka tu velmi poeticky 
,.skryl" významový zvrat o ba.snikovt, ktorý .. čakal až 
t>rlšlo naše ráno' a .,pozobúdzaných luď,och čo s pia 
od predvčerR". Dobre vnúLorne vyvážené zvukovO pro
t>orcle partllúry u moži1ulú, aby sa sólov9 spev ozuj 
niesol nad celou štruktúrou, prlčom nie je ťažko vyba
dať skladatelov zámer, využit orchester skOt• ako ra-

v 

rebnú clonu čl zvukový pôdorys. V teho tvorbe osved
čeni! technika opakovať určltó plochy alebo fragmenty, 
vracať sa k urč i tému textu n prohlbovať teho v9znam 
v nových kontextoch, tvori domlnantnCJ metódu ďalšie
ho priebehu česti. Striedavé zbory prináša 111 nielen no 
vý text alo vo svotom časovom priebehu a pri nezme· 
nenom tempA prtdllva lú krok za krokom dynamickú 
Intenzitu, ktnrf1 vt•t:holí .. Nech · t)ieseii bujará k ná m 
sa prihovára". Je lo v9znarnová dominanta textu .a t•uv. 
na ko tu k tu chápe i sklacluteľ. ktorý toto vyvrcholenie 
pripravuje l motivickou anticipáciou. Podla zákona kon
trastu au tot· znučne od!nhčl uas ledu i Cice tenorové sólo. 
pre ktorč v partitúre poznamenávu. ie sl ho móže Inter
pret dokiamučne n !lgigickv u vo!n1ť tuk, ako býva zvy
kom v Tuctovej počzlt . nevvnlma júc azda ani možnosť 
priviesť túto J)asá? ai na hl'l!mcu vofnel voklí lnei dekla
mácie. 
VIl terúrnej oreC:: :>he sa dostáva do oooredia typ spo· 

mien kove j lyl'l ky r .. 1 teraz po rokoch od syna po
zd rav pl'lfmt"l a s l< l adateľ uetme podobno citi ako 11-
tet·IH, ~volint!il hudobný tok. klenie hudobnú fr&zu v 
pomaiších hodnntách a podčiarkne lyrlck CJ naliehavosť 
i niekofk9ml rlobre volon9mt unisonami. Sólisti sa v tej
to časti stt·tedajCJ. Recitatlvna povaha profiluje túto 
čttsf. pričom oohvbliveišl recitatlv zverufe tenoru. led· 
noduchsf u swrcotypne isf basovému sólu. Orchestrálny 
partner sa tu natv1dC z cele j sk ladby podobá niekto
r ým starsim Očená~ovým riešeniam. mvsllm. že ot·a
koreno by S..l našli už v kan táte ú. práci všetka čest. 
Orchester lo dosť hu tný. uatm!l tum, kdo sa ku sláči 
kom tJI'idáva plno weiúca dychová harmónia. Očenáš 
neilustruiP dilt<:•IIY vycltuje hlavn9 obsah básolc l<el 
pred lohy, novviuč uiúc ani epJck(l lwnfrontáclu s pomle· 
nok starého .,sa l!lšnlka s pfšťa lou zašl9ch časov". a to. 
čo .. krv mladý.;h zapa!uje". Ozuučenle etJiku sa 1111 
tu vldf tJrlllohavé. tým s kôr. že nie raz sú tu akési 
motoriCké prvky, ktor6 vnášajú do d ie la pu lz, žon \1 
hudobný prúd VtJred a s trhávajú 11!1 seba často domi
nantnú v9znamovú úloh u. Niektoré Pldvkove ver?;e svo
jou rytmickou nopravldelnosťou nie sú pre sl< lodatera 
rahko zhudobnl teľ11é. OčenáS sa s u lmi vyrovnáva ted
na!< ta l; , že Ich uvl!dza v akomsi polorecltatfve. alebo 
l tak. že s l Ich v ďalšom J)rlebellu rytmicky prJspO
sobute [vynect>áva niektoré slova alebo verše spája ). 
V priebehu mu prichádza v ús trety mnohonásobne ove
rená prax pres;:nantn9ch intonačných zvolani. ktorá vO
bec v Očenášovel kentátovel tvorbe má svote významné 
miesto a nie raz práve táto prax tvorila !eden z nápad· 
ných prvkov ktorým nadväzova l citové a v9znamové 
kontakty so socialisti ck ou súčasnosťou. 
s lroká Plávkova báseil vlastne v ďalšom priebehu 

rozvádza \leto zák ladné poetické polohy, vracia sa 
viac razy k spomienkam lána Sa la~nlka a k .,ránu, na 
ktoré čak.al básnik". Tu zre tmA bolo l najväčšie úskalle. 
Text je nový - a predsa mnohými prvkami zvtazený 
s predchádza lúclm. A tak tsto hudba je nová a predsa 
niektorými modeiml a rytmickými s tereotypmi pripoml
na vžd v čosi z predchádza lú cet. Orchester zostáva v 
podstate tak vyprofllovaný, ako sme ho počuli už urv, 
závMnél le novoty som našiel Jedine v rytmlck9ch orf
razoch sláčikov. ktoré maiCJ symbolizovať prvky z ra
dových kapiel [naoadll mt niék toré prfbuznosti s Oče
nášovou skladbou Rura lia s lo,vacca]. Nepochybne tu tvo
rivý zápas s textom posúva do oooredia otázku. ako 
dopovedať hudbou crtové pozadie v podstate epickej 
básne. ako sa skOr orientovať na to. čo vypl9va .. z lás
ky k domovu. čo eš te vždy klope v nás". Na nlektor9ch 
miestach cltlť ako sice zbor. čl só lista vychádza z 
deklamácie lll'<lu, na druhe! strane ako niektoré ná
stroje by chce li tento eplck9 obraz prehlbiť. udrtet 
práve 1111 city, posunúť v9znamov9 kontext aspoň trochu 
do polohy lyr izovanej alebo lyrickej. Tu sme u lednel 
z podstat Očenášovet hudobne( reči. Už viackrát s i vy
bral eplck t~ báseľí , nad ktorou vedie vytrva lý zápas 
previesť tu v hudbe do po lohy zlyrizovane t. zbaviť lU 
poplsnostl Hoc! je to prax zložitá. vždy ho na nol!o t en
to problém láka a v určitom zmysle je 1edin9 medzi 
našim! sklada telml. ktor9 sa na te lto pôde naučil pohy
bovať. niekedy l za cenu. že táto ume lecká 11Ioha Ie 

dosť nevďačná a nie vždy mus! priniesť maximálne 
v9sledky. 

r l'etlil časf Svadba [Ce1·tovfca] sa začfna ženským 
zborom. Rytmický profil sa vypointoval, čo Iste sú-

visi s hrav9ml prvkami v blísnl. Realista Ocen:i!l michá 
t•adšef ložaf vydržLavan <í akordy, než by obetoval rvt· 
mlckCJ vypolntovanost zborových partov. ktora Wk dob
rc korešponduje s tou to Pláv kovou b&S1iou. V ~om la 
monumentálnosť toh to l tn9ch mies ť? Jednak prlrudu je 
k sebe rôzne zborové obsadeniu, jednak l malý verš ob· 
menou a opHkovanlm rozšlruia do velkej huclobue l uto
chy. Ak niekde plall že v hudobne! obt·aznosti použil 
r lekankový svs rém tuk to to Ut'č lle v tomto mieste. 
lllasv sa preva~ne pohvbutú v menšom rozsahu, rytmic
ky už úzkostlivo viazané na s lovnú deklamúclu u tento 
model su dósledno uplatltuje t v orchestri, kde dnsf 
diho neZI!Znievo ut:elontí n klenutú mulódio . al e sitek 
fra):(menty Apoteó~u prfrody [.,Vetviská bozkl:lite ma . .. 
1 jedlo noch so st<lont.a . . . prlvo<lá úsvit rnnný, dlv na
dovšetkv di vy - on. onu v milovunf. ·. ," 1 dosahuje tu 
zauifmavé hudobné prebCtsnenle. ktoré akoby ľaZ chcelo 
I nklinovať k ooetlcko-symi.Jol!ckej nallohovostl. Inokedy 
v zboroveJ riekanke. V závero časti sa vrucla k úvod· 
n9m myšlienkam, meni vsuk technické r tošenlfl. uby 
to nebolu Jen púhe ooa kovau te A-dielu. Prodovšetk9m 
vvužlvu postupne všetko to. čo nám obvykle urlt>om rna 
finálne myslenie. 

P osledná čast Vvznanie náVI'IBt k domov ina dovršuje 
[ .,Ľuu ml dal t>Ovlnnosť. ktorú srdco koná" ). Bás

nicka predlohu to nallyrlckefšla, čo uapolwn zbudäme 
už vtedy, kel.! sl uroblmu mal9 rozbor s lovne ! zásoby, 
zistime vličsi u rytmickú pravidelnosť a ch01·ukter nie· 
ktorých metafor. Sklacl a ter toto dobre vystihol. Sól!s tl 
pln lo svoju úlohu boz sprievodu orchestra. kalkul u fúc · 
naim!! s účinkom 1emnejsfch dynamických ocl tlel)ov. A'!. 
tam. kdP sa dostáva k zhudobnenlu versov .,tak vy~lel 

národ môi z d ·~lln a úplazov. z pokory prašlvet l z tu
hýc h povrazov" nasadzu le auto1· tie v9razuvé PI'Ostrl!id
ky, ktoré mu mohli dynamicky al výrazove umocni ť ta k 
zlivažný text. P1·výkrát nastupuje nový motfv až f~nfá

rového založenia a prvýkrát l orchestrálny prud prelfna 
rytmický nápad v9razne tanečného charaktet·u. Finále 
sa začfna už tam. kde celý zbor v imitačnef podobe 
prichádza s textom .. svlef slnce života, svief hviezda 
nádeje, do týchto nových čias zrno sa zusejo". Ako by 
lo bol sl!mostatný hymnus v rámci celého kontextu. 
Vychádza z vlastného tematického materiálu, organ 
a kordickýml väzbami pódčlarkuje hymnlčnosť a poslu
cháč už tu má rlo tem. že skladba by sa mohLa končiť. 
Avšak Plávka sa ešte vráti k niektorým predchádzajú
cim M snickým oi.Jrazom. prelnle tieto reminiscencie 
viacer9ml vsuvkami a spomienkami, až napokon vyústi 
- pre mňa al dosť nečakane - celý doterajší Pr.úd 
v záver .. hor sa oroletar, spievam svoju hymnu, len 
prácou skrásneJú !udla komun izmu". Tento uzáver má 
byť Ideovou korunou d iela, 1é však dosť krátky a máió 
básnikom rozpracovaný. Ani skladater ho ne jak š lrste 
nerozpracovával. čo. pochoplte!ne, ovplyvni celkový VÝ
znamový kontext záveru a nepochybne poslucháč to bu
de cftit nie ako záverečnú dominantu, ale s kOr ako 
preznlevatúci krl!tky epilóg. 

Očenáiiova nová skladba le predovietkým zauifmavá 
svojou melo-diokou mnohotvárnosťou, clelavedomou sna
hou s polit epickt text a lyrlckfm obohalenlm, využiť 

rôzne typy melod ických modelov a v neposlednej miere 
pri niesť nové dôkazv o trvalých sklonoch autora k mo
numentálnym formám. 

ZDENKO NOV ÁCEK, 
(Napfsan6 k 8!1. narodeninám zasltifllého umel
ca Andreja Očenála l 

ROVIN 1975 
Každý rok koncom októbra 

organizujú v krásnom juhoslo· 
vanskom prímorskom mestečku 
Roviň medzinárodné stret nu
t ie mladých koncertných umel· 
cov, zväčša ešte poslucháčov 
európskych umeleckých škôl. 
Táto i niciatíva vyšla zo záh
r ebského rozhlasu a t elevízie, 
vďačne jej pomáha Záhrebská 
hudobná akadémia a v rlepos
Zednej miere i vedenie me.tta 
Roviň. Vedenfe týchto pozoru
hodných podujatí reprezentujú 
prof. Vlado Seljan, r iadite( hu
dobného vysielania rozhlasu a 
televízie, prof. dr. Kovačovič, 
dekan hudobne j fakulty zo 
Záhrebu a prof , Vojke K i!, 
zodpovedný organizátor a 
predseda prípravného výboru. 

ha ísť vlastnou cestou je t u 
nápadne v popredí. 

Pojem .,mladého interpreta" 
sa tu dobre ujasňuje. Roviň je 
konfrontácia sily a presvedči
vosti zúčastnených talentov a 
zodpovedná previerka, čo už 
znamenajú a čc o chvíľu mô· 
žu znamenať. Neraz som tu v 
diskusii počul zdôrazňovať 
myšlienku, že práve v dobe 
technickej r evolúcie si táto 
umelecká mládež uvedomuje, 
čo znamená priná~at umeleckú 
krásu a city tam, kde by sme 
tahko mohli prepadnú( racio· 
náln!lm schémam a modelom. 
Nikto sa tu vopred nevystatu
je, akoby každý počítal s pri· 
meranou mierou skúseností, 
akoby tu každý ešte veril v 
ro vnocenný čestný boj o ume· 
lecké uznanie. To ovplyvňuje 
mimoriadne krásnu atmosféru 
a dáva osobitný a neopakova· 
teľn.rí t var rovit'íských st retnu
tí. Organizótori sa snažia, aby 
tu boli zasttípené rôzne inter· 
pretačné §koly a mohlo sa po
stídit, čo ktorá momentálne 
znamená. V diskusiách sa ne· 
raz výstižne konštatovalo, že 
táto prehliadka bola pre mno· 
h1jch závažným zastavením a 
zamyslením pred ich zajtraj· 
škom, pred vlastnou umelec· 
kou kariérou. 

Veta organizačnej snahy sa vy· 
ví ja v prospech pocitu, že •kon
certnjj umelec ide ľahšie í l· 
votom, keď cíti spoločné kul· 
túrne zá'zemie, keď vie, že mô· 
že mať kontakty všade, kde 
majú radi mlacfust a dobré 
umenie. Rovití vyvoláva medzi 
tíéastníkmi (a vystúpilo 1ch. 
takmer 40) zvláštne sy,mpatie 
a skôr podčiarkuje, íe mladí 
umelci majú veľa podobných, 
čl spoločných čŕt. Prevažuj e t u 
pocit, že interpretačná dráha 
je večn.Q zápas o pochopeaie 
diela, že neexis tuje univer zc2l· 
ny recept ako hra( Beethovena 
čl Prokofieva, ale kaí dlí vý
znamnejší umelec svojou kon
kr étnou tadskou exis tenciou a 
v r6mri rloby či svojej spoloč· 
nos ti cít i umelecké dielo a 
vtláča mu určit é vlastné črt y. 
Medzi dielom a inte rpretom 
existuje nekonečné množstc)O 
variability a niekedy sa ťailco 
rozhodujeme, ktorému inter · 
pretačnému pochopeniu dáme 
prednos(. Interpret je v .. mag
netickom poli", v ktorom sa 
vyrovnáva s dielami, naplrluje 
ich svojím cítením a svojím ži
votným pocitom. 

Bol by sa dožil 
85 rokov ... 

Nie je to sútaž. Ide o vz6-
jomné spoznávanie sa mladých 
interpretov v ich viacer ých 
stretnutiach a jednom koncert 
nom vystúpení. Dominanta sa 
teda presúva sk ôr do zbiera· 
nia koncertných skúseností, a 
preto sa tu i veta Twvor í o 
podmienkach rastu talentu, o 
rôznych vplyvoch a snahe mla· 
dých prevziat veľké interpre
tačné ideály, ale možno uí zaj
tra sa od nich .,dištancovar". 
Tým chcem povedat, že sa t u 
nepreberajú hotové definit ívne 
interpretačné modely, ale sna-

I tohto roku sa ukázal-o, íe 
európska hudba má k dispozí· 
eli bohatý výber metód, kto· 
rými sa t u či tam dostávajtí 
k podstate ht~dobného diela. 

V t om zmysle má táto pre· 
hliadka mimoriadnu atmosf éru. 
ktorá je ešte znásoben6 pre
krásnym prostredím a nevšed· 
nou snahou organizátorov pri 
pomenlit účastníkom, 'ie táto 
o/Jlas( sa m'lohonásobne napá 
jala na rímsku vzdelanost. 

-z:n· 

Zdenl! k Ruth. Markov, basista l režisér opery SND, prlšlei 
do SND ako 29-ročn9 v novembri roku 1920. Na návrh šéťa 
opery Milana Zunu ho Družstvo SND angažovalo pre basov~ 
odbor. Spievaf však začal v Košiciach, lebo tam sa vtedy zn
čfnaia sezóna SND. kedže bra tislavské divadlo bolo obsadené 
nemecko-maďarskými divadelným! sabot·mt. Z Košic 1 v ďal
~fch sezónach SND robieva lo zájazdy po s lovenských mes
tách, takže Zd. Ruth-Markova nepoznala Iba bratislavs ké a 
koš ické obecenstvo. ale l obecenstvo na slovenskom vidie
ku. 

Zdenek Ruth-Markov [nar. 5. I. 1891] orlllpol k Bratislave 
tak. ako k rodnému Hodonfnu a l keď dostal ponuky do čes
kých dlvadlel, SND neopustil. Dokonale poznal celé západné 
Slovensko, lebo v časoch teho dotstva prelsf zo Slovácka nR 
Slovensko, bol iba .. vodný k1•o k" cez Mor avu. Prenasledov:mí 
s lovensk! š tudenti vždy našli útulok na hodon!nskych š kolách. 
preto v každe! triede bol .,uhorský Slovák". Miad9 Zdenek 
rástol v hudobnom prostredi. Už ako žiak reálky bol členom 
speváckeho krúžku, učil sa hraf na klavfrl a na husliach. 
Očarili ho operné predstavenia Trnkovej divadelnej spoloč· 
nosti, v ktorej hral Istý čas 1 Arnold Fiogl, s ktor9m sa po
tom zišiel v SND. Po ma túre študoval vo Viedni na Vysokej 
hospodárs kej škole hydrotechniku. Ale hudbe osta l verný. 
Hrávoé!l v akademickom orchestri na husliach a učll sa spte· 
vat u E. Bergmanna, u ktorého š tudoval l český bllslstá , só
lista opery pražského ND VIliam Heš. Markov nemal silný 
hlasový fond, l<ed sa začfnal učlf. ale mal hlas pekne! farby 
vLar. v rozp!:lt: do hlbok. než do vyšších polOh. Ze sa mu 
krehk9 hlas nezlomil, mOže ďakovať pedagógovej obozretnosti 
a vlastnej pracovitosti. Hlas časom zmužnel, stal sa vytrva lý 
a technicky sa zdokonatoval. Marknv vynikal muzlknll tou a 

(Pokračovanie na 7. str. ) 



RECENZUJEME 
Slovenská filharmónia 

30. a 31. X. 1975 

Na otváraoom koncerte sezóny sme ca 
dtrlgentsk9m pultom prlvftall (ubllu(u· 
echo zborma(stl·a Slovenského fllha t·mo
nlckého zboru Jána Mariu Dobrodinské
ho. ktorý sa k orchestrálnej taktovke 
dostáva. žtar. Iba sporadirkv. Nečudo. 
že pri takejto znedkavej orflc~ttostt. ahtl 
sa mu tentokrá t naskvtln. su nn(m!l spo. 
člatku nie v:ldv darilo :wmeclztt men'llm 
neprenosttam a ai samotná konr.coclu 
zriedkavo hrávnného opusu 2fl ZclP.i1!<<1 
Flhlrha - predohrv Noc nn Knrľ·tritH' 
npboln dostatočn,• presvNlčivl.i . i k•:cr. 
pravda. ood Istý i.tnndnrcl ncklPSIFL 7;í 
kladný nutorov ziímr>t· vv(ndrlť 1 vrt o·~~
ne romnntirkýml výr<twv9mi uro~tr,P•I 

vov. v ktot•ých zaztarll rad vzorovo 
stvárnených tnstrumentálnych sól, ale 
aj harmónlf. 

jub!lejúceho čcskOho skladatcla ~V<i
topluka Havel ku [ v uplynutom roku zn 
vfSII svo lo 50. narodeniny] tH'edstaVJI.t 
dramaturgta nedávno dokončeným svm
ronlckým obrazom Pocta JIIP.ronvmovt 
Boschovi. Autor sa nechal tentokrát 111· 

i.1>irovar fant<tzi(ne bohatým. dobu ďit 
!eko vpred Pl'l'kračulúcim dielom v~r
kého holandského maliara. ktorý pôsobil 
na prelome 15. a lfl. storočia. Mallarova 
r.mtázin pr otlmoc:· nlí výrnzovými PI'GS
tt· r>rlkumi a zvuku·:ou fan táziou htl'lbv 
t nthcl polovice n{txl10 storoči.! vvz•1lo'V<1 
~v·npiltlrkv. presvedčivo. prt'dstwu'o 
p,\m skindlltl'fa ktorý POOr( lVUI<OVt'l 

Zusltí ~i ly ll 'IICIC<' Vud!ll' \eU IllU/ 1 t' r· :h,Jt''Jre 
s tWr odmím umelcom l·ugcllom Suclwtiom v prr~
távke ko;1certu. 

Vucluv 1/uciei:ek'. 
Snímky: V. !lak 

kam . ktor!'! nám pJ' i paci 1 ju dnes tr o· 
chu ošúcham~ a.l lacne) rcnl'sančny po· 
stQI k zivotu a k Jeho radovánkam <a 
v~ k dtri~Pntovt 1 nnpr:ek niPktorým \\ • 
hraddm predsa len podnrtlo. Okrem ne. 
presnosti v orchr.stt·i nevyzneli prechody 
<l následnost Jt•clnollivých nálndových 
usckov dostato~ne prirodzene a samo· 
zrPjme. 

Dobrodlnského dlhoročnú skúsenosti ll 
dovernA znalost parttturv za<;lullll s.t o 
kr.ásm·. citovo presvedčivý, vo vvpraco
Vdu! tlctuilov 1 v t.elkoVP.l koncepcu ie· 
dinetný v~kon pri tnterpretäcii Sucho· 
t)Ovho Zalmu zeme Podkttrp.ttskP.t 11re 
tenor. miešaný :lbor a orchester, op. 12, 
ktorý predstavoval umelecký vrchol ce
lého oodu la tla. Ak by sme chceli o čom
si s dlrigentovou koncepciou výstavby 
voiPmizovat. tak jedine s nte celkom 
dostatočne opodstatnenými rubátaml v 
plzzicatovom úseku; celok vsak vyzne l 
monu mentálne. dô-,to(ne a hlboko. Or. 
chcster a najm!! Slovenský filharmonic· 
ký zbor potvrdili svoju vyntka(Ctcu. bPZ 
nlldsadenia európsku úrovott. Na inter
pretáciu velmi náročného tenorového só 
Ja 90 podujal dr. Gustáv Papp. 

Mladý polský klavtrista Ptotr Palccz· 
ný v Beethovcnovom V. ,.Cisárskom" kon· 
certe Es dur. op. 73 sa zameral najmä 
nu dosiahnutie čo naiv!ičšet technicke( 
precrznosti a Iste mnolt9ch fascinova l 
dôkladným vvbrusenun tr!lkov a schop. 
nostou gradovať pasll:.~e. NedokAzal vš<lk 
udrZat nap!ltle. nevyhol sa ani roman 
tlckým náno&om v ago,giko [natmll v lY· 
rických častiach], zveličenému tempu a 
nevkusnému markátovaniu vo finálnom 
Ronde. no najm!! nedokázal zatia l <,tilť 
nad dielom s cit1>vo tvoriv9m noadhfa 
dom velkých umelcov. 

6. a 7. Xl. 1975 

Len málo podujati SF sa môio po· 
chváliť takou rekordnou návštevnosťou, 
akú zaznamenall tieto dva koncerty. Prl
ťažlivá osobnost mladého českého hus. 
listu Václava Hudečka. ~é(dlrll(entn Ces
kel filharmónie Václava Neumanna l sa
motná dramaturgia l Beethovenova .,Osu
dová" l vysoko vystlttlňovall záujem na J
mH mladého publika. 

lludcčkov vS)kon v Beethovcnovom 
Koncerte pre husle a orchester O dur, 
op. 77, bol skutočne vynlkalúct a (edno
znatne dokumen toval umelcovo výrazné 
na predovanie. Krásny sýty e šťavnatý 
tón [hrá na vynika(Ctcom talianskom ná
stroji l. mladlstv9 elán [pre(av!l sa napr. 
v trochu pri r9chlom tempe kadencie 1. 
časti]. ale al zrelé napätie. tempera· 
ment a mužný výraz, znamenité tech
nické zvládnutie s minimálnym počtom 
kazov a v neposlednom rade al sympa· 
tlck{• zjav oprávnene vyvolali búrlivé 
ovácie. 

O tom. ako znamentte dokáže hrat 
naše prvé teleso pod dobrým dirigentom 
sme sa znovu presvedčili pri mterpretä 
eli Beethovenova( V. svmrónie c mol. 
op. 67. Neumann [dirigoval spam!1tl] 
pristupoval k jej koncepcii s vedomlm, 
úspe~ne renlizovmt~ m o dotlnhnutým 
ús!llm po dosiahnut! nnplitýclt širokých 
oblúkov. Staval ich z dýcha(úcich, olas
tlck9ch. prekrásne vypracovan9ch moll-

fantázii disponuje nf zmyslom pre mieru 
a dokál.e dat svoJmu výtvoru pečo~t 
oprávnenosti. osobttostt a prcsvedt lvo~
ti, na ktore! sa nemalou zásluhou vO· 
dteful at zaangažovaný prlstup dirigenta 
.1 vy111 ka tú cl výkon orrhestra. 

21. a 23. Xl. 1975 

"lamlcsto pôvodnE! naplänovnného re
Ctt<ilu sovietskeho huslistu Leonida Eo· 
~ lllld vvstútHI na Čel i' so svojim umf'· 
Jerkým VP.duc tm z•tslu!.ilým umt•lcom B. 
Warchalom Slovensk9 komorný urches 
ter. lllct koncertoch, ktorO boli zar udo•1é 
medzi Večery ruskei a sovic•tskof huclbv 
spoluúčtnkoval huslistu Michail Fichten 
I(Ofc. Vyst(tpil ako sOl stu 2 koncertov 
od j. S. Bacha (a mol - BWV 1011 a 
E dur - BWV 1012]. jeho diSCipli•tO· 
vaný a kultivovoný vykon niesol znám 
kv vysokého matst1·ovstva, dôverne( a 
UiOlllo(Hžovane( znalosll burokovl"ho t;tý
lu. ~te je tvpom, klor9 us1lu jo o ziska· 
nie poslucháča vonka li; l ml efektmi. zvu
kovou razantnostou, strhu túcou virtuozi
tou. naop<~k : diváka sl podmanute hlb. 
kou ci tového ponoru. neafektovanou pr i
rodzenosCou a 1ednoduchostou, tónovou 
vláčnostou a iskrivou hudobnosťou. za
soba jeho výrazového arzenálu ie nanai
výs imponuJúca. s výraznými prvkami 
eleRancie. Tahkostl a uvofnenosti. Vsetky 
tieto vlastnosti sa opieraitt o priam 
ideálne terhnické zázemie a spoluoodle· 
ra sn na nich at vvsoká kvlllita a t vár · 
nv zvuk zrP.tme tulianskPho nástro(IL 

Po vvdorcnet domáce! premiére (sve
tová odznela v rámct tohtoročne! Pra.l. 
skP! tn t·i l skludbv Musica l'itropolltnn<~ 
od národného umelca A. Moyzesa v rám
ci BIIS 1975, dočkali sme sa v podnnl 
Wnrrhal ovcov tednet z prvých reprlz 
toh to diela na domácom pódiu. Od BHS 
im táto ouver túra .,vošla do krvi": hra· 
jtl fu spontánne(šte. prcgnantnetšie a 
paralelne s t9m l výrazovo presvedč!· 
ve (šiP.. Dielo dokumentu le Moyzesov zmv· 
se i pre dobré núst ro(ové posadente. pre 
zovretosť formove j a na nef závhlet 
a( dynamlcket výstavby. Vo výbere v{' 
razových pr ostriedkov autor zostáva nn 
poztclách. ku ktorým dospel v predchá
dzajúce! tvorbe; oo!itovnP kladie vefkíí 
dôruz na účinmi rvtmtckú J>ll lzáciu, nn 
hutný zvuk 1 na spevnú melodl~nost. 

Pol'etný tni verejnými \Vstúpeniaml V\ 

skúšané a primerane k tomu na vyni
kajúce( út·ovni bolo stvárnené Concerto 
grossa d mol. op. 3, č. ll (L'Estro armo· 
nice] od A. Vivaldiho, kde s(tbor de· 
monštroval svo! prlstup k tvorbe baro· 
kových majstrov opleral(tcl sa o zvuko· 
vO prlebo(nost. tempov(t svižnost. drnvý 
spád 1 suverénne technické zvládnutie. 
Závideniahodná (ednota frázovania. zvu
ková vvrovnnnost a brilantnost sú atr l
bťltmt. bez ktor9ch st dnes už pomalv 
výkonv Warchalovcov nedokážeme ani 
oredstavlt. V podsta te s tými Istými 
znakmi. l keď pochopitefne v odlišnPI 
náladovel rovine vyznačovala sa nl fn
terpr f'tácla záverečného III. brandenbur 
ského koncertu od j. S. Bacha. 

VLADIMIR CIZIK 

RECENZUJEME 
HĽADANIE 

(alebo - boj 
o forn1u n1usicalu) 

Mp.llm. t.e nie 1e tahe dOleztté, Cl na 
nastch javiskách hudobno-úbavneho 
charahteru zaznieva kvahtna spevohr a, 
<~lebo módny musica!. Podstatu vtdlm 
inde: len 11 len v kvalite textu i hudbv, 
nepochybne aj v Ich vyvá.!enostt a néi· 
v!lznostl, pritom tcdno l druhé by !.<! 
malo privrávat súčasnlkovl. Ak vvvstáva 
na stránkach novln dilema: musica! -
poslovenéený .,muzikál" - r dokedy zos 
lane hudoll'tá termino!ÓII!ia nevvi<~Snenou 
zemou nikoho? - zatial sa pravovern! 
hudobnlcl budú držať stáročiami overe
ných term!nov v oblasti vážnej hudby 
a desaťročiami tradovaných slov z tzv. 
zábavného žánru ... ] - teda musica l, 
či spevohra. nuž tento problém je pre
diskutováv<lný nnlm!i - a hlavne -
preto. že 1e priam vnucovaný do pera 
kritikov. Už pred premiérou diela PL:\'f: 
VRECKA PF."JAZI od jána Sol oviča a 
skiEHiatcra Igora Bázlika sa z rozblaso 
v(!ho vvslel<mla, ale 1 z Iných propaga1 -
ných masovokomunikačných prostried
kov. napokon vsak aj z bulletinu človek 
dozvedel že pôjde. uvtdl, zasmeje ~~~ 
na .. muzikáli". Pôvodnom. slovenskom. 
Kvalita novrt tnscenlírie na javisku NS 
JH predov?.etkým v lei svtezosti. ideov~ll 
jasnosti, útočnosti na svet nte;ttllka no· 
vého razenia. nepochvbne o!!( v Bú zl ko 
ver hudbe. orfznačne fahko pfsunet, sktt· 
sPnou rukou nranzovmtcj... \!apokon, 
o vsP.tkých týchto devlzaclt plsall df~n 

nfkv hneď po premlf're. V Hudobnom ii
vate nám teraz nejde ani tak o one~
kurcný rozbor kvalit. dobru ruku dľii 

mutm·~le. ktorá vie slahnut po pa!iJ 
vych témuch u vyprovokovať celý te;Jm 
spolutvorcov k novému. pôvodnému elitu 
hudobno zábavného divadla. Ide nám o 
to začarované slovíčko .• musica!". je -
či nic je posledná pt·emléra l 17. X. 1975 
- v rámri BI-IS '75) tou formou, o kto 
ru sa pokúša európske divadlo vlastne 
odvtedy, ako (u spowalo - v prenose-
nPj forme z t~menckého VJ:Oru? 

Tento článok nechce byt kritikou; skôr 
úvahou nad formou, ktorú si sebave
dome prisvolujeme. namiesto toho. <tby 
sme skromne podtJisali pod svojo hla. 
dania: pocli\'á slovenská spevohra, kto
re( dominu jú d1. 1 ja v\· born! kom teJ, do 
tvara(UCl slov IÝllll IJrt~vu rarn i karik~ttu· 
ru slovrnského mestwl:ika, rozhodne n:e 
vsak speváci. či wneCnlci .. musicalové
ho tvpu" - čo me te výčitka. skOr po
klona (edtnečnosll komediálneho nada
nia M. r,aslcu a ). Satinského. Vec oko
lo propagO\ane! ľormy vi.ak nie 10 1llll 
záležitostou hP.reckou. je to predovset
kým voc dramaturgickeho hudobného 
vedenia a .. ladenia" s t,émou tak. aby 
vzniklo stokrát prol)agovunó syntetické 
divadlo, kde !>t>OV, tanec, text ... všnk 
to poznáte ... 1e v ideáhtel rovnovíiiiC. 
Prečo dávať nálepku na niečo, čo 10 

v stave hfadania, pc>ctivého snaženia o 
naplnenie ronny onoho .,syntetického 
divad la". ktoré nesi!l názov musica l ·mu
ziká l ? Ak sme da ked v hazardovalt s 
týmto slovom - už pr i náznakoch hud
by v akejkofvek komornej hre. čl hud
bou o:ttvenel konver zatke - ponechui· 
me sl c>vá a viac su sús tredme na to. 
aby od diela k dielu zre la s l o ve ns k ii 
podoba toho, co inde nazývajú musica!. 
Snáď nujblll!lie tomuto snaženiu sa pr!. 
b!IW f<O~ofovsko i.P.I>ovský Revizor : s 
rukopisom autora, s bohatstvom hudob
ných člsel i orekomponovaných usekov. 
prirodzených prechodov z textu do hud 
by, či tanca - ale u( s menel vydaren9· 
mi .. musicaiovým i" náznakmi. (Len na 
oživenie - recenzent sl zaznamenal v 
l. dejstve Revlzo•·a 21 hudobných vstu
pov. v 2. dejstve - 13 vstupov! Nechý· 
bal tu ani dosť podstatný a v musicall 
žiadaný ttstredný - návratný tuotlv ka. 
ruselu, pt·oló~ i epilóg hudobnóho d:f'· 
la]. Každ9 autor iB iný. Sebo-Martinskf 
vytvoril skutočne životné dielo. plné su
stredcnostl a úpornosti o naplnenie nie
len ť01·my, ale al svolske( koncepcie. 
Druhý autor - velmi plodn9 lRor Bázlik 
- mkllnuje skô1· k lahšie nnhodeným 
hudobným nápadom. plným melodtkv. 
menel už zovretým do výsledne( rormv. 
v ktore! by prechod od textu k piesn!, 
melodráme, či pohybu bol prirodzený -
na spôsob oných povestných mustca lov. 
Nejde ml o vynášanie jedného nad dru
hého - cen!m sl v Revlzorovt vynikajú 
ce spo(ente nápadu - jedinečného -
prevcreného textu a Invenčne( (v dru
het času možno s menšou kvantitou dáv· 
kovane1] hudby, u Bázlika ma teši nad 
v!lzovanlo na slovenský metodický l ryt. 
mtcký základ, ale niekedy - prečo ne
priznať - dt·ážd! Tahkost. s akou cl
tule tu onoho. tam zase seba. hoci pri 
teho talente to nie je vôbec nutné. 

Cakám - a so mnou možno desiatky 
pr iaznivcov NS - al na hudobno-zábav 
né dielo z dielne sl ovenského autora. 
ktoré by bolo pôvodné nielen námetom. 
ale prezen tovalo by a( Iný rukopis, nn· 
prik lad lazzový... nielen pesničkový. 
A čakám - s on9mi prtaznivoaml - a( 
na nové mená zdrž.anltvých autorov, kto-

r9ch - verlm - te na Slovensku viac. 
než dve-tri. Iste bv tch umelecká kon· 
kurencia a boj o kvalitu posunuli for
mu. ba cely žáner kuprcdu. je to len vec 
ch - alebo a( dals!ch perspekt!v spe

vohernet dramaturgie NS? Zdá sa, l& 

od lormv sme zašli k plánom. Nte. tá to 
malá úvaha nechcela bvt recenziou veci· 
ku uspesného predstavenia Novej scény 
11 1c1 spevoherného súboru. Vysla vlast
ne z uvahy nad tým, ako ncltazl!rdovat 
s cudzlmi slovami. ak Ich obsah iba 
chceme naplnil ,.najprnvejšlmt" élnmt. 
V opaľ.nom pnpade sa nebo(me poctivé
ho slovenského pomenovama - spevo
hra. T. URSINYOVÄ 

POZVÁNKA 
DO ŠTÚDIA VŠMN 
Rudolf SimandJ 
Marica Dobiášová-Kopecká 
Tibor Kováč 

Opiť sa rozbehla sezóna dlplo~ch 
kancertoY, na ktorých sa predstaYojt 
dalil ab.olnnti Hudobnej fakulty VSMU. 
Dňa 19. Xl. 1975 srne mali možnosť .., 
ilúdlu VSMU počul diplomový polore
cilál klarinelistu Rudolfa Simandla. Svo
lfm vvkonom sa predstavil ako sústre
dený hrič. ktorý vie zo svojho nástroja 
vylúdi( jasný, okr6hly tón a predkladá 
itýlovlí i nterpretáciu. 2e je a l dobrým 
komor ným hráčom. potvrdi l v Klarineto· 
vom kvintete A dur W. A. Mozo rta, kde 
ho spl·evádzali iludenli, obecenstvom uz 
známi z niekolkých úspeiiných vystúpe
ni súboru Musica aeterna. 

V druhej polovičke koncertu odznel 
polorecltíl laureátky tohtoročnej l . čem. 
baloYef sitate .., Hradci. Marice Dobiá
ioYej-Kopeckej. T6to budúcu absolvent· 
ku sme už mali možnosť počuť na kon
certoch VSMU, v Stúdiu mladých i ako 
členku sáboru Musica aeterna. Dobrý 
dojem a perspektlvu rastúcej a vyhra
llujúcej sa osobnosti potvrdi la i na tom· 
to koncerte. Af na nepatr né zakotfsanie 
vo Farnabyho Variác iách bol je j výkon 
vyro-.nanf, itýJovo dôkladne prepraco
Yanf a technicky dobre zvládnutý. a 
tejto čembalistke sa vhk dá najvtac 
oceniť jef rozpracovanie detailov. ovlá 
danie temperamentu, botcole od Iac· 
nfch efektoY. a to Yietko v mene bra
unia prB't'divého výrazu. 

Af o Tiborovi Kodčovi, ktorý s ňou 

vystúpil v Händlovej Sonáte pre violu ll 

čembalo. dá aa vyjadriť ako o nádejnom 
i nterpretowi. 

Hudobné podujatia itúdia VSI\tU moi. 
no ten odporúčal'. pretože č'a'sto vefmi 
dobré výkony mladých umelcov si na
ozaj zasluhui6 pozornosť a záujem. 

V. KORECKA 

JULES SľAUBER 



RECENZUJEME 
KONCERTY 

., 
\1 ZILINE 

Dn12 15. decembra m r mal v Dome 
odborov v Ztlme lmslovy recrtól bulhar· 
Kky sólista Valentur Ste[ anov ( klavrnty 
sprievod A. Kurte). Ut•wdol skladby Bee 
thor·e11ove. Brallm.~ot'c. Paganiltiho. Vla· 
dlgerova a IVu:nrawskélto. Stefanov Je 
typ tempetamerttného umelca. ktorém., 
Je' bll:ky rtajmä roma •tt1cký t•ýra:. \aJ 
h!bst dojem ::a11echala ]Cho irtterpretacra 
Braltmsovej 3 .. ~onáty d mol, op. 108 -
vrúcnost'ou výrazu. dyllalrllckou výstav
botl 1 presvedčivosfou umeleckeJ výpo
vede. 

Pozoruhodnu tLroverl mal koncert pos· 
ZucMčov žilirtskélto Konzervatória na 
::dver Mesiaca CSSP ( 16. X ll. m. r.). Z 
jedelldstlch čísel proqramu ::unccha'a 
uajlepší dojem mlada molončelistka 
S. Kurtcovd z tnedy prof. K. Clasnáko· 
vej, za klavírneho sprievodu l. Gajana. 
Pred111esla Variócie rta slovenskú Cudo· 
vú pieseri od B. Marti11tl. Popri samo
zrejmej mtolta{mej l technickej istote 
uplital jej mimoriadny zmysel pre tem
pové proporcie i skvelé rytmické cite 
nic. Kaid!í :: ttčutkujllcich .~ 1íspec1tom 
predviedol na.ftudovarté diela, č1 u::: to 
boli klaviristi - So!kovú (S uk - cyk· 
Ztu Jar), Jaiišiková (dramaturgicky ::a., 
1u:::11é uvedenie Cikkerovej Sonat111y) 
alebo Hlinkova, akordeorti.~tt ( \1iltlál, Va 
sek). klarinetista Pticltovský. gitari ~ tCI 
Du.~citko, hobojista Kosorm (vtiplli' tn 
sl.:ladbu od Felda), či tenorista Kop· 
pol. Komomý orchester Kornervató•ra 
pod vede11ím prof. Urbatra predviedol 
Vi11aldlho Symfóniu č. 3 in C. 

D11a 17. XII. 1975 oa rozl!icll .~o .~ ta 
rym rokom Stótny komomý orchester 
" Z1li11e pod vedením E. Fischera kon· 
cutom, zostaveným z dtcl J. S. Bacha 
(Dvojkoncert d mol pre husle). Vivald1 · 
ho (Leto a Zima z Ročnuch dcib) a \fo 
:art a ( Koncert pre hoboj. klarinet, fa· 
got a lesný rch). Spolttúčillkopali do 
már-i sólisti, členo11ia orchestra. Ko11cert 
mal dobrú úrot•erí. Vajkrajsie L•yzrtela 
Mozartova skladba, plrui .~mezej melodic· 
Jre] tnVCIICIC, lteútO.,II, ale i iiro~·ej ~·an · 
trleny v stred11ej častí. 

I .. BREZA'\YOVA 

JUBILEINÁ 
KONCERTNÁ SEZÓNA 
V PlEŠŤ ANOCH 

Poprt tUblletnom dvads atom Prestan. 
5kom festivale zaznamen<1l koncertný žt
vot v Pleštanoch uplynulý rok este 
jedno okrOhle výročie: v októbri sa otvo
rlla vari až v prllls tichosti - desiata 
koncertné se:~óna Kruhu prlatelov ume
nia. Prvé koncerty nadviazali na Bra
tislavské hudobné slávnosll a vystttpl ll 
na ntch učastnlcl lnterpódia '75. Dycho 
vé kvinteto El>tónskot ~tutnej filharmó
nie sa zameralo hlavne na hudbu nás
ho storočia - s akcentom na domucu 
tvorbu. V perfektne ..:ohrntom súbore 
upozornil na seba flautista S. Saulus, 
ktorý le v súčasnosti zrejme nalsllnel· 
~ou umeleckou osobnosťou kvinteta. fu· 
hoslovanské huslové duo B. Gavrllská -
B. Bratojev nesplnilo očakávan e. "'o l 
tak aspoil upozornilo n.a možnost!. kto
ré poskytuje bohatá - a dodajme. že 
1 hodnotná - literatúra pre dvojo hu· 
siet. Tret[ koncert v októbrt patril ná'>· 
mu klaviristov! Stanislavovi Zámborské
mu. Po trojročne j prestávke prišiel do 
Ptestan s novým reci tálom, v ktorom 
sa zreteYne pretavili teho technické kva· 
lltv. Ztar. slabo navstlvcny koncert ne 
bol ore umelca dostatočne tn~ptrulúclm 
orostrcdlm pre teho náročne koncipo 
vanv oro~ram. zložený z diel Zlpollho, 
llavc.lna. Chopina. Schumanna. Janáčka, 
Dcbu~svho. Rachmunlnova a Skriabi·lo. 

a novembrovom koncerte KPU vy
stupila sovietska klaviristka llze Grau
btnová. Jej koncert oozostával zo šty· 
roch velJ<ých .a zárove!\ velmi kontrast
ných cyklov. Na úvod zollrala s nevšod~ 
nou lahkosťou 6 sonát O. Scarlatttho, po 
ktorych nasledovala naJzávažnej~ta 
!>kladba večera rozsiahla Parttta 
n mol . č. 6 J. S. Bacha. Všetkých sedem 
časti Partlty sklbila Graublňová do ver
kt:lw. postupne vygradovaného oblul<a. 
Po prestávke orlsla na rad Schumanno· 
va osemčastová Kreisler1ana. op. 16, v 
ktoreJ sú obsiahnuté všetky atrtbúty 
mladého. ale u~ triumfu fúceho roman· 
tizmu. Intell)relka ju podala ako ne· 
orf'lrlitý tok širokého náladového spek. 
tra. fantázie a tmo~ t nárnostl. Zo sklu· 
datelského odkazu O. Sostakovtča bol 
na progMme výber ?;testlch prelúdil, a 
na záver odznela svieža Burleska M. Sko 
rtka. Graubli\ová zanechala v PieSťanoch 
velmi priaznivý dojem. 

Oalšlm úspešným podujatím KPU bolo 
YY túpenle Slovenského kvarteta s dte-

IHmt V!vdld tho. Bt~t~thovena a Ovorlik<~ 
19. decembra m. r . 1. Sláčikové kvarteto 
Ec; dur. op. 74 - .. Harrové~ od L v. 
Bt:utltovcnij a !:>lličlkové kvarl~;ro F dur. 
op. 96 - .. AmertckéM A. Dvoráka. ktoré 
oatrla do kmei\ovoho rl'lwrtoáru Sto 
ve.11~kého kvarteta, dostali v súl:a~no~ t l 
už mflxlmalne vvkn lltll llt.c•.1n t >dobu 

Súbnlne s koncertmi KPl' no'<r·tl''u t" 
l vvstúornld bývalých zlokOI' t:ClU v PI!·::. 
!anoch. ktor! študujú na nastrh konzor 
vatórlách a budobn\·rh akadémiách. Dna 
12. decembra m. r. c•1 us'lutočnll v po 
radi U1. s· e~tv takÝtO koacr•r l : 1'\'Stllpllt 
na ilom tri vlolončells tkv zo W lnského 
J\ "rl '. 

Destal<J kontcrtna st!lÓ:Ja Kruhu orta 
tufov umenia v Plr.~tllnoch vchi!dza te 
ra~ do sľoiet druhe! oolovtcr.. 

KORNEL OUFFEK 

PREHLIADKA 
ORGANISTOV '75 

\ lll' tllu •úre rtddltc 1,, !,rú t ~iav~kého 
Konzervatória dr. Z. :\ováčku na uvod 
Prohllodky mladých :;lovensk9ch orga
nistov sa vyzdvihla skutočnosť. že pod 
sUilnó zlepsento priestorových podm1o· 
nok tetto školy a tel technického vv· 
baveniu umožnilo vytvorit tradlclu kaž
doročnHt prehliadky našich organistov. 
)of vyznam podčiarkuje al učast Slov
koncertu na realizovani prehliadk~. 
Technirl-.é danosti ot·gana. potreba pri 
Pravv na mi este atd. znemožilufú zara
denie organistov do t>ravldeln9ch pre 
hrávok. ktoré organizuje nasa umelecké 
n~~cntura v záuJme zlskavanla prchladu 
o roste mladých talentov. no to tu úst 
hr využit - aspot) čiastočne - na ten . 
to učet Prehliadku orgonlzovonu Kon · 
zervatórlom. keďže sa nouzatváNI am 
ored zaraďovanfm poslucháčov a absol 
vontov VSMU, resp. AMU. V..:hladom na 
ll oto asoektv treba zdOraznlt, že v trt· 
to recenzii nepôjde o osobné názor v 
nutor.a. alo o zhrnutie poznatkov skupl
nv odbornlkov. ktor! sa Po Prehliadke 
zisll. abv hfadall optimálno formv ziska· 
vanla Informovanosti cestou prehliadkY 
d konfrontovali sl nézory na výkonv 
umelcov. 

Predov!.etkým sa ukázalo. že prezen· 
!ovanie siestich poslucháčov kostckého. 
resp. bratislavského Konzervatória v 
rá met tediného koncertu neumožňuje zl:.
kat ucelený prehlad o Ich schopnos· 
uuch. V pr lpade KoSičanov pr ipadla na 
päť barokových diel Iba fedna skladbrl 
z inoho obdobta. Anna Dlndelové, Mária 
MarenMko'fá (obe IV. roč.) a Eva Ma&· 
dovi! (V. roč.] oozot·uhodne zvládli prob· 
tematiku tnterprotáclo základne! org11. 
noveJ literatúry. no napr posledne me· 
novaná už mene! presvedčila vo Franc
kove! Pteco hérotquc. kdo domi noval 
skOr ele.~tcký ako hrdinský charakter. 
Podobno prllis uzky výsek t. organovej 
tvorby poskytla Mária MlhályoYá ( 'JI. 
ročnfk bratlsl. konz. ]. ktorá uolatnlla 
svo! vyrovnaný. pokotnv a ctlllv~ orl· 
stup v Sonáte F. Muslla. no nemohli 
smo sl overtť 1el kvality vo v..:tahu k 
skladbám Iného žánru. Pomerne šťastný 
výber - z hYadtska oorovnatefnosti -
mala Mária KuglerovA (V. roč.}. ktorá 
pri interpretácii Messiaena a Regera 
ukázala širokú paletu woftch muzikál· 
nv ch schopnosti. ( E. Sollavová pre cho
robu nemohla účinkovať.} Záver: Na jed· 
nom koncerte pradstavlf maximálne 
troch umelcov. a to s dostatočne širo
kým. reorezentatfvnvm výberom skladieb 
v záu1me oblektivneho porovnávania. 

Oal!:.f koncert patril Eve Kamrlonj a 
Erike Hahnovet (absolventky VSMUI. Pr
vá znovu potvrdila svo! vzťah k mo· 
dernel tvorbe (Očenáš, Peeters] a k cit. 
llvému, muzikálnemu riešeniu detailov. 
V cyklických. na kontrastoch bazlrulú· 
clch skladbách však zabudla pr áve na 
zvýraznenie kontrastov r tcmpových l dY· 
namtckých ]. 'llávrat E. llahnovet do 
koncertného života (PO ťal!kom úraze] 
vzbudil úprimný záujem a mol!no ob
divovať tel húževnato~t. ktorou sa do· 
pracovala oraktlcky k plnému obnove· 
nlu ~vollch Interpretačných schopnosti. 
Teraz uZ pôjde o dagr umelecký rast 
v plnom zmvsle slova. 

Z dvoch slovenských absolventov praž. 
skej AMU sa predstavil Iba Milan Hrlc 
lG. Rledtbauchova ochorela 1. Ziska l 
uznanie ze pozoruhodné zvládnutie ná· 
ročného (v rámci Prehliadky azda naJ· 
ndročnej~teho l pro~ramu. zavnienébo 
Re~erovou Fantáziou .. Wachet auf" . 

Hodnotiac<~ di~ku~ia 110drobne ana!v 
zovala al problémy týchto troch umel· 
cov a absolventov vObec. Odzneli mno-
hé návrhv. napr.: oovnžovať Prehlladhu 
za .. overovacie kolo" pre zaraďovante 
do koncertnet sezónv: z tohto dOvodu 
vvZarlovaC tnax• málllf! l>Crľektué v\ kOn\ 
a netolerovat nedostutkv v orlprave; po 
skvtnut konzultačnú pomoc ef dl horoč 
n9m absolventom orl unwlecket reallzá 
eli Ich vlastne! koncopcte. abv v~sle 
dok bol c;kutol'nf' or!'Sľ!'ciC vv; •mk··~~ ' 
98 o z!skanle ďal51rh mo2nostl pre vzll 
jomnu konrrontá1lu umeleckých kvalit 

RECENZUJEME 
GRAM O 

rt al motao ani oeuve
domufe, ae to, čo Jen tak 
mimochodom produkuje 
navyJe. le patzia. Práve 
jeho vklad lo k vi ntcsPn· 
CJOU. ktorá prenueuu ou
chaplnú zábavu na bu· 
mor. Grossm11nn-bá!lnik 
sa nám predstavuje - v 
súlade s nailcpsou tradí 
ciou dtvadlelok malý~:b 
ror iem - predov&etkym 
v tex toch piesni. N1c v 
t ých, v ktorých Simek a 
Grossmann bravúrne rOZ
vijajú ztikladny princ1p 
svo jho humoru - .. Atu
dúck u'' r ecesiu - a vy· 
smievajú sa v nich rov
nako skolským poočkám, 
:Uvotn tímu formalizmu, 
l ilerátJtenlu čl k omerč· 
ným pesnlčkovým textum 
a mot6dlúm. Treba sl 
v~k vypočul líc. v kto
rých neúnavný eskamo· 
tér odkladal Jasov&ké 
rekvizity a s plach,-m 
úsmevom sa vyznával zo 
svojich túfob, nádch a 
smú tkov - čl Ich ni 
spieva 1 nopatellcky a 
t rocha chlapčensky sam 
alebo jeho populárnejší 
kolegovia - speváci. 

Scenár a dramaturgia Jiľí janoušek. Očin· 
kujú Jiľí Grossmann, Miloslav Šimck, Naďa 
Urbánková, i\1iluvka Voborníková, Povel Bo~ 
bek, Milan Drobný . Jiií Bra bec, Country 
Beat Jiiiho Brabca a orchester Franti ka R. 
Cech a. 

Na céne priam agre. 
stvny a sebavedomý ne
S'[Jratol k bol a ostal vo 
svojom vníUri plachý a 
nesmierne citlivý čl!J
vek. Jeho pesolčky si 
plné úprimných mladic· 
kych tú ltob, skór tus&
ných, nel vyslovenycb, 
romantického ro(čcnla 1 

sentimentality. takych 
príznačných pro zmätky 
dospievania. Má v ak l 
vzácny dar sebairónie, 
vyhradene j len o,o.ajst. 
ným talentom, ktor á mo 
dovofuje v textoch k mi 
tovaným w cstcrnovym 
mel6dlám nielen snlvať 
o sve te ozajstných chla
pov z čllanla pad lavi. 
cou, ale ho l no talgic· 
kým úsmevom nečal;a. 
ným ver om uzemnit a 
konfrontoval so skutoc· 
nostou. A v tomto d z
račnom okami hu pozna· 
nia dostAva svet, .,ldeny 
ce:~~ prizmu skryte! slzy 
(veď zm6drenle, odpút~ 

upraphon v spolupráci s Mladým svčtom, 

mono O 13 0838 H. 

Táto samopa ná plutno 
le v podstate vlastno vor 
ml smutná. Je toht epi 
lógom jed ného obd obra 
modernej česke! k omiky, 
do[loillvnou b ~ kou za 
dlhoročnou S p i oupráCOil 
autorskej dvojice Stmek 
o Grossmann. Takou de 
f lnitlvnou. akú vie puto 
žlť len smrť. Zhŕila v 
pOdstate vietko. l:o z ar 
chfvnych záberov dosial 
nevylilo na platniach a 
čo sa dá elle technicky 
reprodukovať. (zanätc 

umelcov okolo ntch. V 
tomto zmysle lc naozaj 
profi l ovou platnou J lŕlh o 
Grossmanna (19 4119711. 

Aký bol teda Jlf! 
Grossmann ? Predouct 

ne o tom hovori v úvo
de textovej prllohv zos 
ta vo vater Jlrf Janouilck. ) 
Nie te teda - a za tých· 
to okotnostf ani nemože 
byf - výberom na jre
prezentativnejlllch uká 
zok, až bolestne t ivo v 
nás v ak prebúdza spo 
mienky na roky exu;ten 
cle telto dvojice komikov 

kým plný prekypu júcuj 
vitality; ai z tejto plat 
ne priam vyžaruje, akú 
radost' mu pôsobi hra -
vkladá sa do ne! bezo 
zvyJku. Tvori spontánny 
pól dvojice. toho výboi 
ná aktivita určuje tempo 
udalosti na javisku. Na 
rozdiel od intelektuálne 
pritlmenef ieho Mllosla 
va Simka sa blava nehla 
va f enie do n6strab f. í 
vota. potkýna aa o lo~l
ku, slovné hračky a( 
vlastoú horliv011ť - a po 
kafdom kotrmelci vstha 
mol no otrasený. no ne
poučený. state ochotný 
potkýnať sa a padaf. 

nie sa od Ilúzii le vf dy 
bole tné}. nové dimenzie. 
Zo nhky citu a v1htU 
zaiskrf poéz.la. 

kolekllvu mladých 
No pod maskou ctow 

na sa skrin bésnlk. kto. NAOA FOLOVAIUOVA 

FAUST A MARGARÉTA 
Predovsetkým členom Gamofónového 

klubu te určená nahrávka GounodoveJ 
opery Faust a Margaréta, ktorá sa s 
vefkým oneskoronlm ob tavlla na pul 
loch našich predajni. Unikátny ~tvor· 
platňový komplot vydal Supraohon pod 
čistom 1121751.54, snlmka je vlastnlc
tvom ľlrmy His Master's Volce-llcencla 
The Gr.amophono Co. Ltd. a zr odil !:>B 

vlastne na poctu stého výročla premié· 
ry dio la. l Prvé predvedenie 19. lll. 1859 
v Thea tre Lyr ique v Par! ti. 1 Na sve· 

tovom trhu, ookLaf sO ml pramene orf· 
stupné, dominujú dve kompletné nahráv 
kv tejto opery. Okrem tol. o ktore! pf· 
šem, este novšia v obsadcnl F. Co
relll (Faust 1. f. Suthcrlandová 1 Marga. 
réta l a N. Gjaurov ( Moflsto ]. dirigentom 
snfmky angllckel Deccy te R. Bonynge. 
Obidve nahrávky predstavujú solčku sve
tového operného umenia. no experti sa 
predsa radšel vracatU k staršej nahráv
ke. fof dtrlgentom fo André Cluytens, 
ktorý di r igoval zbor ( zbormatster R. 
Due los l a oerrektný orchester Parfžskel 
národne! opery. Jeho poňatie te ,.auten. 
tlcké". volba temp. zmysel pre neopa
kovatefný fNtncOzskv llarm a kolorit. ore 
kontrast Jyrlcktch a dramatických sek· 
vencU. pre neooakovatefnú atmostéru. 
z k torej na nás dýcha fluidum Pal~ls 

Garnler. Trottca hlavných protagonistov 
te vyrovnaná a ťažko určiť natlepšteho. 

nasl ch orgdnovýLh u mP It ov atď Ne
mo~no sa trv11le zmteriť so stavom. keď 
nastupuJúca ~enerácla lmponuluctru ná 
porom .. odstavlw star~lr.h nbsolvonto\ 
no po nlekoJk(ích rokoch al sama stratf 
svo j rozlet. 

Rarltnu PrPhllaclkv bolo ~ithorné ored· 
vedeni! Bllchovot Or~anovul knlžkv v 
podani poslucháčov VSMU Milady Mesf-

Margarétou 1e ~oanlelska soprdntstka 
VIctoria de los Angeles - tiOprantstka, 
ktorá patri do trte!lv Callasovel čl T&
baldtovol. Obdarila svo1u postavu kreh
kým oOvabom. čistotou ettu a tYPICkY 
rrancuzskou noblesou. l keď jeJ kolore
tur y v porovnani napriklad s Joan Sui· 
herlandovou nepôsobia vo velkej scéne 
z 3. dejstva tak brilantne a efektne, je 
ore:.vodčlvofšla v dMmatlckv vyplllých 
momentoch. na1mll v nelahkom závere 
opery. Ideatnym oredstavtterom Fau!:>ta 
dlho bol - a zrejme 1 je - tenorista 
Ntcolal Gedda. Nahrával elite s Callaso
vou a nahráva dodnes a mo2no 1 čas· 
tejsle. Tajomstvom jeho tlspechov te Je· 
dlná vec: bezpečná hlasová techn ika. 
Nevyhýba sa ani operetám. soleva oo 
taliansky, francúzsky, nemockv. ruskv a 
mo!no ešte v ptahch Iných rečiach . Je· 
ho otvorené a zároveň l kryté výšky 
(a!ko naoodobntť - a to dokazuje l vo 
Faustovl. Nezabudnutclnym Me!lstom te 
Boris Chrlstoff. bulharský basista. kto· 
rý dnes pôsobi prevažne v zahran tčt. 

Na rozdiel od svojho kra tana Gtaurove 
zaznamenal svot part s vllčšlm zmvslom 
ora divadelné cftenle. svojho Mcftsta 
skutočne hlasovo hrá al! s naturallstlc. 
kými akcentami. čim nostava vermt zis· 
kava na vierohodnosti a olastlčnostl 

V. tEClt 

kont e Vladlmlra l\flchalku. loh tnter
orotácla. l keď odlišná čo do orlstupu, 
registrácie osobného temper11men tu 
atd .. niesla pečat vcfml serióznej prlpra
vy. Obeta mladi umelci dávaftl záruku 
solldneho umeleckého rastu - dtlfa· 
me. že ťíspešno obstoja at na medzln~
rodných súta!lach. 

LADISU. V DOSA 



CHOPIN 
ako spôsob bytia 

sko a usporladatefské PoJ
sko. Hoci v konečne! raze 
pricestovalo do Varlavy o 
viac ako dve desi atky Qčast. 
nlkov meneJ. konkurencia 
bola od samého začiatku 
neobvčatne silná a o po· 
stup do druhého kola bolo 
treba tuho botovat. Vzhfa
dom na to. že prvá polovi
ca sútaže termfnovo kolido
vala s našimi BHS. pricesto
val som do Varšavy al! na 
záver druhého kola a tak 
som žtar. nemal možnost 
počuť vvstúpenle českoslo
ve nsk~ch účastnikov súťaže 
Petra Slavlka, Tomáša Vlš
ka, V~ry Ste(skalovet a Nor
berta Hellcra (prv! dvata sa 
orebotovall do 2. kola). Ko
mentáro tlače sa o hre na
šeJ štvorice vyslovovali 

Prfst do Varšavy v čase trvania medzlnérodnet kla
vfrnet sOfa~e F. Chopina znamená vystaviť sa tasctnu
!Ocemu zážitku z atmosféry, ktorá v pofske1 metropole 
v tom obdobi oanute. Varšava doslova l obrazne d~cha 
Choptnom, osobnost geniálneho hudobného romantika 
tu premk~n.a skrz-naskrz. v mysliach 1 predstavách oby
vaterov hlavného mesta dorastá do neobyčatn~ch roz
merov. Akoby sa Práve v priebehu sOta~e prebudlll 
všetky city, ktoré prfslušnfka pofského národa viažu 
k svoJmu géniovi; - nie ako k bO~Ikovl, aketst ns-
21votnel modle. ale k symbolu trot- čt štvor tedlnému. 
situovanému do reálnych hlstortck~ch 1 psychosocl ál
nych sOvlslostf. Ved čoho všetkého te Chopin pre Po
liaka synonymom! - Obdobia bezštátla a treglckého no
vembrového povstania 1830, mohutného rozmachu paf
ského romantizmu v prvet polovici 19. storoč ia, nostal
gie l bytostného citového upnutia sa na domovinu a 
v neposl ednom rade 1 symbolom národného hudobného 
tvorcu-skladatefa (a e!te akého! l. zahaleného na dO· 
va~ok v mystický háv trpiaceho. chorfavetllceho tuber
kulotika, ktorého oobyt na zemi bol - povediac slova
mt básnika K. I. Galczyflského - tba ,,návštevou, krát
k ou zastávkou prl prelete z tednet hviezdičky na dru
b ú". 

Kryst ían Zlmerman orlazntvo, odborná kritika 

Tento exponovan1 citový stav z času na čas výdatne 
sttmulute l choplnovské klavfrna sOfa~. Patr! dnes me
dzi vrcholné sllfažno-tnterpretačné podutatla v EurOpe 
(umeleckou tlrovňou, popularitou 1 náročnosťou súfa~
ného programu mO~e s ňou konkurovať hádam Iba súfa~ 
P. I. Catkovského v Moskte) a tak nečudo, ~e sl kaZdý 
mlad~ klavirista pokladá takrečeno za česf už samotnO 
mo~nost zllčastntt sa na net. K vysokému kreditu a 
atrakUvnostt varšavského podutatia medz! mlad~ml 
Adeptmi koncertného umenta nemalou mierou prispieva 
5 takt. ~e sa sOtaž - na rozdiel od Iných - uspora
dúva pomerne zriedkavo (Iba raz za p!lf rokov) . te 
monotematicky orientovaná na tvorbu ted net z na (ge. 
n lálnetšfch a hráčsky natvdačnetšfch osobnostr hudob
n~ch de!ln. vládnu na net orlsne v9berové kritériá, o 
v~sledku rozhodute kompetentná porota a vltazl sú
taže malú otvorenťl cestu na svetové koncertné pOdlá 
(o tom podávaJú presvedčivé svedectvo 1 umelecké úspe
chy mtnulých vfťazov M. Argertchovet. M. Polllnlho a 
G. Ohlssona). 

vša k konštatovala. l!e Slavik 
nl o te vysloveným typom choptnovského pianistu (čo 
te pozoruhodnó, vcd Slavik zfskal absolútne prvenstvo 
na choplnovskel súťaži v Mariánskych Lázi'lach r . 1974 l 
a účast osemnásťročného Vlške bola. podfe tel názoru, 
prtvčesná . Do tretieho kola sa prebo(ovelo tentoraz 
výnimočne 14 klaviristov (stanovy prlpúšťajtl tba 12 
účastnikov] - 5 Sovietov, 2 Amortčenle, 3 Poliaci, Bra
zllčenku, Kanaďan a Rumun. Ak až do toho okamihu 
panovala vzácr a a vyrovnaná zhoda medzi názorom 
st1fežne1 poroty (IBI čl enmi boli o. 1. Witold Malcutyn
skl, I mre Antal )an Ekler . Ludwig lloCrmann, jevgenij 
Mallnl n a n6!l Frantl!lek Rauch), odborne( kritiky a 
početného obecenstva. bOrllv~ nesúhlas vyvolalo t·oz. 
hodnu tle tury nepripusti( do f inálového kola dvoch 
znamenlt9ch pianistov (pod fa mO(ho n4zoru tasn9ch 
favori tov ne niektorú z hlavn9Ch cl en l - Kanada na 
johna Hendrlcksona a Amel'lčana Wtlltama R. Wolfra
ma, ktor! sa svotou hrou ztavne vymykall z tradičného 
poilatla choplnovbkel klavlrnc t Interpretácie. Hendrlck
son pli tal pozornosť triezvym. .a fektácie pozbaven9m 
prednesom 1 tel v9sostne romantickeJ hudby, Wotrram 
zasa zrelou. su~astlvnou a ar chitektonicky dokonale vy
váženou kreáciou každého zo sO(ažných diel. NesOhlas
nO kornentáro v odbornet l denne( tlači, krlllzutOce 
toto zJavne nespravodlivé a finálové kolo zretefne 
ochudobnutúce rozhodnutlo poroty vyOstlll napokon v 
otvorentl polemiku medzi členmi tury a hudobnými 
kri tikmi. ktorá niesla oečat pr.avet súťažne! atmosféry, Na 9. medzinárodnú sOfa~ F. Chopina :;a v tomto 

roku orlhlásll rekordn~ oočet llčastnlkov (118) : nP. J
I)Očetnelšle skupiny hráčov vyslali ZSSR, USA, Japan-

Dobr i 
Christov 

Dobri Chrlstov je ústredttOIL 
postavou prvej generdcie bul
harských. hudobníkov. Narodil 
sa H. 12. 1875 vo Varne; s 
českoswvenskou hudobnou lus
t ór iou ho spójajú r<Jky štúd1a: 
od r . 1900 študoval Cllristov na 
náklady varnenského obyvatet
stva v Prahe, kde bol žiak om 
Antonína Dvofdka. Tu v eu-
1'6pskom kultúrnom prostredí, 
v styku s Dvoŕdkom a je/to 
žiakmi Josefom Sukom, Vít~z
sla1·om Novdkom a inými upev
ňujú sa Christovove demokra
tick~ ndzory. Vo vlasti čosko
ro získava autoritu ako skla
dateC a verejný čmltet v bul
harsk om kultúrttom živote. 
Predstavuje tvorivú osobnost 
so širokým talentom. Harmo
nicky sa v tiom spája sklada
t e(, teoret ik, pedagóg a orga
nlzdtor . Zo začiatku komponu
je hlavne zborové piesne, ve
die i viaceré spevdcke :bory, 
je autorom nesčlselných úprav 
tudomích plesni. K omponuje 
najmä plesne pre deti ( j e ich 
asi 400 ); je autorom viacerých 
skladieb pre klavír, :ro symfo-
11ick(/ch skladieb sú najzndmej
šie jeho Balkdnske suity, Tut
rakanskd epopeja, • Slávnostnd 
dramat ickd predohra l vajlo. 
Jadrom jeho tvorby sú vlak 
nepoch rtbne jeho sówvé a zbo
ro vé skladby. 

Z !lld§tnu pozomost si : aslu
hujlí dve Chrlst ovove t eoretrc
ké diela Rytmické základy tu
dovej hudby a Technická stav
ba bulharskej tudovej hudby 
( napísané v tridsiatych ro
k och), ktoré sa stali základom 
bulharskej vedeckej hudob11ej 
folkloristiky. Autor v nic/l do
kladd svoje presvedčenie, že 
bulllarskd umelá t vorba má vy
chdd;;:af prdve z tudovélw ume
nia. Inak v j ella čldnkoch, učeb
nlríac-11 a teoret ických. prdcach 
s1í nllsiahrwU všetky hudobno
kult li r ne problémy jeho doby. 
Nie t iného hudobnlka jeho ge· 
nerdcle, ktorý by uvažoval tak 
ltl'ro~·n. ucdeC'k fl zdóvodnene a 
p~c·ri ~·a vo <J /rwtobnej minulo.~
tl, prítomnosti a budúcnosti 
Bulharska. 

Obraz veCkého umelca a 
v lastenca dopltia e!te jedna 
velmi vliznamnd črta - jeho 
pcdaaopicl;d činnost. Stovky 
hudobníkov rozličných odborov 
prlj ímaj1í teore t ické zdklady 
umenia ce: neho - stači spo· 
memít, že skladatelia Par1čo 
Vl adlgerov, Lubomlr Plpkov, 
Marin Golemlnov, teoretik 
folklorista Stojan Džudžev a 
dte mnolt l ínl sú Christovový
m l žiakmr. 

STEFAN LAZAROV 

Eluai:Jetll Scllwar::kopf o•Já pn Ka
•ajanoveJ nahrdvke Strausso•Jho 
Netopiera v roku 1949. 

Jubilanti 
z opei•t•feh 
met1•opol 

Na sklonku kalendárneho roku 
oslávili ~esťdeslatlny dva z vý
znamn9ch Interpretačných ztavov 
svetove! opery naMch čias - t.a
llansky barytonista Tito Gobbl a 
nemecká sopranistka Elisabeth 
Schwarzkopfov6. Dbala vstúpili na 
operné tavlsko v poslednom pred
voJnovom roku 1938 a obeta po 
druheJ svetovet votne dobyli nat
vllčšle operné centrá oboch kon
tinentov - restlvalové strediská, 
VIedeň, Miláno, Parfž, Londýn. 
Chicago, New York, Buenos Aires. 
Doménou Taliana Gobblho stali sa 
pochopltelne velké barytOnové 
postavy tallansk e1 operne! klasi 
ky - Rossiniho VIliam Teli a FI
garo, verd lovsk! hrdinovia Nabuc
co. Rigoletto, Germont, Luna, Re
nato, POsa, Simone Bocancgra l 
vel;!stlcké postavy .. z mllsa e kr
vl" - Rance, Mlchélo, Glannt 
Schtcc;hl, Tonlo, Gérard. Ľudská, 
herecká a hudobná tnteltgcncla 
umožnila v!lak Gobblmu vyrov:1af 
sa št91ovo autenticky al s úloha
ml Iného okruhu - bol v9born9m 
Almav lvom z Flgnrovet svadby, 
dona Giovanniho spieval dokonca 
na salzburskom restlvale v pamllt. 
nom Furtwllngl erovom naštudova
nf (1950) , ne scénach tellenskyrh 
stagglon udomáci\oval Weberovho 
Kašpara a Straussovho )ochenana 
a Mandryku. Rovnako bezpečne 
ako na pOde klasiky, cltll sa el 
v oblasti moderne! operv - bol 
prvým tallanskym Woyzeckom, 
často vystupoval v oooréch Ptzet 
tlho, Ghedlnl ho. Mallplera. Gobbt 
patr! k ne (vllčš!m .. splevaJuc m 
hercom" našich čias (medzi teho 
dvadsiatimi rtlmov9ml úlohami nn· 
chádzeme 1 hlavnO, drnmatlckv vv
plllú postavu v protifašistickom 
film ) O, solo mio, venovanom nca
polskómu PO\'Stllnlu z roku 1943) 
Gobblho d(blcdn~ reull:.tick~ hr.
reck9 rukopis, čcrpa JOcl z dOvrr. 
net e hlbokot znalosti psycho10gl8 

(Pokračovanie na 7. str.) 

cnarakterov, vyznaču te sa zried
kavou kultivovanosťou a zmyslom 
pre mieru. Dominantou teho po
vestn9ch kreácii te vsak neoby
čama schopnost vokálneho v~ra
zu, schopnost úžasne temného a 
ra[lnovaného hlasového nuansova
nta. Nie neprávom mu leaendárny 
tenor1sta gtgllovskel éry Gtacomo 
Lauri-Volpl vo svo11Ch pamätiach 
prlsudzute titul .,natvllčsl vokál
ny herec opernet :.cóny". S touto 
neopekovatelnou a nekoplrovater
nou vokálnou luubou stretávame 
sa oredovletkfm v teho trocb ••
portn9ch postav6ch - Scarptovt, 
)agovt a Falstarrovl. 

Začiatky Elisabeth Schwarzkop
fovet nedávali tu~1f zrod .,prveJ 
dámy" nemeckeJ povo tnovet ope
ry. Nlekolko sezón malých úloh 
a vllčšlch reprlzov9ch prlležtto:.tl 
na scéne berlfnsket a viedenskej 
štátne! opery, dvotročná prestáv
ka zo zdravotných dôvodov. Sve-
tová kariére Elizabeth Schwarz
kopfovet začlna sa až po roku 
1945. Stéva sa oporou viedenské
ho Krlpsovho presláveného mozar
tovskóho ensemblu (Constanza, 
Zuzanka, grófke, Pamlna, done El
vfra l; v~borné školenie (u Ma
r te IvogUnovej) tel umoži'tuje od
vážlt sa - e s úspechom - spie
vať Glldu, Vlolettu, Mimi, Liu, 
Neddu at v centrách t'lllanskel 
opery. Temer dvadsať rokov te 
stálym hosťom festivalového Salz
burgu, na prvom povoJnovom 
bayreutskom festivale (1950) spte
va Evičku v Ma jstroch spevákoch. 
A v9znamn~m podielom zapisuje 
sa BI do histOria moderneJ op~r
net tvorby - ako benátska pre
miérová Ann v Stravinského Ziva
te zhyralca a ako interpretka sop
ránov9ch partov v svetovo! scé
nickeJ premiére Orrtov~ch Triom
fi v milánske! Scale. Ne plrt tne 
vzorovo nahráva oartle klas!cket 
v!edenske1 operety, na koncert
nom pódiu to dodnes noprekonaná 
ako Interpretka Wotrrov~ch a 
Straussových plesni. Temer oo ce-
19 čas svoto1 umelecke! dráhy drži 
sa lYrického sopránového odboru, 
s občasn~ml .. v9letmt" do polOh 
mladodramallckých. jednou z jet 
poslcdn9ch úspešných postáv le 
Straussova maršálka. Touto Ola
hou sa v decembri roku 1971 
Schwarzkopfová na scóno Kráfov
ského divadla v Brussell at lú či 
s tavlskom ... Nepreoodlla som sa, 
ako sl mnoh! mvsllo, kvali tami 
svojho nn turá lneho hlasu. vv!-o 
kou mierou prlrodn~ch danosti. V 
tomto zmysle som napr iklad vtdy 
tfaleko zaostáv<~la za takou Vlcto
r tou de los Angeles. )et tantas
llcká sumozrcJmost s il kou t vori 
tOn. te l tedlnečné le,~:uto S l) Isto 
vecou nor fektnet škol y, ale at vo
kálm~ho vkusu. v ktorom vvrasta 
la. Za motou k,trtérou sa skrýva 
llOCtlvá, ta~ktt práca". 

JAROSLAV BLAHO 

Zo zahrani~ia 
Goetheho cenu udelili 
šétovt Berlfnskeho sym
fonického orchestra NDR 
Kurtovi Sanderltngovt, 
ktor~ prevzal pred rok
ml vcuenle orchestra oo 
dlhoročne! dirigentskeJ 
činnosti v LeningradskeJ 
ľllhermOnll. 

Posledné dielo D. Sosta
kovlča - Sonátu pre al
tovtl violu a klavlr pre
mlérovall v októbri m. r . 
v Moskve. Skladater do
končil túto kompoz!clu v 
nemocnici nlekofko dni 
pred svotou smrťou. 

Medzi plány orchestra 
Vledensk~ch tllharmonl
kov patr! at koncertné 
turné do NSR, Lond9na 
a USA, plánované na 
marec a april t. r . Ide 
o stlčasf dlhodobého plá· 
nu na v9menné koncer
ty Londýnskeho symfo
nického orchestra, kto
r~ sa má realizovať no
skOr. Pre tento rok vlá
nujú al nahrávku Wag. 
nerov9ch MaJstrov spe
vákov norlmbersk~ch s 
dirigentom G. Soltlm 11. 
prfpravné práce n'l!.tu
dov.anta Trlstans a !zol
dy s L. Bernstelnom. 

Vysoká štátna hudobná 
!lkola vo Wroctawt vy
dala referáty a prfspev
ky z 3. stretnutia pra
covnikov v odbore muzl
koteraple, ktoré sa usku
točnilo v decembri 1974 
za učastl odbornlkov z 
Pofska 1 host! z NDR. 
Kombinovaný team od
borntkov z hudobn9ch 
tvorcov, teoretikov, psy
chológov. psychiatrov l 
praktlck~ch lekárov tu 
dochádza k pozoruhod
n~m uzáverom o typoch 
skladieb pre hudobnú te
rapiu. Sympatické je 
tiež usllle v~sledky 
!hned' uvádzať do pra
xe. 

Známy západonemecký 
muzikológ, hlavn9 re
daktor svetoznámeho 
slovnl ka MGG prof. dr. 
Fridrich Blume zomrel v 
decembrl m. r. vo veku 
82 rokov. 

Dirigent Carlos Kletber 
naštudute v drážďanskeJ 
opere Bergovho Woyzec
ke. Pred 50 rokmi uvte
dol teho otec premiéru 
tohto diele. 

V. medzinárodná kla
vlrna súťaž Van Cllbur 
na bude na teseň 1977 v 
USA. Prvá cena te 10 000 
dolárov. 

Dr. Karl V!Hterle, zakla
dater a mattter vydava
terstva B!lrenrelter zom
rel na teseň m. r. v Kas
seli . Z teho lnlclatlvy 
vznikol IexikOn MGG, 
zmodernizovala sa noto-

TONY MUNZLINGER 

GONTER CANZLER 

vá polygretla, vych6dzall 
súborné vydania vlace· 
r~ch skladatefov a. 
zmnohonásobila sa kniž
ná hudobná produkCI&. 
Známe ball teho dobré 
kontakty s českosloven
skou hudbou a na1mä 
teho osobné prlaterstvil s 
vlacer9ml :Zl!Octml skla
datelml. 

Postaveniu talianskeJ 
avantgardy vo vývoll no
vet hudby sa venoval ne
dávny seminár v Grazi. 
Osobi tne sa podč l't rkla 
politická angažovanosť 
viacerých talianskych 
skladetcfov mladšet ge
nerácie. 

Vo svete sl prlpomenull 
100. výročie narodenia 
litovského mallera-skle
datofa Mlkolatusa Kon· 
stantlnusa Clurl!Otll&a, 
Patril ku gener6cll Skrla1 
blnovet a Ravclovet, zdo. 
konali! sa v Lipsku a za• 
člatkom nášho storočia 
sa začal orcsadzovaf v 
európskych kultúrnvch 
kruhoch. V podstate bol 
symbolistom. ktorý po
chopil moderné umelec
ké tendencie. Zomrel ro
ku 1911 v sanatóriu prt 
Ver!lave. 

Tanečným prvkom vo v01 
kálnet tvorbe J, S. Bacha 
sa venuJe nová kntha D. 
Ftnke.Heckllngerovet. 

ktorá v yšla v Tr osslnge. 
no. Autorka považuJe ta
nečné východlsk4 za pod· 
s t.atn9 prvok v Bacho
vých skladbách. 

V Montreal! založlll 
ústav ore v~skum hu
dobne! semtolOgle. Vydal 
u:t viac štúdii 11. ohlasuta 
1 pre budúcnost pestrt 
vydavatefsk~ proa.ram. 

Medzlndrodn~ spoloč. 
nosf pre výskum tazzu 
so sfdlom v Grazi vyda
la už sedem zv!lzkov štll
dll. Medzi prlsplevatefml 
sú 1 autori z Ceskoslo
venska. 

Súborné vydania diela. 
Paula Hlndemltha, ktoré 
vych4dza u Schotta v 
Malnzl, te rozložené do 
deviatich sénf, z ktor9ch 
každá obsahute n lekof
ko zvllzkov. Je to lml>O· 
zantn~ vvdevetefsk9 čm. 

Symfonická ouvertura 
K. A. Hartmanna pre 
vefký orchester z roku 
1942, ktorú našli v skla.· 
dlltorovet pozostalosti, 

• stala sa ,.šlágrom" Je
son not sezOny v lacer9ch 
európskych orchestrov. 
Kritika hovori o citlivom 
súvise tohto diela s tvor
bou Antona Weberna, u 
ktorého v tom čase bral 
Hartmann ortvátne hodi, 
ny, 



Bol by sa dožil 
85 rokov •.• 

[Dokončenie z 3. str.) 
pomocou správneho ovládania dychoveJ techniky dokázal zdo· 
lat v divadle 1 natfažšle buf!ové s pevácke úlohy. 

ltJ len prirodzené. že pOvodné štúdium na technike sa dos
ta lo na vodlalšlu kola! a hlavn~m zamestnanlm sa mu stalo 
lti\d ium spevu, vzdelávanie sa v hudobne!, divadelne! a krás
net llteratťire. Okrem toho mu VIedeň v rokoch pred prvou 
sv11tovou votnou poskytovala možnost v divadlách vidief a po
čnf spevákov na svetovet ťirovnl. Natmll v Dvorsket opere 
obdivoval: F. Sal oplna pre nerozlučné spotenle speváckeho 
pretavu s hereck9m. E. Carusa pre kovovf hlas zvlášt v ta
llaoskych oporách. podobno l M. Battlstlnlho, matstra bel can. 
ta. E. Destlsovú a K. Buriana. 

V na trozhodnelšet chvili. ked sa chystal vykroči( na d iva
delnú drálul. vypukla prvá svetová votna. Musel narukovať -
1 keď nie nadlho. Ked ho .,pre chorobu" prepustili. našiel sl 
angažmán v nemeckom divadle v Poznani. Uviedol sa úlohou 
Plzzara v BeethovenoveJ opere Fidelio. Za ňou nasledovali 
'PO nemecky spievané dalšie úlohy barytónového odboru. Skfl· 
sen9 riad itel divadla však pobadal, že Markov má ťažkosti so 
aplevanlm barytónov~ch ťiloh. Pridelil mu basovú úlohu Da lan
da vo Wagnerovet opere Blťidlact Holanďan, kde sa osvedčil 
a odvtedy spieval už len basové úlohy. V nelst9ch vomov9ch 
časoch poznanské divad lo zavreli. Markov prija l angažmán 
v chorvátskom Osleku, kde za vedenia znamenitého r ežiséra 
M. Dragutlnovlča vyspel al po herecke j s tránke. Ked vteden
ská Volksol)e.r vypfsa la súbeh na miesta mlad~ch opern9ch 
spevákov, vrátil sa do Viedne. V divadle však dlho nespieval. 
Zavreli bo pre nedovolen~ styk so srbsk~ml zaJatcami a oo 
1Jľ8pustenr zo žaliíra musel narukovať rovno no front. Vrátli 
sa zdravý domov. do nového štátneho útvaru CSR. V štúdiách 
nP.pokračoval, lebo divadlo ho čoraz väčšmi priťahovalo. Na
stúpil v ostrovskeJ opere. ale Iba nakrátko, lebo vtedy sa už 
črtala možnosť otvorenia stáleho divadla v Bratislave. Slo
vensko mu bolo vždy bllzke. Ani chv!lu nerozmýšlal, ked mu 
šéf oper_y M. Zuna ponúkol angažmán po úlohe kardinála 
v opere Zidovka. Do zv!lzku SND nastúpila vtedy zmes česk9ch 
spevákov. Stretli sa v Košiciach, kde sa začlnala sezóna, a to 
v kavl8rnl Slávia. Tu Ich pr!vltal M. Zuna krátkou vetou: 
VItajte! Dnes sa usalašfme a zajtra začneme pracova(. 
Pomaďarčené Košice Ich neprijali s láskou. Podobné to bolo 

1 v Bratis lave, keď sem prišli v októbri zača( sezónu. Ne
bolo bytov, ani sa kde natesf. Ale :Ze to boli zväčša mladi Tu· 
d ia, s tlsmevom vydr~an krušné začiatky zakladania SND. 
O prácu nemall nlldzu. Obsadonl boli v každeJ opere. Markov 
at41 velmi skoro medz! popred nými umelcami. Vtedy našiel 
ozvenu zamilovaného srdca v znameniteJ mladej sopranistke 
Dobfen8 Stmátlovel [1895-19631. Mala prekrás ny hlas a muzi
kálne nadania. Ztar, !e pre nepredvldan9 úraz spievala !ba 
desef sezón, venujtlc sa potom pedagogickeJ dráhe . 

Man!ella Ma1·kovct rástli nielen pod krátkym Zunov9m ve
·denfm, ale nalmll za éry Oskara Nedbala. Bol by to dlhočl z
nt vfpočet operných a operetných ttloh. ktoré odsotevall 
Mat kov. obratn~ a lnteltgentn9 herec. pri nedostatku oper
n~ch rettsérov v SND Zllstáva\ al tuto ulnhu. Jeho réžie ne
znamenali obtavttelsk9 čln, a le ned!l sa hovori ť ani o odb9· 
vanr. Hodno spomenúť, že bol prvým režisérom Figušovel ope
ry Detvan. 

Markov nemal v blase démonickosť a temnotu basov~ch hla
.ov. Nebol mertatotellký typ ako A. FIOgl. Naopak, z jeho 
hlasu vtalo až Judské preteplente, také, aké sme cfttll z Jeho 
):)rlateJstva v civilnom ~Ivota. Velmi podarene spieval úlohu 
Ochsa v R. Strussovel opere Gavalier s rutou bol tedtnečn~ 
Zaremba v Smetanovtch operách, ale odmietal spievať !\lohu 
Meflsta, ktor(! mu O. Nedbal ponúkal. .,To by nebol .čert". 
vravel Nedbalovl, "ale Iba kost~movan9 Markov báči .... Pre 
svoJu roz§a!nost nemal neprtatera v divadle a nie menej al 
J)re svoju objemnú postavu. bol pre nás vždy vtac: Markov 
Mčl - at báčinko, než Zdenek Ruth. 

Za 35-ročného pOsobenla v SND vytvoril okolo 230 ťiloh. ma
lých 1 velkých. Zúčasttloval sa na koncertn9ch a rozhlas!>
vých podutattach 1 ako prekladater operných libriet a ples
ňových textov do slovenčiny. Roku 1955 odišiel pre chorobu 
do dOchodku. Ľutujem, že som ho viac nepobádal naplsat spo
mienky. Ostalo z nich Iba torzo v divadeln9ch bulletinoch 
pod značkou: ZETOR. 

Zd. Ruth-Mar kov sa zasltlžll o cenné umelecké výkony v ope
re SND. Skoda, že zatrpknuto opúš fal svoJe dlhoročné pOso
blsko. Umrel náhle 25. decembra 1956. Pochovaný le na eln· 
torlne v Slávičom ťidoU. STEFAN HOZA l 

Za Boboslawom Valašťanom 
Dlla 23. decembra 1975 ro•lti!lla u slono

sk' kulttroa verejoo.t s BohullaYom Valaiťa
oom, ktort po ťalket chorobe zomrel vo ve
ko ollťdellatsedem rokov. Predčasne uzavret6 
llvotné dielo Bohuslava Valalťana predstavuje 
slulbu sJoveo1kej hudobne! kultúre vo viace
rých obla1tlach. Na tvorivom poli (kompozl
clu itudoval u prof. Moyzesa l pozornosť ve
nova oli itlídlu 11ovenskeJ ludoveJ hudobne! 
kultúre zúročil vo viacerých opusoch, najmä 
v zboroch a v 6pravách ludovfch plelo(. Na 
Interpretačnom poll ako absolvent triedy di
rigovania u prof. Vlncourka na St,tnom kon
zervat6rlu v Bratl1lave spolupracoval s bratl
slankým ND, bol d irigentom koilck6ho divad
la, kde a6časne pG10bll aj na po1te dramatur
ga opery, a natmli po dlh6 roky umelecky vie. 

dol Spevácky 1bor bratislankých ul!lteliek. 
S orgaolzal!no-pedagoaickou prácou doc. Va
laiťana spája u teho činnosť hlavného dra
maturga oa Povereofctve i kol1tva a kuJt6ry, 
ldeovo-organlzai!n6 .,&10benie v oblasti sloven
skej hudby a divadelnfctva a hlavne dvadlať
ručie, ktoré zo noJbo l ivota venoval Vysokef 
ikole m6zickfch umeof v Bratislave, Pô1obil 
na katedre opernej reprodukcie [docent ll u
chove! analfzy), oe1k6r bol tel ved6cim a ai 
do uedbneho i!asn (okrem inf ch tunkcU) za
ujfmal JM)IIt dekana Hudobne! fakulty VSMU. 
S docentom Bohu1lavom Valaiťanom u 16čila 
Vysoká ikola múJlckfch umeni, Zväz sloven
ských skladaterov, Spoločnosť pre budobolí vý
chovu, Soclallltick6 akadémia, na ktorfch prá
ci sa aktfvne podlelal. -zm· 

Zasadal Ov Zväzu slovenských spisovaterov 
Diia 22. decembra sa zlill 

v Bratislave členovia tohto or
gánu a revfznet komisie oa za
sadnutf, ktoré viedol poclpred. 
seda ZSS Zdenko Nováček. V 
hlavnom bode pos6dlli členo
via návrhy komisie pre člen
•ké otázky a po rozsiahleJ dis
kusii prljal OV rad uzneseni v 
členskfch otázkach. Vedlícl ts
jomnlk Zdenko Mikula predlo-
111 potom vtac hodnotiac ich 
správ. z kto rf ch zaujali nol· 
ml hodnotenia Dni ruskeJ a 
IOVIetskel kulttlry v CSSR, rôz. 
ne akcie koncertného charak
teru, •fsledky znadnulia Ces
koslovenskel hudobne! rady, 
otázky aei.visiace a prlpravou 

rôznych dominantofch akci! v 
bud6com roku a predovietkým 
prAca Zväzu v etape prfprav 
XV. zJazdu KSC. Očastnfcl po
drobne rozdi1kutova11 najmä 
Tfldeii nove! tvorby, kde P18· 
lú zaznieť viaceré •fznamné 
diela rôznych Unrov, ktoré 
vznikl! v poslednfch rokoch. 
V diskusi! vystllpill l!lenovia a 
kandidáti OV Ľ. Cflek, O. Fe
renczy, K. HaYllkov,, F. Klin
da, A. Kovárov6, J. Melicher, 
M. No.v6k, A. Ol!enU, B. Urba. 
nec. Na tomto zasadnut! uctili 
si prftomnf i pamiatku zomre
lých členov ZSS prof. J .Strel
ca a doc. B. Valaiťana. 

Koncom minulého roka 
( 24. decembra) sme si 
pnpomenuli 100. výročie 
narolfenia českého skla
datel a a organizdtora 
lwltrí r neho života na 
Slovensku Emar1uela 
Mar§lka 2.ivot a podne.f 
me dostat očne dt:lcenený 
,,k'a1atefský odkaz E. 
Mar§íka sme už čítate
tom Hudobného života 
príblWli ( roč. 1975, č. 
9 ) . V súvlslostí s jubi
leom tejto osobno.•tt 
če~kej kultúr/l prlponw'l
me sl z kontextu brati· 
slctvsk·éllo p6sobenia l'laj
'nli ' Mar§lkollu dlhoroč uí 
prácu v kuratóriu H IL· 

dobnej školy, zásluhy o 
}ej povúlenie na akadé
mirt, jeho funkcie pred· 
serfu Slor>en.,kej fllha•· 
móme ( predchorfr.u 
drre§nej SF), predsed" 
lroncertrtého spolku a 
Hudobného odboru Ume· 
tecke j besedy. 

e Konzervatórium v Bratislave usporiadalo k sed.emdestattru 
narodeninám svolho pedagóga, zaslllžllého školského pracovnfka 
profesora Mlkulála Straussa v Kon certne J stent školy na Tolstého 
ulici koncert Jubttantov9ch ~lakov a absolventov. Pred počAtným 
publikom sa oredstavllill Klaudia )urkovtčová (6. ročnfk bratislav
ského Konzervatória 1. Karol Topercze1·. toho času poslucháč prnž
skel Akadémie múzlck9ch umenr a ľaflana Lenková, absolventka 
Vysoke! š koly múzlck~ch umeni v Bratislave. 

Absolventi 

v Prahe 
Národné divadlo umožnilo 

poslucháčom tanečného od
delenia Konzer vatória v 
Prahe pri príležitosti absol
ventského predstavenia d ;Je 
vystúpenia v Tylovom di· 
vadle. Diváci mali možnost 
zhliadnctf prdctt žiakov prí.· 
pravky a tanečného oddele· 
nia od najnlz!ích ročníkov. 
Skola sl pri najskromnej
šíclt možnostiach dala zále· 
žaf na zostavení repertoá· 
r u, ale i vkusnej výprave. 
Absolventi E. Zázvurková, 
J. Gaugovd, L. Kafka a T. 
Cmíral sa predstavili ako 
štyri celkom odliiínč cndwt· 
dualít/l. Priniesli ::uujímavä 
ukdžky a zapojclc sa do 
svojho prejavu nielen po
merne velkými fyzickými 
dispoz1ciami (v porovnani s 
projesionálm i) ale i vrtíma
VO!l inteligenciou. Konzerva
tôrium opúUaju l .herecky 
dobre pripravení. Už ll 
mlad§lch ročníkov badat, ie 
sa tu v poslednom čase kla· 
dú väčšie ndroky na výra;; 
·a jednotlivci sa u: 11a scé
ne veľmi dobre orientujú. 
Zaujímavé boli v t omto 
smere ukážky žiakov pr!· 
pravky. Pedagógovia tu vi· 
diteCne vedú žiakov k tomu, 
aby ellili charakter tanca 
cel Jim telom,· položili ·sá do 
hudby, vllímali atmosf éru, 
ktorú s partnermi spotuvy· 
tvdrajú. A tak už tu si zvy
kajú, ab11 toto všetko bolo 
prítomné v ich prejave a 
nespoliehali sa na vonku}· 
§ic prostriedky - ma~ku, 
kostým, scénické pomôcky 
čl hudbu. 

V programe večera sa 
objavili zaujímavé titull;y 
základnej klasickej taneč
nej literattíry i ukážky no· 
výclt zaujímavých clloreo· 
graf li. 

Absolventské vystúpenia 

CHOPIN ako spôsob bytia 

žiakov tanečného oddelenia 
Konzervatória v Prahe sú 
v miestnych divadelných 
kruhoch očakávanou uefa· 
losrou, majú tu svoju po· 
pularitu. Sk9da, že sú to ler1 
dve vystúpenia do roka a 
že ich vidia lerl v Prahe. 
Najmä v danej situácii čes· 
koslovenskéllo scénické/ro 
tanca by sa žiadalo, ally 
aspoň ukážky stadích íia· 
kov videli záujemci v Bm e, 
v Bratislave či v Košiciach. 
Najmä na m iestach, kde srí 
aktívne tanečné §ttídiá. Po
pri vle tkej snahe a úspe
choch pedagógov Konzerva
tória v Prahe, nemof.1to po· 
prieť zd važný fakt - pre 
v!etkých týchto adeptov ta
nečného umenia je dólr.žlt é 
to, čo v danej chvlll móžu 
vidiet na scéne ND v Pra· 
he. Ospechy a práca mia· 
dého kolektivu sólistov ND 
priamo súvisí s výsledkami 
na §kole. A. I20V A 

[Dokončenie zoB. str. ) 
ba priam športového zápolenia: rozhlasovr komentátori 
Marian Wallek-Walewskt a )an Weber prerušili dokon. 
ca na znak protestu pravidelné spravodalstvo zo súta
že a do hry sa vlo~llo tiež obecenstvo. ktoré počas 
[lnálového koncertu demonštratlvne pripravilo v sále 
prltomnému Johnovi He ndrlcksonovt nadšené ovácie. 

Vrtazom 9. medzinárodneJ klavlrne l súťaže F. Cho
pina sa k všeobecne! spokojnos ti stal napokon miláčik 
varšavského publika 19-ročn~ Krystlao Zlmermao, po· 
slucháč prof. A. }aslt'tského na HudobneJ akadémii v Ka
toviciach, techntc ky 1 muzikantsky priam renomenálne 
vybavon~ klavirista, podla názoru odborne! kritikY vari 
nalv!lčšl ta lent domáce! Pian ts tt ky od čias A. Haraste
wlcza. Sledovaf teho spontánny ptantzmus. bezstarost
nú hráčsku suverenitu. s akou dokázal zdo laf l tie naJ
ťažšie technické ;>roblémy bolo skutočn9m pOžltkom. 
DruhO cenu st odniesla sovietska klaviristka Dlna Jorrle, 
rodáčka z Rigy, dnes poslucháčka Moskovského konzer
va tória v triede V. Gornosta1evove1. Interpretka nnJlv
rlckelsteho a na1nežnelšleho Chopina, akého som v ~l
vate počul. Zo spOsobu tel hry, sprievodných gest, mt-

mtky l lemného úsmevu bolo clttf úplntl oddanosť skla
datelovmu diel u maximálne zžitte sa s nim; stav. ktol'9 
plodf oná tatarklewtczowská .,Iluminácia", umožt~ulúca 
človeku vrchovato akttvlzovaf svoJe tvorivé sily. Na ďa l
šieh miestach sa umiestnili Sovieti Tatiana Fedklna a 
Pnel Gllilov, platu cenu zlskal Američan Dean Kremer 
a šiestu Brazllčanka Diana Cacso - vše tko, hádam až 
na Kremera nie velmi zaujlmavf pianisti. Cenu Spol oč
nosti F. Chopina za nal!e pšlu Interpretá ciu Polonéz l 
Cenu Polského rozh lasu a televlzte za nallepšle podanie 
mazúrok zfskal Krystlan Ztmerman. Cena Sekcie kritikov 
SPAM bola prlsúdená Johnovi Hendrlcksonovl. 

v era bolo choplnovske: hudby, ale mOl záulem o ňu 
v priebehu sú ťaže neklesal a rovnako drža l v naol!tf 
l t9ch ntekolko stovák mlad~ch rudi, ktor! po celé tr! 
týždne vášnivo obliehali budovu Filharmónie. a kto rým 
ani pevn9 pollcaJn~ kordón nezabránil pretlači ť sa boz 
llstka do koncertnej siene. Obdivoval som Ich neskrotn9 
fanatizmus. ale ešte vl!čšml silu. ktorá ho uviedla do 
pohybu a opll f raz dokázala, ak9ch divov te schopná. 

IVAN MARTON 

Hudobná redakcia ee1kliho rozhlasu 
v Brne vypisuJe na pol!esť XV. zjazdu 
KSC a v záujme rm:voja tvorivej i!Jnnos .. 
ti v oblasti zábavnej hudby 

verejnt s úťal 

S6ťažné prfspevky [ partit6ra alebo 
klavfrnv vf ťah l zailite na adrelu Ceskf 
rozhlas, redakcia hudobného vy•lalanla, 
Beethovenova 4, 857 42 Br no, heslo ,.St
fa!". 

HUOUBNY ZIVOT - dvolt9ždennrk . Vydáva Slovkoncert vo Vydavatelstv~ 
OBZOR n. p .. ul. Cs. armády 35. 893 38 Bratislava. Vedúci redaktor: dr. Zden· 
ko Nováček, CSc. RP.dakčnl! rada: Pavol Bagin I:nbomrr Clžek. prom. hts t 
Ladislav Dóša. Miloš lurkovtč Alojz Luknl! r. orom. ped.. Zdenko Mtkul11 
d r Mtc:hal Pa lovčlk. dr. 3ustáv Papp, Mi roslav Sulc Bohumil TrnP.čka . Bar 
tolomet Urbanec. Adresa redakcie: Gork~ho 17NI 893 :16 Brett~lava tet Pr(>r' 
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na vytvorenie orchestrálnych alebo tn
i trumentálnych skladieb v oblasti ma· 
lých hudobn9ch žánro·v. 

S6ta~ má 3 kateg6r ie: 
a) Skladby koncert ne pM IUchového ty

pu [do 8 minlít) . 
b 1 Sk Jac' by z oblasti tanečneJ hudby 

(do 5 min6t). 
e) Skladby z oblasti tzv. rudovky a 

dychovkv [do 5 mintlt). 
Podmienky s 6fale: 
S6faf ie neanonymo' s uzblerkou 

11. JU. 1878. 

Ceny: kate~t6ria A - l . cena - 8000,
kor6 n. 2. cena - 4000,- Kč1, 3. cena -
2000,- Ki!s. 

kategória B a C - 1. ce na - 5000,
kor6n, 2. cena - !!000,- Kč1, 3. cena -
1500,- Kčs. 

Vfsledky sú(ale budú uverejnen6 do 
30. 8. 1978 v denne j tlal!l, v časOpise C1. 
rozhlas a v rozhlasovom vysielani. 

Podrobné podmienky zaile na pol lada
nle reda kcia hudobného vyllelaaia Cn
k6bo ro1blaau w Brne. 

fndexné čfslo: 45454 Rel!:lstračné čfslo: SOTJ 6/ 1C 



Aký bol rok 1975? hlboko, aby sa jej vyhlásenie, že rok 1975 bol vari re
kordný. muselo týkať. Lenže týka sa jej ró:;rte; isté Je 
len, že práve v nej väčšmi nez inde dopyt priam.o ,,tí
visí s kvalitou. Je možné, že by sa zväčšoval dopyt 
po dnešnom komerčnom strede? 

.,Dopyt po priemere sa ·nezväčšuje.' ú.Qchľuje sa. Je 
~lály hlad po novinkách, popctlarita jedn'otlivúclt titnlov 
velmi krátko trvá, pozornos( sa púta'.len na chvíľu." 
A v celej r ozlohe tejto hudby? ,.Z väčšuje sa dopyt 
po šptčh·ách Prtemer akoby klesal a špičky .~túpali." 
\lašinec tct.~í. že aj po špičkách je ' hlad, s tými sa za.,a 
1 radič ne tak nepo•1áhľajú inštil cíc te. V tanečnej hctrlbe 
má panr Valentová naporúdzi aj najpredávanejilí tttul, 
je to aká~t .,platňa r oka: Hammela va Učiteľka tanca". 
A vo vážnej hudbe? ,.Budete sa smia(, ale mám, aj 
keby som to možno nevedela presne doložiť. ale .~[Je 
cidlne u nás po BHS mládež húfne kupovala platr'iu 
huslistu Spivakova . Stal sa miláčikom Bratcslavy. Neve
rili by st e, koľko mladOch ľudí kupttje vážnu hudbu," 
dodáva pam Valentová. Je to pravda, mnohé dôleži t é 
veci by sa dali overiť, az tu na miPste. ktoré by ne
malo umkať akademicky povznesenej teórii. Môže čosi 
prezradiť viac o každodennom pulzovar1í hudby než llod, 
v ktorom sa stretáva s poslctcháčom? Je l o ako napro
ti v opere alebo na koncerte, no tu hudba prechádza 
doslova do poslucltáčových rúk, ide s llÍIIt domov. 

,.Zdá sa, akoby bol r ekordný," hovorí pani, ktore! 
rukami prejdrí ročne tisícky gramafónových platní. Zdá 
sa pritom, že tento rok inohol byť rekordný oo viielí 
čom, v ktípe áut, alebo v kúpe iných konzumných to 
varov. Ale v konzumovaní hudby? Paňou. s ktorou roz
právame, je Jtília Valentová, vedúca gramopreclajne 
OPUSu na Rybnej bráne; táto predajtía má ~trategic;ké 
postaveme ako vumyslené: naproti opere NárodnPito 
d ivadla a naproti sídlu Slovenskej filharmónie tvorí s 
oboma kultúrnymi stánkami muslert!í t r ojuholník. Mo: 
no preto sa nám aj ona vidí ako kultcírny stánok. Ale 
zdanie neklame. ,.Najlepšie sa mi predávajcí tie platne , 
ku ktorým mám sama vzťah, ktoré mám rada," hOvorí 
pani Valent ová - a to neznie vôbec zle. Platne -
rovnako ako knihy - patria do nik ľuďom, ktorí ich 
majú radt Majú svoje osudy, ako sa vzletne hovorí, 
slovom, nie stí ani zďaleka také rovnaké. ako nazna 
čuje ich vzhľad. Tvoria naopak zložittí štruktúr u, zlo
žitú aké zložité je rozvrstvenie hudby. Preto vlastne 
ktovie, či táto predajňa 11ie je k protitahlým stánkom 
v opozícii Obchod s gramofónovými platňami na ce
lom svete je predovšetk1jm obchod s tanečnou hudbou. 
Model s poradím: 1. tanečná hudba, 2. ľudová . 3. vážna 
platí aj u nás. A aj keď na!ia hostttetka s dávkou hr· 
dosti tvrdí: ,.U mňa však nie, u mňa sa tartečná hudiJa 
vyrovnáva s vážnou," zástupy mladých ludí, ktoré derl
ne okolo predajne prejdTi - predá"a sa navyše v oTrnis· 
ku mláde=:níckeho ,.korza" - to je obrovské publikum 
tejto hudby. Má svoj svet, ktorý máločo vyjadrí vfÍ· 
rečnejšie a máloktorá sociologická sonda prenikne 1rlb
šie. Pravda, pojem tanečná hudba v tejto scívi.~losti 
môže byt len pomocný - spájať lrončiny pop-music 
od jazzu, fol,ku až po komerčn!j populár je zratúva! 
hrušky s jablkami. Rovnako drtbiózne je myslieť st, ze 
vyjadruje svet iba tejto generácie. Osilie deliť pop
music podľa poslucháčskeho veku, podla prostredia či 
účinku by trpko sklamalo. Prenikla všade uspori tak 

Pam Valentová nacltystala tri vysoké štósy platní -
náš prvý rozhovor bol pred Vianocami a ne:aprela sa 
v nej propagátorka. Nádherné lesklé obaly a kvalitný 
obsah supraphonskýah <>dícií dosvedčujú obdivuhorlne 
kultivovanú tradíciu, skokmi sa zväčšuje trh váž11ej 
hudby OPUSu, je tu PANTON - možno sa ešte do:5t· 
jeme - nerastie s jedlom cltuť? - systemat ickej vá:i:
l!ej diskotéku s výber om interpretov a ucelen.rích ob
dobí. Za rozhodnfí prínos OPUSu považujme edície 
starej hudby a pôvodný folklór - bol potrebný asi ako 
sot. Pani Valentová prináša ďalšie platne: ,.Nezabudni
te uvtesf aj rozprá~ky - nový štvorplatňový komp!e t 
Kde bolo, tam bolo. 

Sli sme okolo, videli sme: aj bez propagovania ne
bolo bu v predajni pred V ianocami prepadlo ani jablko. 

Aký bol asi obrat v celom tomto roku? ,.Samu by ma 
to teraz zaujímalo," hovorí pani Valentová a berie 
ceruzku do rtík. No nejde to tak rýchlo. Nakoniec po
číta ešte aj večer. Ráno konštatuje: ,.l.en u nás vyše 
dvoch miliónov. V priemere asi trid.wľ tisíc platní." 

N. F. Sn!mka: B, BOŠJ<A 

Písané pre Hudobný život 

A. I. ORFIONOV 

HISTÓRIA 
f.KÉHO DIVADLA VE 

O tvorivej spolupráci vyni
kajúcich režisérov K. S. Sta ni
s lavského a V. I. Nemi roviča
Dančenka s ooern9m a balf>t-

cheológov; z wagnerovského 
repertoáru Lossk1i Inscenoval 
Zlato Rýna (v roku 1918 ], 
Tannhllusera [v roku 1919}. 
dvakrát Valkýru [v rokoch 
1919 a 19251 a Lohengtina IV 

Scé11a z Losského inscenácie Gocmodovho Fausta: P. Listctan 
(.Valentin), J. Ivanov ( Mefisto) a A. Orfionov v t itulnej pos
t ave. 

ným ensemblom sme hovor 'll 
už v predchádzajúcich častiach. 
V tejto časti sa zoznámime s 
i!innosťou režisérskych osob
D <'·Stf a s Ich tvorivými metó
dami. 

Zivý záujem obecenstva i od
born!kov vyv()Jali v obdob! po 
VOSR predstavenia Inscenované 
režisérom A. Saninom - Kme
ža Igor (v roku 1920). a Car
men (v roku 1922]. S<tnin vo 
svojich tvorivých postupoch 
uplatňoval skúsenosti ztskané v 
škole Moskovského umeleckého 
divadla. 

Vedenie divadla sa us!lovalo 
vychovať si aj vlastných režisé
r ov a býval9ch výkonných 
umP.lcov. Jedným z nich bol 
Vladimir Losskij, spevák, cha
rakterový basista [ Bartolo v 
Barbierovi zo Sev!lly, Skula v 
Kniežat! Igorovi a !. ). ktorý 
prešiel umeleckú cestu spevá
ka-Interpreta a stal sa dobrým 
r ežisérom. Na cperné skúšky 
prichádzal vždy s hotov9m plá
nom a v Jeho klav!mom výťahu 
sa presne vyznačoval! pohyby 
hercov na scéne. Bol nepria
telom Improvizácie, pretože po
kladal 'Presnosť scénického ko
nania u najdllležltejš! pred
poklad kvalttnej lnterpretác:e 
)avtskGvého dtela. K z.a.uj!mavým 
predstaveniam patrila napri
klad Verdiho A1da (v roku 
1922), kde Losskij vychádzal z 
kresieb egyptských fresiek ot
rokov, faraónov, Egypťanov, 

acllov,aafob 11a sntmkach ar-

r. 1923); skvele Inscenoval Gou
nodovu operu Faust, v kl()rej 
zaviedol dvojnfka Mefista. aby 
tak podčiarkol všemohúcnosť 
tohto ducha zla - divák bol 
v pomykove nad možnosťou le
ho rýchle! priestorovej preme
ny - !ba čo zišiel zo scény 
za pravú kulisu , už sa objavil 
na končiari vysokého vrchu, 
kam sa za taký krátky čas ne
mohol nikto vyšplhať. 1 'Avšak 
vrcholom Losského režiJnej 
tvorby boli predsa len tnsr.e
nácle opier ruských skladate
Iov - Boris Godunov, Snehu
lienka, Sadko, Knieža Igor a 
Rusa! ka ( Dargomyžského ]. Ru
kopis Losského r eŽisérskej prá
ce šetrne uchovával do ne
skorš!ch čias ďalšť v9znamný 
režisér - Nikolaj Dombrovskij 
- robil v jeho tnscenáciárh 
iba minimálne zmeny, podmtP.
nené pr!chodom nových Inter
pretov. Zaplsal sa do povedo-
mia obecenstva aj vlastným! 
vyd<tren9ml Inscenáciami Lak
mé, Madame Butterfly, Alda a 
1, 

Zavše poz9valo vedenie at
vadia na Inscenácie niektorÝch 
opier priamo činoherných re
žisérov. Tak napriklad Alexej 
Dik ii Inscenoval Prokofievovu 
operu Láska k trom pomaran
čom; ch9rny f!lmový režisér 
Serge! Eize n!He ln Inscenoval v 
roku 1940 Wagnerovu Valkýru. 

No Veľké divRdlo neprel,.ž: te 
hfarl •~ lo také rež Ist.· -.l:e osoh
nosti, ktoré by mohli s KolekU-

vom opery pracovať stále. To 
s11 mu podarilo na konci dv~d
slatych a začiatkom trids\u
tych rokov nášho storočia. ktltl 
zfskalo trojicu vynikajúcich rP. 
žisérov: Josifa La pického, J'l.i
ko lafa Smoliča a Leonida Ba
ratova. Zárove11 s nim i rež!r~ 
vall al Andre j Pe trovskil a Ti· 
cia n Sarašidze. 

joslf Lapiek! 1 bol do VlJSR 
vedúcim Divadla hudobnej drá
my v Petrohrade, kde m<Jl 
mnoho priležilostf ex peri mer;· 
tovať. Vo Veľkom divadle uvie
dol Lapicktj spolu s V. Su
kom Straussovu Salome (v r. 
1925]. potom Muso rgskeno 
Chovančinu a nakoniec Wéig
nerových Majs trov spev!íkov 
norimbet·ských (v r. 1929). An. 
drei Petrovskli nebol iba reži
sérom . .ale ako pedagóg vycho
val nejednu generáciu umelcov 
Veľkého divadla v moskov
ských hudobných tnšli túto ch. 
Z inscenácií Petrovského zvlášť 
vynikli Noc pred Vi-AilpC&mi 
Rimsl<ého-Korsakova (v roku 
1923]. Dekabristi V. Zolotariova 
(v r. 1925] a Figarova svadba 
W. A. Mo2arta (v r. 1926] . 

V čase, keď do Veľkéh() dl
vadia pozvali z Leningradu vý
borného režiséra Nikolaja 
Smo,liča, sl v mnoh9ch divad
lách kládli otázku ako vo vše
obecnost! Inscenovať operu 
vzhladom na zmenenú spolo
čensko-ek()tlOmickú formáciu, 
vyvolanú vládou Sovietov. O 
tejto otázke sa v dvadsiatych 
a t r idsiatych rokoch v odbor
ných 1 diváckych kruhoch zo
široka diskutovalo. Jedn! tvrdi
li, že stač! z ktorejkoľvek čino
hry pozvať dobrého režiséra, 
aby opern! speváci pridal! k 
hudobnej interpretáci! svojich 
postáv aj zobrazenie herecké 
- druhi požadovali od spevá-

Alexander Pirogov v tílohe Bo
risa Godtmova. 

kov predovsetk9m to, aby dob
re spievali a až v druhom sle
de, aby aj dobre hrali. O syn
tetickom ideál! vokálno-hcr.;c
kého tvaru, vychádzajúceho zo 
správneho hereckého spodob
nenia vokálneho partu, sa me
dzi cLiskutujúctm1 v tých ro
koch hovorilo len sporad icky. 
Avšak nový, náročný divák po
žadoval okrem krásneho spie
vania aj správnu hereckú ak
clu. Niektor! režiséri sa dali 
na cestu modernizácie operné
ho divadla, ovplyvnen! .. ravý. 
mi" názormi divadP.lných lll

scenátorov. Splaten!m dane ta
kejto orientácie. ,.dane času a 
módy" bola inscenácia OiJ<J I'Y 
Rimského-Korsakova Zlatý ko
hútik v ro ku 1932. Smolič po
užil také inscenačné postupy, 
ktoré vychádza ll z dramu tur
gických úmyslov Rimského
Korsakova riešiť operu ako sa
tiru na cárs ku samovládu v do
revolučnom Rusku. Pravda, ked 
sa zasadnutie štá tne j r-ady v 
prvom dejstve opery konalo po~ 
dia reži Iného plánu v parnom 
ktlpeli. obecenstvo neprijalo 
operu v takejto podobe a mu
seli tu čoskoro stiahnu ť z te
pertoáru. Reži iná tvorivá In
vencia N. Smoliča však na~la 
uplatnenie v množstve pozoru
hodných Inscenácii, ako boli 
Piková dáma. Ruslan a Ľudm!la 
(v r. 1931]. Olhello [v r.1932], 
Hugenoti (v r. 1934] a Pred
mestská Lady Mackbeth [v r. 
1935). Pri prípravách mnoh9ch 
operných inscenáct! sa vo v!lč
sine titulov opiet•a] o výbornú 
spoluprácu s dirigen tom A. Me
li kom-Pašajevom. 

Predstavenia Lapického, 
Smoličove a Baratovove vyni· 
ka li vysokou pro-fesionálnou 
úroviíou režisérske! práce, ho
cl št ý l ovo boli to režiséri odliš
ných prúdov. Leonid Barat()V 
pt•išiel do Vefkého divadla z 
hudobné ho štúdia Moskovského 
umeleckého divadla a vniesol 
do režijnej tvorby metódu he
reckej účasti celého kolektlvu 
v predstaven!, takú charakte· 
risllckú pre dtvadlo Stanislav
ského a Nemirovi č<t- Dančenka. 
Sólisti, členovia zboru a čer
stvo vytvo1·ená pantomimická 
s kupina. t!lo všetci zúčastnene 
prež!vall všetky udalost! hu
dobno"scénlckého diania. Bara· 
tov bol pt-edstavltelom v tom 
čase najprogres!vnejšieho režij
ného prúdu a do konca päťde
siatych rokov boli · jeho pred
stavenia ozdobou prw:ramu 
Veľkého divad la, neraz vyzna
menané aj štátnym! cenami 
ZSSR. Prvou ukážkou charákte
ristlckého Baratovovho tvori
vého rukopisu bola Inscenácia 
opery Turandot v roku 1931. 
Svoju režijnú koncepciu pot()rn 
rozv!ja! v ďalšieh lnscenáctách: 
v Pskovskom dievčati lv roku . 
1932] . v Eugenov! Oneginovl 
(v r. 1933] v Kniežat! Igorovi 
a Mazepovi l v r . 1934). Bara
tov odvážne narušil hran ice 
obvyklej atmosféry operného 
predstavenia. v ktorých sólis
ti spievali a Č().to hrali, ale 
zbor sa temer nezúčasti\oval 
diania na iavtsku . Napriklad 
scénu Kočubejovej popravy v 
~jkovského opere - Mazepa In• 

I van Kozlovskij ako Jurodivý 
v Losského inscenácii Musorg~ 
~ého drámy. 

scenoval tak. že sa o dohráva
la za kultsaml, ale do predné
ho plánu proscénta na.aranžoval 
členov zboru - z reakcil čle
nov zboru, z toho ako sa ·sprá' 
val!. tváril!, mohol divák: PTEl-5-
ne· poznať,. v ktorom momente 
sa vykonala poprava, kedy kat 
odťal hlavu K()čubejovi a j&. 
ho vernému spolubotovnfkovi. 
Mimojavlskové dianie sa ta. 
kýmt0 spôsobom odkrylo d ivá
k()vi prostredn!ctvom ~visko

vo ťičinnel sťihry členov zboru, 
členov .· pantomtmy a toh zú" 
častneným prež!van!m · všetké
ho, čo sa odOthrávalo za ku' 
ltsami a dramatickú situáciu 
dokreslilo funkčné osvetlenie. 
Baratov Inscenoval al viaceré 
opery zahraničných skladate
Iov, no k najvyšštm métam svo
jej režisérskej práce sa dopra
coval pr! tnscenovan1 opier 
ruského repertoáru. 

Jedným z ďalšieh význam
n9ch operných reži.sérov bol 
Boris Mordvino.v, ktorý patril 
rovnako k žiakom režisérskej 
školy Stanislavského a Nemt
roviča-Dančenka. Do Vefkého 
dtvadt.a prišiel z Hudobného 
divadla Nemlroviča-Dančen ka. 
S dirigentom Samosudom In
scenoval Rozoranú ce!lnu lv r . 
1937). Fausta (v r. 1938]. ale 
zúčastnil sa aj znovuzrodenia 
Gllnkovej opery Ivan Susanln 
(v r. 1939] s novým textom 
Sergeja Gorodeckého. Predst.li.
venia Inscenované B. Mordvh 
nom patril! k významn9m udéj
lostlam hudobného· života ce
let krajiny. Vo funkcii operné
ho režiséra sa blysol nie~-t:orý, 
mt !nscenáciamt aj balet ný 
majster Rastis lav Za char ov. Te
ho Inscenačné stvárnenie oplér 
Ruslan a I:udmtla [v r. 1937) 
a Vlllam Tel! (v r. 19431 vzl1u
d!ll značný ohlas a záujem. Ve
denie Velkého divadla nepres
talo spolupracovať ani s člno

hern9ml · režisérmi. K jednotlt
vým Inscenáciám pozývali 'Ú iu 
SudakoYa, Rubena Simonova, a 
Nikola ja Ochlopkova. 

Preložil: Tozeľ RAN INEC 

(l'ok·račovan.ie :v. bud • . člsl.e~) 


