
Karol Ondreltka: Grafický list na Mmu: "Opernd tvorba" z al
bumu vydavatelstvo OPUS, nazvanllho "iivý odkaz na~et lwd 
by". Ukdžkou z prdce ndšho výtvarníka začíname od tohto c•ís
la uverefňovat viacero llustráctt s hudobnou tllmou, ktorll UIJ
davateľstvo OPUS vyufiva na obaly svo;iclz gramoplatni. 

a jej istoty 
Je obecne zntlme, že slovenská hudobná kultúra zaznatno· 

naia v podmienkach socialtstickej výstavby obrovsky vzo
stup. Vyhranil sn J<á rodný symfonický štýl so vsetkýml prvkami 
modeJ•ného symfonizmu, vznikli a rozvíjajú sa národné ope
ry, v ktorých sa slovenský čl ovek poznáva a ktoré sa mu 
s(tstavne v nových našludovania ch prihovára jú, obohatil! 511 

všetky žánrové hudobné oblasll, vertikálne sa v súčasnoslJ 
uplatiht je až plit skladateľských generáci!, alebo generačných 
vin, hudobný život sa rozš!ril po celom Slovensku, a to všetko 
podporuje rozvinuté umelecké ško lstvo, ktoré nemá už cen 
trum len v Bralls lave, ale aj v Iných mes tách. 

V súvislosti s výhodnými socialisti ckými podmienkami rozvi 
nula sa slovensk!! hudobná kultúra ta k, že sa oprávnene 

hovor! o všestrannom rozkvete hudobných talentov, o viace
rých mimoriadnych hodnotách nasej hudby a už sociali sti c
kom profile hudobného života. 

Už viac raz s me chaJ•akterizovali vývinový proces posled ných 
rokov t11k, že sa ďa lei preh lbila profestonaltzácla ná~ho 

hudobného umenia, niel{toré tvo1·1vé osobnos ti umolccky do
zreli, viaceré popredné osobnosti hudobného života udomácnil i 
u nás vysoké esteticko-ideové kánony, ktoré nás zaväzujú, aby 
s'a obmedzoval priemer, a by sl slovenská hudba osvojovalA 
vysoké kriléri(J u kry la sa s požiadavkami vyspele j socialis tic
kej spoločnosti. Pri viacerých hodnoteniach mohll sme kon· 
štatovat. že už máme skladby, v ktorých sa uplatňujú pa ra 
metre tvorivej metódy socialistického realizm u, ktoré pracuj(! 
širok9m s lovn!lwm umeleckých vlizieb a významov, ktorým 
r ozumieme a v ieme z nich vycltiť obsah, ktoré sa prlhovara lú 
priamo k dnešku a spájajú v sebe estetické pôsobenie a sú
časnú Ideovú (Jčinnosť. Na pochode životom sa v teórll l praxi 
da lej ujas•lovali a aplikovali krttériá socialistic kého umenia 
a v mnohých nových skladbách sa potv rdzovalo. že hudobn)· 
talent, ktorý je prepojený so svojou dobou, pozná zákonité 
rozvojové trendy socia listickej kultúry a má rád svoju vla!; ť, 
môže dospieť k ozajstným trvalým umelcck9m hoclnolíim a mô
že ozaj uplatniť svoje umelecké zámery a podstatu svojho 
talentu do nujvllčšei sirky i najväčš!ch dôsledkov. Ze Si:l nďm 
práca na tomto úsek u dar i, dokazuje i skutočnosť, že pod la 
zväzovej registrácie pred zjazdom vzniklo v pos ledných ro· 
koch 13 opemých diel - vč!tone televfznych opier - a vta
ceJ'I' z nich sme už videli a poču li v javiskovej podobe. Túto 
tvorbu doph1a široký pre hlad novej symfonickej a komornej 
tvorby, v ktorej sa viacer! skladatelia vracali k lnš piráciiím 
z povsta nia, alebo oslobodenia, ale mnohé už vyrastajú z naše j 
najsúčasnejše j pl'ltomnostt a hľadajú adekvá tny hudobný výraz 
k typickým progresfvnym pocitom a vlas tnost111m dneška. CAI 
kom zákonite sa v na jlepsfch symfonických dielach ukazuje 
úsilie o prekonanie predchádzajt1cej fázy, úsilie prehlhi ť sl 
modernú realistickú hudobn(J reč dneška a dotýkať Sil naj
vyššieh hodnotových noriem našej pr!tomnosti. Ak k tomu 
prlpočftame veiký rozvoj zborovej literatúry, skvelú tvorbu 
pre p rofesionálne folklóme súbory a v neposlednej miere i 
vihceré závažné ideové kantáty, potom musime s radosťnu 
konštatovať, Ze viaceré naše tvorivé osobnosti naplnllt pries
tory zvolených básni zaujímavou hudbou. 

(Pokračovanie na 7. str. ) 
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Z nové tvorivé činY' 
v mene socializm.u a~mieru 

V Prahe sa stretli reprezentanti československej kultúry, aby 
v rtimci predzjazdovei aktivity bilancovali svo ju prli!:u a 

tvorivé výs ledky, potvl'dili socialistické výc hodiská svojej č'in· 
nosti a prihlási li sa k politike KSt. Pražské Nťirodníí divadlo• 

s talo sa tak 28. l. 1977 svedkom mimoriad ne j kultúr nopoli-· 
ti ckej udalosti. Viac ako 1000 československých umelcov, pri·• 
slu! ntkov tvorivých zväzov p rija lo na záver prevolanie Za no
vé tvorivé !:i ny v mene socializmu a mieru. Z tohto výz nam ' 
néllo dokume ntu prin ášame niektoré najzávažnoj§ie pasáže. 

.,V jubilejnom roku 30. výro
l!ia oslobodenia Ceskoslovenskn 
Sovie tskou armádou náš fud. 
svedomitý hospodár svoJej kra 
jiny, hodnoti l veľkolepé dielo 
výstavby socializmu v svojej 
vlasti. XV. zjazd Komunistickej 
s trany československa vysoko 
oconil výsledky úsi lia , iniclf1-
tfv y a tvorivej práce robotnl
kov, rofnlkov a Inteligencie a 
stanovil nové pJ·ogra mové cic 
le. 

Ai my, predst<•vitelia umelec
kého h·ontu , p ripravu jeme bi
lanciu svojej tvorivej práce. V 
tom to roku v jarn\'ch mesia 
coch zvo láva me zjazdy svojiCh 
zvllzov českých a sl ovenskýc h 
spisovateľov, výtvarných umel
cov, dramatických umelcov, 
s kladatefov a koncertných 
umelcov, aby zvážlli hodnoty 
vytvorené v uplynulom obdobi 
a zaoberali ~a otázkami ďal
š ie ho rozkvetu nás ho sociali s
tic kého umeniu. 

Pocit'ujeme radosť nad tým. 
ze V SÚČte týchto hodnôt SÚ 
mnohé mimoriadne diela a v ý
kony, ktoré s (J trvalým oboha
tenlm duchovného života náš ho 
rudu a dosiahli zaslúzené uzna
nie doma l vo svete. Tieto hod
noty, blízke rudu, nevznikali vo 
vzduCIJOprázd ne. Vznika li v 
spl:itos tt s každodenným dielolll 
všetkého nášho ľudu, k to1·ý na
ša komunistická strana vyvied
la z rokov rozvratu, vznii{ali 
ako s(Jčasť spo ločného úsili a o 
boha tý, socialistický rozvoj zi
vota v našej krajine. vzn iko ll 
v p l'ioznivom ovzduši slorostli
vosti, porozumenia a optimál
nych podmienok, ktoré na~a 

spoločnosť pro umen ie a kultú
ru vytvára. P•·eto sú nuplnené 
inšpirujúcou atmosférou týchto 
rokov, životom a étosom našej 
spoločnosti. 

naš u účasť. Umelec nic jo vy 
volený naďčlovek, p1·edstavitel 
Hkeisi nadradenej elity, a le aj 
fiÚČHstou širokóho pracovného 
kolektlv u s významn ým ncza -' · 
stupitotným poslaním. ktoré 
spočfva v tom, aby svojlm die
lom ohohacovnl č l oveka nový· 
mi myšlienkami. novou krásou. 
pestova l v iwm vyspelé spolo
~enské vedomie a robotn!cku 
solidaritu, povznásal ho morál
ne i citovo, tr!bll jeho vnl ma· 
vos(, zušfachťova l ho v ie ho 
fud skýc h vzťahoch. prinášal mu 
potešenie a radosť. pocit život
nej plnos ti, aby šfril myšllen· 
ky bra ts tva a mierovej spolu
práce medzi národmi. 

V tom nadväzujeme na vyš· 
som dej innom s tupni na naj
lepš! odkaz naše j umeleckej a 
kultúrnej trad ície, no odkaz 
najväčs!ch ich tvorcov, pre kto
rých služba rud u bola vždy 
cťou a cie fom najvyššlm. 

Hrdo sa hlásime k bratskej 
spolupatričnosti našich náro· 
dov, ktorú s ta kou vrúcnosťou 

nároaa. Sme šťastnl. te v!et· 
ký'rrľ Švo it'ril ··úsllľm · včleňuieme 
~.a .do, ~i!'Š!Jj_ ln!ern.ac; io~~lnej ro· ' 
din~. 

Vývoj nás . pret~ved,č'!ie , že. 
cl uc h • mie1·u · a SQolup{láca vo · 
svete si IntO, žé práve skutočná · 
~ultún je 'jednS!m.' z . na Jóčln
nf'jších ·Pros triecl.kov dor~zume-. 

nia• medzJ '· fuďmP' a · že •ka ždé 
ume lec\{é ditllo:· sp!ité' so živo-

~ .• f 

tom a svpll,ou ~,u~úcnos~ou' čl o-
veka, je holubicou h ~Ď'!an l~tlc
kého posolstva k rudu všetkých ' 
kontinen t o'{. 

Nad týmito . otázkami s,. 
chceme za myslieť aj na svo
JICh zjar.doch. Budeme na nich 
hodnotif svoju prácu uplynu
lych rokov z hľadiska význam
ného, krásneho a zav1!zuj11ce
ho poslania, k toré má um!jnte 
v socialistickej spoločnosti. Za
hfadime sa ai do budúcich ro> 
kov, pretože chceme držať krok 
s ostatn9mi pracujťícimi našej 
kra jiny. 

Sme presvedčíin(, že takto 
chépané pos lanie umelca v na
še j socialistickej spoločnosti, na 
ktoré sme hrdi a ktorému chce
me daf svo je na jlepšie sily 1 
pt•ogramové cie)e, ktoré pre 
svoju ďalšiu prácu vytýčia zjaz. 
dy umeleckých zvlizov, budú In· 
špirujúcou s ilou nielen pre čle
nov zvHzov. ale pre všetkých 

Viielky najlep~ie sily, uta jent!i 
v rude a icho schopnostiach, 
v jeho spoločenských s nahách l 
v celej národnej ku ltúre, sme
r ovali vžd y k jednému cieľu -
urobiť túto zem šťa stným do
movom č loveka, domovom živo
ta stá lc bohatštello a rados tnej
š ieho. Plamenný odkaz Velkej 
októbrovej socialistickej revo
lúcie ukáza l možnosť naplmi
nla tohoto ciera. To, čo bolo 
s nom dlhých generácií, sta lo Sd 

af u nás - po o~lobodenf na
šej vlasti Sovietskou armádou 
- reálnou moznosťou. pos tup 
ne napl!1ovanou uskutočnovll 

nim programu výstavby socia 
lizmu. A práve ta k , ako pocho 
pili robotnici rú k. pochopili 1 

robotnici ducha . že nasta la ao
vá epocha ľudských dej[n, de 
j[n materiálnych 1 duchovných. 
pochopili potrebu spoiočnet 

rudsku j a ktivity k ďalslemu po 
kroku života a dej[n vlastnej 
k railny l celého sveta. 

Ladislav Snopek: PEGAS A MOZA. 

Sme si vedomr toho. ze trva 
lá postupujúca premem• svetn 
vo svet stále le psl vyza duje a1 

už v minulosti ospevovali mno
h! naši básnici na čele s Hvlez
doslavom a Ich životnost sa 
prejavila v rokoch revolučn 9ch 
zá pasov pokrokových s!l, ved e 
n9ch KSC, za sociálno a národ 
né oslobodenie prac uj úceho 
č loveka, na jm!l v obdob! Slo· 
venského národ ného povstan ia 
Keď v rokoch fašistické ho tem 
na zaznelo z banskobystrlckl) 
ho rozhlasu zvolanie bAsnlk<t 
Sama Chalupku "Mor ho". bo l 
to súčasne l signá l na nové ča 
sv v živote naše! k rajiny, kto 
ré v svojom dôsledkt• vv(Jstill 
v sociali stické premeny - v 
natviičšiu hist r ·lr·k(J hod notu v 
zivole českého a slovenské ho 

naš ich umelcov, pre všetky tvo· 
rivé sily našei kultúry. Sme 
presvedčeni, že s lová zjazdo
vých programov sa premenia v 
ume lecké či ny, v nové romány 
a básne, v nové symfónie, v 
nové plesne a komorné skl nd
l!y, v nové obrazy a sochv. v 
nové dramatické a fil mové di e
la. v nové umelecké výkony. 

Sme prosvP.dčenl. ~n bndt'tr.e 
roky budú naplnené nov9ml 
IVOI'Ivýml čl nmi. spllt ~ml so r á

uimaml našich pra cujúcich. s 
humanlsltck9ml CIPľml nRšej 
soclalistlckP.I spoločn osti 11 s 
politikou tel vedúce! sllv -
Komnni, ll ckej strany Ceskoslo· 

1venska." 
l 



itaccat, 
Sr:hnierer, ktorý bol Minister 
stvom sl<Ol!>lV!I éSR poverený 
crlll al,clu vtcsr, ~ll chopi l lei· 
ID ulohy OilOZIIj vr rt<nry&o -
nové ~esl<(: osnovy nevznlkHj ll 
riJH v john ka ncelári i pri .,ze. 
lonom sto le". fl le Ich zákli::td Sn 
r oclf v ,.teréne", na pr·acovis· 
l, ~c h iednollivých konzorvéltó· 
rl1. 

• ZAGli\TKOM DECEMBI<A 
m. r·. hudobná ver eJnost na~ci 
v ýc ltodoslovcnskcf metropoly 
21111 v znamen! novšed nei ll 
vzácnej uda losti . Pozornosť a 
zlí u jem ~a strs l red ll llfl Konzer · 
VH tórium, ktoré sl pr·lpomenulo 
25·. vyrečie svojho založenia. 

Vedenie ško ly a orga nlzatorl 
hudobného života v KolHclach 
pri teJto prfle~l tosll uspor·tada· 
ll nlekorko poduja t f. Jedným ~ 
nich bol slávnostný koncert [4 . 
decembr a ). no k tor·om dostali 
priestor na prezentovan ie svoj. 
ho umenia bývalí žiaci, absol· 
ventl l č len ovia pedagoglckčho 
zboru. V jednej časti sa pred
stFtvili odchovanci lnštrumen· 
t álnych odbor ov, dnes renomo
vllnf koncertn! umelci. V ďalšej 
Čl.!s li zaznela pôvodná sloven· 
ská tvor bo z produkcie auto· 
rov, ktorých pedagogická pr·á
ca prispela a naďa l ej p•·lsple
va 15u kvali tal!vnemu odborné· 
mu rastu žiakov školy. Z In ter
p retov sa pr·edstavlll klaviristi 
Peter Toperczer, Sta nislav Zám. 
borský a huslista Karol Petró
czi. 

Stanislav Zámborský je našej 
h udobnej ver ejnosti známy ako 
sólista a k omorný hráč so zmy~. 
l om pro štýl , noblesu a s·•težl 
tempera ment. Na k ošickom 
koncerte sa predstavil v Pro· 
koftevovom l. koncerte pre k la
vll' a or chester Des dur. Zám· 
bo1·ský napriek závažným ob· 
j oktlvnym skutočnostiam ( BbsO· 
lútne nevyhovujúce akustika 
p re k oncertné produkcie v sá· 
lé Domu odborov a nástt·oj von· 
koncom nie' koncertný ) vcelk u 
presvedčil. Výkon Knrola Pet· 
r óczlho v Mozar tovom l l u sľo· 
vom koncerte č. 3, G dur ne· 
patrll k tým, k toré zonechllva
iú v posluchličovi d lhšie ume· 
lecké doznievanie. )llho sólový 
part bol poznačen ý neclostn
točnou koncentJ•áclou r najm ll 
prvá čast) i absenciou osob· 
nostného prlstupu. ln terpretač · 
n ý vr chol večeru vytvoril Petet• 
Toperczer, ktorý s prfsl ovečnou 
suvereni tou a h l bokou u meléC· 
.kou angazovanostou predn iesol 
K lavfrny koncert d mol, K. Z. 
466 W. A. Mozarta. jeho výkon 
bol komplexno zain teresovaný 
vo vsetkých ziO~kAch, č l Išl o o 
'technickú, alebo výrazovo-ume. 
leckú st1·ánku. Premyslene vY· 
b ud ované frézovanie, detailná 
artiku lácia tónov, cel kovli kon. 
cepcia a prfstup k réalizáci! 
znova oprávi'lujli tvrdiť, že v 
ll'operczer ovt mlime umelca, 
ktoi'Ý vyrástol pre na jkvali tnej· 
šla európske pódiá. 

Druhú kapllolu koncer tu tvO· 
'ri li už spomfnané sk ladby slo· 
v enských autorov. Orchester 
Státne! lllharmlinle Kollce s dl· 
r!gen tom Bystrlkom Reluchom 
r sprevádza l všetk ých sólistov l 
p redviedol Pred ohru pro sym
f onický orchester • •Jozef a Pod· 
Jlr ockého, bývalého absolventa, 
V St1časnosl! pedagóga skoly. 
Skoda, Ze spomlnaná akustika 
zohra lo svoju nog!ltfvnu úlohu 
v lwnečnom vyznen! tej to svie· 
:loj, nllpadllej a brilantnej 
kom poz! cle. 
Uda losťou kohcertu bóJo pre . 

mlérove uvedenlé ChoräiJ>vet 
fu nttlzlo od Jureta Hatrlka [bý· 
vo tého pedagóga no košickom 
Konzervatór iu l. Skladba ziska· 
la ocenen ie nn tohtoročnej st1. 
ťn:ll o Cenu mosta Piešťan. za. 
znela v podani ak ordeonlstu 
;vtadlmlra Cuchrana a komo•·· 
ného súboru SF Košice. Sklad· 
bH jé postavená na dualizme 
dvoch tématlckých rovi n, expo· 
n ujOclch výrazne k ontrastn9 
m ateri.úl. Reprezentuje ho cho
rá lová téma - melodick á llnla 
.,retrospek livneho" charakteru 
(au tor tu využíva starš! v last
ný motlv). no k lon' v ďa lšom 
cvolul:nom toku sk ladby pôso· 
bi norvný mclodlcko·harmonic. 
ký kontrast. Použit9 instrumen· 
tfll ny súbor s atypick ým obsa
'ťlun lm využlva autor konzek· 
vcntne v najrozmanlto]šich 
kombináciách, č!m docieľu je 
n etradične sirok ú farebnú pa
letu. 

Spoločenský lesk osláv v 9ro· 
cla zvýSllo l sl ávnostné zasad· 
Jtu tle pedagogickej r ady i koly, 
na ktor ej riaditel doc. dr. Ste· 
Ian Merali, CSc. podal r etro· 
spek lívu vývoja ško ly, odzneli 
pozdravné vystúpenia zástup· 
cov hudobných a politick ých 
inšlltúci l z celéh o Slovenska a 
zaslúžilým organizačným a pe
'dagogickým pracovnl kom udeli· 
11 l)am!ltné p lakety a medaily. 

L. SUSTYKEYJCDY.A 

• ~EZÓNA DIPLOMClV'tCII 
KONCERTOV. I'!JCIIálov é1 polo 
recl iálov sa ui; napl no r ot:llell . 
1,1. Temer každý tý~dcn m(lln r. 
mo7nosť hodnotrť a porovnával 
la len ty, ktoré onedlho opuslw 
V8MU. 

Di1a 6. decembra m. r. odzniJI 
v Zrkadlovej sien i Pr·tmaclalne· 
ho palóca komorný koncert 
VSMU z triedy ext. peli . ]dn11 
Alhr echta Bratislavské pubil · 
kum sl mohlo vypoču ť časť dip
lomovýclr prác ]urajtl Klalla él 

jozefél Durdtnn. ktorých ~prevá 
dzal súbor Musica oe•crna. 
Obaja in terpreti sl pre tento 
večer vybrali Koncert pre dve 
lloboikY a sláči kový or chester 
An tonia Viva ldiho. V 11om pre· 
zcntova\1 svoje vysoké technlc· 
k é k vality, zmysel pre sú hr u a 
stý lové zv ládnutie cyklických 
skladieb. 

Zmyse l pre presnosť. súhr u, 
farbu a štýlovO čistotu charak
terizova l a 1 sólistov Viva l dlho 
Husľového trojkoncerlu F dur 
(V. Džavfková, ). Poláková, B. 
Ká l manová ). 

V programe Komorného or· 
chestra VSMU boli ďa lej zara. 
dené diela G. Ph. Tel emanna, 
D. G. Speera, ll . I. F. Btbcra. 
Pozornosť poslucháčov upútal 

a 1 výkon M. Kováča, k tory 
predviedol náročnú Tolemanno
vu Suitu pre sólové husle a slá. 
čl ky s prekypujúclm temper u· 
mentom, technickou prlpravP.· 
nosťou a ľahkosťou. Ok rom s6. 
llstov sa na vystúpen! poclle fal 
Komorný orchestet· VSMU 
koncertný ma jster )än Gré ~·er . 

Vo výbere n hlavne v lmer
pretácii bola vidiet dl horočn é\ 
skúsenos ť a clll tvý prlstup hrá· 
čov ku sk ladblim barokn. Vyso· 
kú homogénnos ť zvuku, stýlo· 
vá precr:wosť a dobré výkonv 
nasvedčuJú, žo rad y sloven. 
ských umelcov su op!lť rozslrla 
nlulen do množstva a kva l ity. 

Atmosféru toh to podu jatia 
sprl icmnllo l prostredie Zrkau
l ovej siene a hojný záujem pttu· 
l iku. k toré ocenilo výkony só· 
llstov a komol'll vch h ráčov po· 
t'eskom. MARIA ZAJKOVA 

• ÚSPECH SLOVENSKE:! IO 
HUDOBNi!:HO SKOLSTVA: V sú· 
ča sn osti stoja pred úlohou, rie
ši ť konkré tne otázky modern!· 
zjete hudobného !;kolstvo l v 
čechác h, kde k onzer va tót'l t:í mu· 
sil! v na jbližšfch rokoch vypra 
covať nové učebné osnovy pre 
v~e t ky vyučované pt·edmety. 
Pracovnlk VÚP v Prahe, dr. 

Usporla!lnnlr dvoch aktrvov 
a1 na brati-.lavskom Konlervu 
t()rlu nniJolo rH\Ilod nč. Sloven~ 
sk!: konzet Villór lA majú uz vléiC 
rokov vypracovnnií osnovy pro 
vsctl<y predmety, teda ft j pre 
Jnlonácnl a hudobno·tP.or·etické 
dJsclplfny - a česk! kolegovia 
5!1 o ne pochopilcfnP. zau lfmall 
a chcelf Ich porovna ť s vlast
nými nav rhmi. 

V čom videl i nasl hostia hlav
né poztlfvél : na rozdiel od čes 
kých konzer vaJórll jed noll ivé 
hudobno-teoreti cké disclplfny 
r elementárna hudobná ná u ko, 
harmónia, hudobné formy, kon· 
trapunkt a analýza sk ladieb) sa 
na slovenských ško lách nevy
učujú v jednotlivých t•očnfkoch 
akc samostatn6, viac-menej 
uzavr eté predmety, ale uz dáv
nejšie sme Ich zlúčili do jed· 
ného predmetu: "hudobná teó
rill", v r·ámci ktorého sa pre· 
!lna lÚ a priebežne vyuč u jú vo 
vhodnom undvt:lzova nr poču s ce· 
l ého štvorročného cyklu. Umož. 
ňuje to pedagogick O pružnosť 
vo výbero látky, dovoľu je lep
što prispôsobenie učivu poZiét · 
davkám jednotlivých lludob· 
n5·ch oddel en! a na im li 
umožnuje spojenie nutnej ver
bälnej náukovosll so živou 
praktickou hudo bnou analýzou 
- od prvého ročnlka až po ma. 
turilu. Mnoh! t'častnfcl zdôraz. 
r'iovali oj veľ k(J sp!ltost tohto 
f.pôsobu výučby so sOča snou 
hudbou a konštatoval!, že slo
vun~ké osnovy sl v lne vš! ma jt1 
hudbu 20. stm·o~ia. 

Nfll<on!Oc dos lo k uzneseniu, 
ktoré považujeme za velké 
uznanlo nusich snli h o moclet·. 
nitAclu s(•ča:me i hudobno! teó
rie: na dvoch česl<ých konzer · 
votórilich sa mli pokusne za 
čať vyučovať podla systému, Zél

u:Uvanéhu nu brlrllslavskom 
Konzervatór i u. Tam sa potom 
mufú usku točn iť ďa lš ie st retnu· 
tlu pedagógov. Ak sa systčm 

osvedči, bude za hrnutý do čos· 
kých osnov hudobnej teórie. 
Súčasne slovensktl učebnica In· 
tunócle a r ytmu sa mtl stélť zú· 
kladom p re novú jednotn ú 
učebnicu s celoiltá tnou pla tnos
tou a jo j au tor bol požioda ny 
o spol uprácu na českých osno
vách In tonácie. - P. Z.-

Komorný orchester učltelou ĽSU, Suerdl ououa ul. - Koši· 
ce. Dirigent - A. Podhdjecký. Snlmky: B. Cisár 

• KOMORNÁ HUDBA V HU· Povedzme sl 'ešto nlekolko 
MENNOM. V diwch ll. a 12. slov o tom, ako rozdelila od· 
XII. m. r. bola v llumonnom berná por ota - na čele s prof 
l. k t•ajskd pryhlladka komor· Jánom Praganlom - ceny a 
ných súborov. Organizátor om diplomy: Učiteľské kvarteto zo 
tohto - na · východnom Slovan· Svitu zlskalo cenu za účast a 
sku zatial ojedinelého stretnu· rozvoj kultúrno-osvetovej čln· 
tla - bolo PI'Odov~otl<9m KraJ. nosti. Spišský komorný súbor 
sl1é osvetové stredisko, pričom obdržal cenu za naJlepšie pred. 
výdatne pomocou prispeli l veden ie súčasnej slovenske j 
ďa l S ie organlzAcle .kra jského, skladby ( július Kowalskl : So· 
okresnčho l miestneho zamera- nalfna ). Cen u za na) lopsle 
nla. Proh\iaclky sa z(rčnstnll i prcdvedonlc sov ietskej sk ladby 
štyr i k omorné súbory rôzneho [ Nikola 1 Rakov: Symronietta ) 
obsadenia; vHčšl nu z nich tvo· zisko! Sláčikový komorný Ol'· 
r tl! učitelia ĽSU, k tol'l štúdium c;l10stor ĽSU v Koilictach, k to· 
sk ladieb, ale l verejné koncor- róho umeleckým veMtcim je Ln-
ty uskutočinJ ju vo svojom vol· drslav Orgovón. Cenu za naj· 
nom case. Po~c t z(J čas tnen ých lepšf umelecký pr ejav predne· 
st\horov bol malý, ale prime· scného programu udelila poro-
r aný - veď n a východnom Slo- to Komornému orchestru ucJ 
vensku zatial' nie to r ozvinu tá teľov ĽSU na SverdlOvove j ul. 
tradlcia pestovania komomej v Košiciach, k torý dirigoval Ar· 
hudby. Bude' treba este veľa tem Porlhájecký. [ Program: J. 
trpezlivosti, naJma pri prfpro. llaydn: Sln fonta č. 9, J. A. Ben . 
ve a propagácii tohoto podu fa. da : Sinfonta č . 2]. 
tla, aby sme si v budúcich ro· Treba v ysoko ltodnoliť t dra. 
koch mohll povedať, že al u maturglu súborov - ktorá bola 
nás te záuJem 0 k omornl1 hud· zostavená zo skladieb bez 

transkrlpclf a zo všetkých štý. 
bu uspokoJuJúci a kvali ta sú· lových obdobi. 

LÝDIA UlBANC!KDJlA borov stúpaj úca. 

SKOLA A HUDBA 

Hradecká klavírna sútaž 
NaJ pr v niekoľko člslol a výsledky: XII. smetanovská klav!rna. 

súťaž v Hra dci Králové bola 16.-23. novembra m. r. V nízsej 
kategórii r do 19 rokov l súťažilo 22 kandtdätov z konzervutorlt 
Prahy, Brna, Ostravy, Plzne, Ziliny a Košic, svojich najlepslt h 
žiakov vyslali ĽSU z Opavy a Kremnice. Vysšla kategóriu (do 
25 rokov l mala iha ses( účastnikov, z toho dva la z Porska 
(VSM Var šava a Poznail]. Po•·o ta v zložen! dr. Václav Holz· 
k necht (predseda). doc. Eva Fischerová, dqc. Va lentina Ka· 
menl ková, JAn Novotný, prof. Frantil ck Rauch a prof. dr. Ola· 
kar Vondrovlc udel ila tieto ceny: n lžsi 11 kategól'ia - l . ccóla: 
Larysa Molnárová a Jli' l Rosot (o bola z prnžskčho Konzerv~t· 
tória), 2. cenn: Jana Macharáčková (Praha). 3. cena: Milan 
V alek [Brno l a Hana Binarová [Ostrava ). čestné uznunle: Mt~r · 
ta JaU fková, Mária Kršková (obe Z Ilina) a Marcel a Vaňková 
[Pr aha ) . Vo vyšše j ka tegórii s medzinárodnou úéosťou Lo ll 
ceny r ozdelené takto: l . cena ( ll'OdlčllO planinu Potrof) llh n·· 
Ion Hrlel, 2:1ak doc. V. Kamen!kovej z Pr ahy, 2. cenn: Zdeiíka 
Koláf'ová (Konzer vatór i um Praha), 3. cAna: Bogumil Nowlck l 
( VSM Por.no n 1, Co&tnO uznania: · Mlirta Snohová ( pedasOg -
Milos Starosta ), Hlo" VSMU Bl'olislava ] o Hana Hrneť.kovli {KI.ln· 
zervo t6r lum Plzerl) . Por ota hi tikov utlullla cony zu nn llt>p· 
ši lt smetnnovskú lnterpretéclu M. Vaiikovo j 11 Z. Kol líŕovol . 

~att ar čo nizsla k ll leg6t'l!l Pl'l n iORia rod zmljlmavých 1>tít<tž · 
ll}'Ch v ýkonov zlokov Z kon:tOI'VIIl01'1f l 1111111 0 hlBV!lYCh huctol>
n ých centlet•, vyilšla kutegút' lo so zdá byť pr·u konzut·vutorlRicv 
predsa len náročné a hoci lo u rčonll pJ·udovSutkým pl'u st u· 
dentov vysokých hudobných ilk61, je :tutllll nuillml vysol{yml 
hUdObn9n11 ucLIIiHnmi prak ticky obchlldZUIHÍ, Možno, ~O lti je 
jedetl Z dôVodOV, preČO SU ÚSIJOChy 11Usfch llllttdých klOVlt'l!-olOV 
1111 ~vetov ý'r.h so ťu!lach takó zanudbutulnó. ju čudnú, žu prvé 
suťa~né sk tisehostl nozbloraj t' prt1vo nu dumúcom J>oll i n. 
K lil'OVnl k andldtltov : opr·ol! minulým rokom, kody bole vnľ~šia 
metl zln llrodná konkur·onclll p t·eduvšutkym zllsluhou úča ... tl so· 
vietskych stHs~aacH: h, nulllHIU !ln l jtldhu lw tugOrlu od začlotku 
jasného favorita. Chýbull vyslovene SplčkoVó Výkony, ~lebo 
aspoi1 Vý kony vo viletkých kolách vyt·ovnuné. Na tlt'UhOI stra· 
ne jo potašlletné, že tu11 jorlon z Pl'llllvodun9Ch výlw nov JWb(,)l 
vyslovene slabý. Uk tlzulo su liet, Y.e dutot•u j~( syllt llm st1ta1.e' 
[ dvojkolový, VO vyšštJj kntogÓl'li S lretl111 ktJl0111 il tJI'Chestrorn ) 
p lne vYhovu je a povinný stHu ~ný l'lliJút·tollt' jo voluný v hodne, 
a j keď M t•ullne. Zdll su, že lwntlldrttom su lopsiu dur[ zviAd· 
nuť povin ného ). s, But:hu, u luiJo zvoluntl tlkt\1\lw z hudby 
20. storočia, ako k lnslokt' sonúllt Mozttt'lu, či auothovoila. Nej
de o technlckll stránku vool - lO ju v !:lt,ludu so svu tový m 
tnmdom ka 7.dý r ok vyMtu, Hlo o llllt~ llw n tskl\ stt'll nlw In ter
pretácie, v kloroj su tuthnl cky doht·u JHIIJt'ovunt konzutvo to· 
rlsll tikúlwll zotlor nlu tll'l llil ~roll, Sput;lfld<ó pro1JIIl111 Y pro' 
sll!a Zttlolch prlnluslo itlútl lll lll u 111lrll'tll'o tllc lu Slllutunuvých 
dhl l. !hHa~. klot·!l sl dalo zt1 clut, znovu vt·tlllť do povutlomia 
nových gonot'!lcl! n!lsl ch plu11istov :imutu11uv lHI Iw:.~, pt•tlVont 
kladlo tlô l'UZ nll l tlto cus( stiťuZnt\ho I'UJJOl'lOill'U, LlolU~Ituľné 
je, ze v pos ledn~rch ročníkoch hradeckej súťuze 10 už pokr·ck 
v p l'lstupe k Smetanovl skutočne baclatoľný, o to nielen u ku n
didlítov z Pr·nhy o Brna; Smetanu dnes hrajú s porozumt•nlm 
jeho OSObitej k l8VÍ l'n!lj poetiky naprík!Hd StUtlOlltl ziJinskéhO 
Konzorvtt tór la, rovnako ulw súťo zltrct z Ostt•nvy, Plzne, a tc t;o 
Košíc. Chápu ho vsak vocnejsie ne~ votokudy Hebnéln u po 
ňom Maxián, alebo Ruuch. Niektoré súťažné neúspechy mo.mo 
1Jr l l50C!taf na vr ub ped agógom , k tor! :~vojlm zlllkom pre fni<UI· 
ta lívnu čast súťažn ých vystúpeni zvolili diela neúmerné ich 
doterajšlm skúsenostiam a teda nastudovanó predČ<l Sne. 

Vo výhľade je už r ok 1976, kedy sa bude v Hradci Krill::rvé 
sú(ažl t už tr inásty l'!lZ. ]e tedél dost času poučit sa zo S[{Úf>C· 
nosil. Priležttosťou k bi lancova ntu a výmene názorov nn In
terpretačné l pedagogické problémy r lléljmll v súvislosti so 
Sme ta novým k lavfrnym dielom) by mohol byť Interpretačný 
semi nár s pr ehróv kaml a koncer tmi, ktorý by mal byť na bu· 
dúcl rok v novemhr i. proklent1c tak ročnú prestávku v súfllžl. 
Seminár by studenti l pedagógovia Iste privilall ako pomoc l 
potr ebnú propagáciu hradeckej súťazc. PAVEL SKALA 

" H u d o b n ~ s p r a u o d a f· 
s t u o" md už svo; sUity okruh 
posluclzácou. Pohotovo infumtu
te o udalostiach u l!udol.mom 
žiVote - zat lar naJviac u Bra· 
tis/ave, kde sa sústreďuJ(! ťlaf· 
žiuSl koncer t ný život. (hla 21. 
;anudra vSak bolo spravodajst vo 
uyslelan~ z Banskej Bystr1ce a 
feho autork a Silvia fanltkoud 
predstavila prdcu fubilujúceho 
Wlnsk~ho Konzervatória, ktoré 
u !;k. r. 1976·77 sldu/ ~voju 
sturtstoročnlcu. Relélcia /Jola 
zaujlmavd nielen prlllouorom 
rwditela Skol y V. fakublka, kt!;· 
rý bilancoval prtlcu pedagóyuu 
a pr i pomínal významné ú~pe· 
chy skoly i zndmych absol11en· 
toiJ. Este viac poslucltflč postre 
/tol, kolka činných oso!Jnost/ 
pó~obl na ~iltnskeJ umt>/er•kef 
~kole, pedagógov. kt or í 11iel en 
uyclloutluajú buc/úclch lwdobm 
ko/J r povolania, al e sami ~ti 
umel eck·y akllunl. V Sprcwodaj 
~tt)(! sme pobull ukMky z :r:lz 
repertodru , dokumentujúce/lo , 
ie tJ Zlllne te dnes V!ÍZI1cl1t:lltl 
hudobn~ centrum - nielen zd 
~lulwu Stdtnello komom /J iw Or· 
rlwstra, ale na/met konzeruat6· 
•La, uytutlra;úceho potlhuble pre> 
rast nových hudobných profe· 
~lonálou a pedagógov, kto•l sa 
snatla o viac, než o betM pl 
nenie svojich povinnost!. Bola 
to stce stručntl, no poučnd son
da do mlmobratlslausk~ho kul· 
túrneho dlanla. 

Z hudobno-slovných reltí.cll 
{bolo ich bohato, preto uyberä· 

me Iba jedno stojt za po· 
zonwst rozprauonte o llE'Z'lá· 

m ych skl ac/bácll a ich worr.och, 
k tore pripravila dr. tuba Ba!lo
vd (5. felirudra t. r.j pod 'Id· 
zvom "Klaulrna lvbrba u Bral/· 
slaue 18. storol:la". Pdsmo bolo 
objau11é vo faktoclt, ktor~ z:;e· 
rejnlla pracounltka hudobného 
odclelenla SNM - muzikologic· 
ka, maJúca uzdcny dar: prEstup
ne, pútavo, bez zbytobnl.'ho 
siouného balastu a nadmerh/Jito 
teoretizovania pribllW' uýsl'!d· 
ky nouslch u!}skumou u brali· 
slavsk!íCh archluocll. V fei !JO· 

da11í ožili nielen osobnosti, rtle 
at atlnosftlra ~taraj Rra/lsl aul/, 
mrmd f:'r. l', Ulcglera, ll. 1\l<?lna, 
Fr. 1'osta a 1. 1'omanlka, 1Cit sa. 
lónne. af inStrukliuno skladby, 
ako at z name ~~·te ~kul ol'tlosll 
okolo pusobrm/a llt}zna•u"qch 
pradMaulleľoiJ klasicizmu v 
~·ľaClllickfÍch rezlclen4•iáL'i1 B•a· 
tislauy. Ralácw sl zaslú~t u!lok 
pozornosť niol!Jn pre jak l oa•·a· 
flckú obtmmost . ale aj rPdakč· 
nú prípravu (E. C:drskaJ. Roz· 
Ilias l ot/i! .\(lectdlno prP túto 
reláciu prtpratJII nahrťwktt •tkd· 
znk , resp. celých d1el uyS!i1e 
spommaných autori!Ju, u podant 
Rudolfa a Silvie MacudzirV>klrh. 
A to je nie každodennd a sa· 

mozrejmd prax. -e-



Anketa MOŽNOSŤ SEBAREALIZÁCIE 
k zjazdu 
zss -·-= 

Redakcia nášho časopisu sa obrátila na príslušnil.:ov najmlad
šej slovensl<ej sldadateľskej generácie so žiadosťou o ich výpoveď 
na tému " Možnosti sebarealizácie najmladšej slovenskej generácie 
sldadateľov v poslednom období". Orientovali sme sa na interpre
t áciu diel, na možnost i ich publikovania a na pocit spoločenského 
dosahu. Odpovede troch našich sldadateľov - Vladimíra Bokesa, 
Hanuša Domanského a Stanislava llochela - uverejňujeme v tom
to čísle. 

v detalloch síce sublekUvnych, avšak v celkovom kon· 
texte predsa len objelcl!vnych poznatkov a s kúsenosti, 

Túžba stať sa skladateľom ,.výrobcom zvuku", s pre· 
vádzala ma už ocl ra ného detstva, prakticky od čias 
prvých pl.'iamych kontaktov so svetom hudby - i)ro· 
s trcdníctvom prvých učiteľov, ktor( ma zasväcovali do 
tajov hry lliJ k lavíri. Paralelne so zvládnutím prvých 
prstových a tcchnicko-prednesových cvičení (Schmidt, 
Czerny a 1.) som sa ako vyslovený autodidakt pokl!i;ul 
sám vytvoriť sk ladbičky podobného charakteru - men. 
sieho 1 väčšieho rozsahu. (~ trinástich rokoch sotn 
dokonca p!sal ,.operu"! ) Môj sen zač!naJ dostávať re· 
ft lnu podobu nástupom na štúdiá do I. ročníka Konzer· 
vatória v Bratis lave (1966), kdo som š tudoval kluvir 
[u prof. Mašindu) a kompozlciu (u prof. Pos píš il a) 
a najmä pokračovaním š túdií skladby na JAMU v Bme 
( lfl70·75 l v triede doc. Ctirada I<ohoutka. Počas š túdii 
v Bratis lave (ale najmä v Brne) odznelo viacero mojich 
si<ladieb v rámci predovšetkým školských, ale i mimo· 
školských koncertov, a to v podan! nielen kolegov-spo. 
lužlélkov, ale i v interpretácii popredných profesionál
nych sólistov, súborov a orchestrov. Znepokojovala ma 
však otázka: čo po slmnčen! školy? Bude o moju pra· 
eu vôbec nejaký záujem, alebo budem pfsaf skladl.Jy1 
ktorých vličšina nikdy nezaznie? 

VLADIMIR BOKES: 

Pred mladým skladateľom s toja na. začiatku jehu ces. 
ty tri otázky: 

J. kedy pf sať? 
2. ako plsa ť'! 
3. pre koho pi sať? 
Prvá otázka prichádza hneď po ukončeni štúdia. Voľba 

zamestnania. Začtnajúci skladateľ totiž nemôže z po
choplteľných dôvodov poč!tať s veľkými tantiémam!. Tvo
l'ivé odmeny, któré skladater dostane od SHF, sú veľkou 
vymoženosťou našeJ spoločnosti, ale začinajúci au tor -
pochopiteľne - svoJe možnosti ešte nepozná, a preto 
hľadA zamestnanie. Nájde ho v škole, v rozhlase, tllebo 
v inej kultúrnej ustanovizni. A vtedy vznikne - ten lmž
dému z nás známy - rozpor; robiť zodpovedne jedno -
aj druhé, je obvykle nad ľudské sily. Zostávajú riešenia: 
bud sa plne venovať povinnostiam, vyplývajúcim zo za· 
mestnania a komponovať len vo voľných chvlľach, a le· 
bo sa venovať kompozlcii, čim, samozrejme utrpí za
mestnanie. Obidve riešenia majú svoje negatrva: prvé 
v tom, že nesústavným plsan!m sa retarduje, alebo llplne 
zastav! v~voj skladateľa (je rád, že vôbec sed! pt'l sto
re, alebo pri klavlrl a p!še; kde by mohol ešte myslieť 
na to, že čo a ako píše l); druhé riešenie má za ncísle
dok - h lavne v dnešnej dobe, ktorá žiada celkom 
oprávnen·e od každého pracovn!ka maximum - menej 
!kvalitnú prácu v zamestnani a z nej vyplývajúce osob· 
né a pracovné konflikty, ktoré v dôsledkoch môžu 
ovplyvnlt aj vlastnú tvorivú prácu. 

Nejde mi naozaj rr to, že by som sa chcel sťažovať 
na tento rozpor. Skôr mám dojem, že sa tak prirodze· 
11ým s pôsobom vytvära sito, cez ktoré pre jdú tí tc~.len
tovanejšl a šikovnejšf. Stálo by však za úvahu, roz5íriť 
možnosti napr. ašpirantúr, alebo štipendi! pre zač!na
'lúcich skladateľov. 

Po vyrieSenf prvej otázky (ak sk laclater prejuc cez 
$pom!nané ;,sito"), čaká na neho druhý problém: ako 
tPísať. Co v praxi znamená, ktoré vzory st vyberiem, 1:1ký 
~tý! si zvol!m. Predchádzajúce obdobie študil bo lo pre 
k aždého obdobím vzorov a ich napodobovania. Po ukou
~en! školy - vo veku okolo tridsiatky - by mal skid· 
í:latel nójsf s voj vlastný spôsob vyjadrovania, svoj svt::t. 
·Z h istórie stač! spomenúť Nedokončenú 25-ročného Scllll· 
berta1 Fantastickú 27-ročného Berlioza, Pctrusku 23· roé
n ého Stravinského - pre príklady netreba Isť do svcw, 
ved Suchoň naplsal s voju Baladickú suitu ako 27-roč
ns; ... 
Hľadanie vlastnéh'o vyjadrovacieho jazykn je pod

roienené 'experimentovaním a neustálym overovaním <::X
perimentu v praxi. Skutočnosť je taká - a lá plaU i 
,pre skladateľa - že ten, kto zastane, zaostáva. l'o
]em experimentu dnes však už nemožno chápa ť ien z 
!hradiska využivania nových zvukových kom binácií, t1ľil · 
'dania nových rytmických postupov, nového inštrumt:n· 
'tára atd. - pretože v dnešnej avan tgardnej hudbe je 
už skutočne možné všetko. Treba zrejme hľadať iné po· 
Je pi'Ei výskum: a tým je pre miia otázka miery, otc1zl<a 
vybudovania zmysluplného ce lku. 

Mimochodom, nie je to len môj problém, ale zre 1we 
telcj našej generácie. Asi v 1'í.om je skry tú prfčtna na
!ilcll ,.oputrnýr.h" začiatkov. Ale n ie je to problém len 
našej generácie. Samozrejmosťou, pravda, je, že akct:!l· 
•tovanlm dokonalosti formy nemožno obfsť problém pre· 
í:lošlý, ktorým je výber prostriedkov. Mladý sklutli.Heľ 
musi byt na úrovni svoje j doby, mus! poznať, čo ::;a 
rob! u nás t vo svete, a nzmôZe p!sať hudbu s tarš iu a :w 
,jeho predchodcovia. 

Otázlta tretia: Pre koho? Na interpretov si mlad! sklA· 
{latella dnes skutočne nemôzu sťažovať: na Slove t1s ku 
m áme viacerých sólist·ov i lmmorné súbory, ktoré s ocho
tou a dokonca s radosťou naštudujú a predvedú iwž.tlú 
novinku. Z mojich, dosial asi 25 skladieb, bolo prc::lv-c· 
äených a nahratý ch v rozhlase približne 20. Každý 1 ok 
na 3-4 koncertoch mi odznie nejaká komorná skludba, 
·orchestrálne predvedenia má m doteraz tri. V roZhlase 
vysielajú moje skladby približne dval<rát mesačne. Pos
lednú zatial dokončenú skladbu - klav!rny koncet't -
zač!na študovať Stanislav Zámborský, má m nádej, že ju 
v budúcom roku predvedie s rozhlasovým orchestrom. 
J)úfam,. že ak sa kvalita mojich skladielJ overi, prejav! 
o ne záujem 1 hudobné vydavateľstvo. Co viac si s ú
Y:asný skladaťér môže želať? Nová tvorba sa vždy stro· 
táva l; rôznymi ťažkosťami1 ale ak je dielo vytvoreué 
s plnou zodpovednosťou a zaangažovanosťou, tak je len 
otázkou času1 kedy budij spoločnosťou prijaté. 

HANUS DOMANSK'f: 

Naša socialistická spoločnosť poskytuje m ladým skid· 
aateľont 8 interpretom VŠeStranné podmienky pre Utne
ľecký ras t 1 realizáciu !ch tvorivých zúmerov. TEito ;:.kLt· 
točnosť 1e zvHíšf dôležitá v období, kedy človek opiti;ťu 
ochranné kr1dla školy a prvý raz sa mú postaviť nu 
vlastné nohy. Y. tomto smere považujem za zvläšf vý· 
znamný moment s larostllvosť Zväzu slovenských sklr~tJa. 
te lov o mladtí1 nastupujtícu generáciu. Pri ZSS sa V} tvo
l'il Krul1 mladých skladateľov; ktorý pod vedcnim :1ti· 
rodného umelca prof. Dezldera Kardoša sa s tat mies tom 
"Pre tvorivú výmenu nózorov t dulilioho rozvoja mladej 
un1eleckej osobl!ostl. Clenstvo v KMS bolo súčasne pr!
pravným štádiom pro kandidáts tvo a vstup do Zv!lzu 
s lovenských skladateľov. Melmi si cenhne skutocnosti -
a mysUm1 že hovorím za všetkých svoj ich kolegov - že 
ZSS pros tredn!ctvom KMS uskutočiloval pravidelné ve· 
rejné koncertné podujatia z našej orchestrálnej l liU· 
lDJrnej tvorby. Vďaka tomu sme - ako mladá gcnerúcia 
'""'"' vošli do povedomia hudobnej verejnosti i odbornej 
kritiky. Pozit!vnou črtou práce KMS bola aj úzka spo
lupráca s ostatnými sekcia mi mladých teoríHikov u 1>1· 
torpretov. Z tejto spolupráce sa zrodili mnohú tvot·ívé 
l •m'lílkk6 ~tdate!stvál vytvoril sa vztall k našej tvorbe 

i záujem o jej študovanie a uvádzanie. Mnohé diela 
vznikli na základe konkrétnych ponúk in terpretov, či 
komorných súborov, ktorí si ich pohotovo zaradill do 
svojho repertoáru. U mita tak konkrétne vznikli skiac!by 
Son et lumiP.rr., Musica giocosa pre dvoje husH a klavír, 
cyklus zborov K!aponcie, Dlanola pre sólové husle -
i husľový koncert, na ktOL·om v súčasnosti pracujem. 

KMS nadv iazal al účinné kontakty s mladými skln
datelml pri Zvllze českých skladateľov a koncertných 
umelcov v Prahe. Výsledkom tej to spolupJ•úcc boli spo· 
!očné konco J·ty o nocliivne stretn ut ie mladých če'ikycll 
a slovenských sk ladateľov s mludými skladateľm i zo So
vietskeho zvHzu v ľrnhe v novembri minu lého roku. 
Veľkú podporu v našej próci nám poskytuje a i S lo· 

vcnský hudobný fond, ktorý publikoval rad naš ich si~La. 
clleb a Slovenskú hudobné vydavateľstvo Opus. Nemäžetn 
v tejto súvis losti nespomenúť veľkú a záslužnú pracu 
Coskoslovenského rozhlasu, ktorý núm už v začta:koc:.h 
podal ochotne svoju ruku. Rád spomínam na prvé VEJ· 
J'eJné uvedenia mojich skladieb v J'úmci Stúdia mladých. 
Slúdlo mladých mä vôbec v tomto smere významnd !JO· 
stavenie. Veď na jeho pôde začínali nielen mlacll s loven-. 
~; !<( 5kla datella , ale aj mladí interpreti u komorné ~cle· 
~ú. Boli to ich prvé dotyky s mikrofónom, ktorý ;:n 
umozn il prEJniknú ť n ielen do povedomia hudobne j ve
rejnos ti celého Slovenska, a le i do zahraničia - pri 
~polci:: ných prenosoch s bratskými rozhlflsovými st:Jr;,ca. 
mi 5(•Cialis tických krajin. Domnievam sa, že· v tomto 
smere sa existencia a význam Štúdia mladých clotc.-az 
nie celkom docenili. Rozhlas, ako jeden z najadekvátJH~l
š!ch prostriectkov ší renia hudby posky tuje všestranné 
moznosti na rea lizáciu a propagáciu mladej hudob!'lt!j 
tvorby. Existuje š irokú paleta možnosti, štúdiových nu
hrávok komornej, ale i orchestrálnej tvorby, Tvoi'be 
mladej s lovenskej generúcie sa venuje vo vysielaní pca
videlná pozornosť, prostrednfctvom medzinárodnej hu· 
clobne j výmeny má možnosť dostať sa aj clo vysielania 
ut11 raničných rozhlasovýc h s tan!c. Domnievam sa teti(!, 
ze múme skutočne možnosti a prostr iedky k tomu, aby 
s me mohli spokojne a bez problémov tvoriť a umelecky 
~a ďalej rozvíjať. 

STANISLAV HOCHEL: 

"Povolanie 5kladatera má tú zvláštnosť, žo v sebe 
sp1iu činnosť i za u ja tie človolw , usilovne zhotovujúce
ho výrobok, ktorý nikto nechce." ľúto skeptickú vetu. 
vy~lovenú klasikom hudby 20. storočia A. Honeggerom, 
s taviam ako motto svojho príspevku do ankety HZ me 
preto, aby som i'lou vyjadril svoj názor na postavenie 
skladateľa [predovše tkým mladého, začlnaj óceho) v so
clalislicl<ej spoločnosti. ale preto, aby som s ňou v na
sledujúcich riadkoch polemizoval na zák lade v lastných, 

Včasná a vítaná iniciatíva vzišla zo Zv1lzu s lovom· 
ských sk ladateľov, resp. z Kruhu mladých skladateľov 
pri ZSS, ktorý mi zaslal (ešte ako poslucháčovi ]AMU). 
list so žiadosťou o vy jadrenie záujmu, stať sa jeho čle· 
nom - s právami a povinnosťami z toho vyplývajúctmb 
Kladnosť svojej odpovede snlíď nemusím zdôraziíovuť. 
Po asi dvojročnom členstve v Kruhu ma navrhli a pri·' 
jali za kandidáta na členstvo v ZSS, moja kandidatúra 
zatiaľ trvá. Vďaka tejto konkrétnej forme s tarostlivosti 
oficiálnej inštitúcie o mladých, začinojúcich umelcov, 
nepocftll som žiadne vil.čš le reallzačno-existenčnó vá
kuum medzi opusten!m školských Javlc a zapojenlm sa 
do praktického živo ta. Viacero moj1ch skladieb z pus· 
Jedného obdobia odznelo totiž na koncertoch Kruhu mla
dých, koncertoch "Studia soudobé hudby JAMU", na 
matiné mladých skladateľov (poriaclnla pobočka SCSKU 
v Brne l. na Prehliadke m ladých koncertných umelc.ov 
(Trenčianske Teplice '76) a pod. Niektoré z nich bJ!i 
nahrané v Cs. rozh lase· (Sonatína, Pro memoria, nrouil 
]an ko kone l a na točené v Cs. telev!zii (Trojmonológ J, 

Päť s k ladieb bolo ocenených v oficiálnych skladateľ
ských súťažiach: "Konštrukcia" - IV. cena v súú1ži 
Jihlava '74, ,.Pro memoria" - I. conu v súťaži )1iMU1 
,.Pri mori" - cena v I. kole Súťa~e mladých skladnteiov 
1975, "Naša doba" - zvláštne uznanie v celoš tátnej !>Ú· 
ťažl k 30. výroči u oslobodenia CSSR (Praha 1975) a 
,.Epinicio" - čestné uznanie v súťaži o ,,Cenu mosta 
P ieilťan 1975". MedZi najúspešnejšie vôbec sa radia : 
"Trojmonológ" vre husle, klal'ľnet a k lavír, ktorý od 
svoje j premiéry bol - okrem už s pomenutého nuki'ú· 
cunia v TV - dvakrút repr!zovanr ( Bt·atislava, Bl'n(l 1: 
a "Sonatína" pre husle, čelo a klavír (repr!za v Trenč, 
'ľeplicinch, na)lrävka a vysie lanie v čs. rozhlase, Pl'C· 
hrávka na Sympóziu mladých s lr.ladaťeľov CSSR a ZSSR 
v Prahe, nove1~1ber 1976 ). 

Teš! ma todn nie len záujem oficiálnych kruliov a ši
rokej verejnosti o tvorbu mladých skladate!ov, a le i 
kladný ohlas na uvedené diela a značný záujem pro. 
dovšetkým mladýcll profesionálnych interpretov o nuvé 
skladby ua zúi\lade osobných konkl'él)lycll obiednúvvl~.· 
ktoré sa v r(tmci svojich časových moi nost! snažím pruž
ne realizOvtJ ť. 

Menšia spokojnosť je u)í s možnosťou publikovania 
sk ladieb formou t lače, kde som sa ( okt·e 1n rozmnožené
ho zboru "Konš trukcia'' pre FVT ]iblava 174 Sjovensl.ýul 
hudobným fondom) žiadnou inou skladbou d/;lterjlz ne· 
pJ·ezcntoval. Som s i však vedomý objektlvnych príuiú 
tohto s tavu, ktorý sa dotýka nielen miía, ale i mojich 
generačných · kolegov, či mnohých starších. často po
predných nasich skladateľov. 
Veľký význam pre' rozširen te poznatkov a všeobecného 

i odborného rozl1ľadu mladého, začínajúceho skladateľa 
ma 1 ú i poctu ja tia typu už spom!naného pražské ho sy.np6-
zia, k torého som sa zúčastnil , moznosti zahraničnýt.h 
ctest a ďalšie podobné akcie menšieho, či vil.čšieho ru~· 
S!:! hU. 

Možnosti o spôsobov sebarea lizácie m ladých sl<lada
tclov ie teda .P nás dosť. Treba prejaviť za ne vďačnosť 
naše j spoločnosti a , využiť všetky možnosti dávať 1~1 
adekvátnu pro ti hodnotu vlastnou svedomitou prúcou a 
zodpoved ným pris tupom k riešeniu každodenných nie· 
len osobných, alo tiež pracovn.~ch a umelecko-tvoriv / ch 
problémov. jediným ospruvedlnen!m skladateľa za to, že 
sn snaž! za každú cenu sebareallzovať prostredn!ctvom 
s vojich skladieb ich uvedenlm pred verejnosťou je podľa 
Honeggera, poctivo písaná hudba. Počet nadaných umel· 
cov je totiž v!!čš1, ako je počet možnost! ich adelwú.t· 
neho uplatnenia, avšak talent, podložený usllovnou a 
svedomitou prácou sa vždy, skôr čl neskôr, prcjavt. 
K tomu má u nAs všetky podmienky a predpoklady. 

ŠIMON JUROVSK'r - s lovenský 
skladateľ, organlzútor hudobnóho 
života, a le predovšetkým vzácna 
ľudská osobnosť - sa narodil 8. 
feb:uára 1912 v Ulmanke pri Ban
ske j Bystrici. V uplynulých dňoch 
Hme si teda pripomenuli neclozittí 
sesťdesiatP.äťku Lohto popredneho 

predstaviteľa · zakladateľskej gene
ráciE! s lovenských skladateľov. ]e 
takmer neuveriteľné, že už 14 ro. 
kov jeh o akt!vna osobnost nie j e 
medzi nami. Pripomel'ime aspofi v 
skratke jeho umelecké začiatky, 
pôsobiská a die la: po š túdiách na 
Hudobnej a dramatickej akadémii 
v Bratislave [kompozlcia u A. Mov· 
zcsn, dirigovanie. u J. :V.incourka l 
poltračoval v štúdiu kompozície u 
J. Marxu vo Viedni. Súčasne v~a k 
v rokocl1 1941-50 pôsobil v rozh!U· 
so (odkiaľ - napoleon - vys to 
a sfor movalo sa viacero popred· 
ných osobnost! s lovenského h udob
ného Zlvota). Odtiaľ. viedla jeho 
cesta It funkcii vedúceho pracov
nlka hudobného odboru Poverenie. 
tva skolstva a ku ltúry a k pos tu 
generálneho tajomníka slovenskej 
sekcie SGS. No snáď najhlbšie ko· 
rcnc zanecha l - okrem riaditeľ o. 
vania v SĽUKu - a ko šéf opet•y 
SND v Bratislave [od r. 1956 ), kdo 
práve jeho z&sluhou dostala dra· 
matm·g la opery nový trend, orien· 
tovaný na hudbu 20. storočia a Jd 
vlskové diela ta kých klasikov mo· 
derny, ako Orff, Dessau, Brltte n, 
lllndemith ... Bohatá organizačno· 
umelecká pôsobnost Jurovskél1o nl-

jako neobmedzlla jeho tvorLv,é 
skladateľské plány. Dodnes je spie
vaný a mimoriadne často uvádzaný 
- na koncertoch i v rozhlase -
Jeho piesňový cyklus Muš kát, s tále 
živou zostane kantáta Sumť horu 
rodná, orchestrálne skladby Nové 
r áno, Radostné súťaženie, Mierova 
symfónia pre klavír a sláčikový 
orchester, Koncert pra violončelo 
a orchester, U. symfónia pre OL'· 
gan a orchester, divadeln!ckou pra. 
xott a slóvenskou hlstól'lou Inšpl
rovan9 ba let Rytierska balada, Ro
manca pre husle a klavh• a ďalšie 
ctlela, z ktorých ťažko vynechať 
najma filmové a scénické kompo. 
zl cie, alm aj zborové skladby a. 
úpravy ľuc).ových plesní. Všetky 
tl elo diela Simona Jurovského ma
jú - okrem hudobnej hodnoty -
jednu cennťi črtu a tou jo neu
s tálu inšpirácia domácimi Pl'á. 
meiiml, zdrojmi a témami. Oltrem 
toho - jeho dielo je poznačené 
celkom zjavnou symbiózou s Ideál· 
mi, plánmi a optlmlzmom obdobla1 
v k torom mu bolo dané vyda ť bo
ha té umelecké plody. Bol to autor; 
1\tor~ smelo môže niesť pr(vlas· 
tok: umelec socialistickej doby. 

-,~-
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l . a 7. I . 1977 

Nový rok v SF o tváraJJ dvaja pop1·ednf predsta V!te lla 
1 r adov ~trednei generácie česk9ch lntel' p t·etov - bývll 
l ý šéfdirigent opery SND Zdenek Knller a s ó l!sta Ce~ 
k P! filharmónie Josef Snk . ' 

Významný m d ramaturglck9m člnom bolo uvedenie ne
známeho l. kon cer·tu pre husle a orchester, pos m rtný 
opus Bohuslava Martinu. Dielo vt n tk lo ako výsledok spo 
lupráce tohto veJkého českého skladatera s americkym 
huslistom Samuelom Duškin om. Huslista vplýva l 1 1111 

samotný kompozičný proces konce rtu a svojim i požia 
davkami vynucoval si od Martinu viacn ás obné p repra
covanie diela. S lcladater v t1sll! vyhovieť Duškinovl sna
žil sa o zosúladenie interpretovej predstavy o virtLióz
nych nárokoch so svojfm vlastným kompozičným štýlom. 
Na rozdtel od ostatn9ch s kladieb, k toré . vznikli v su
sedstve Koncertu v pomerne krátkom čase, Martmu 
na tomto diele pracoval vyše dvoch roko'!. Irón ia o5uliu 
chcela, že napriek neodškriep!tefným kvalitám sa za 
svojho ŽIVota predvedenia l. koncertu nedočkal. Navyi;e 
sa na celé desaťročia stratila J>ar't!tút·a. Tr va lo potom 
bezmála 40 rokov, kým Kon ce1·t p o svojom objavuní 
konečne uvtcdll. Premiérova! ho Jose! Suk v októt..rl 
1973 za sp rievodu Chicago Symphony Orchestra pod tR k
tovkou Georga Solllho. Koncert upC1tava poslucháča ~~ 
vým s pádom, vyváženosťou sólového a o1·chestrátneho 
p11rtu a ·napriek Duskinovým zá ahom s poz návame v ľ.om 
typic ké s nahy !.lc ladatelovho štýlu: výrazn ý rytmus s čus
·tým použlva nfm p rt~sunov prfzv ukov z ťažkej doby 11a 
Ia h ké, dravý pulz a presveclčlvó včlenen ie vefkych tectt
nlckých nárokov na sólistu do celkovej výstavby. Vol
kosť skladatelovho kom pozičného prejavu potvrdzuje aj 
s pontánnost 11 presvt~dč ivost jeho hudobn ej reči, ktorá 
zo svojej prirodzenej vitlllity a vrúcnej spevnosti nll,dy 

· nesklzava do bezduchej 11 samoúčelnej virtuozity. Uo 
k azuje to a j volba pomerne umiernených temp [Allei,ro 
moderato a Allegrl'tto) v okrajových pohyblivejsfch ČHS 
tiach. Sl"eLinó And1111te je lyrlckou širokod ychou spev
nou meditáciou, so s kvelc'.l gradáciou, n!l l'astajúcou do 
m ohutnýcl1 monumentálnych rozmerov. 

O nadšené prijatie diela se zaslúžil vyni kajúci sólis ta 
i nemenej kvalitný, sta rostlivo a kultivovane vypracova
n ý orchestrálny sprievod. Suk venoval dielu v plnom 
rozsahu tie najvyššie parametre svoj ho jedinečného Uu1e
n ta: vysoklí kultúru, kvalitu a spevnosť tónu, širokú cly
namicktí paletu, napros to bez pečné zvládnutie tech .t lc
kých úskalí, ktoré - a zda práve zásluhou Duš kin'lvou 
- sú v tom to konce1·te využité v oveľa vypl.ltejšej tJO
'dobe, a li:o v ostatných skladbách tohto žán ru u B. Mur· 
tinu. 

Pri p rHežltostl 150. výročia úmrtia Ludwiga nn Ree
t hovena odznela v Koš lerovej Inte rpretá ci! s klada tdova 
3. symfónia Es dur, op. 55, známa ,,Erolca ". Jej i;Jter
p relá cia s a vyznačovala sklonom k umiernenejslm tem
p ám, zámernému potlačovanlu dravosti, čo je typic kým 
:Znakom kultivova ného Košlerovho d irigentského ruko
p isu. !en to zámerný pristu p Išiel však ruka v ruke so 
nahou vyzdv!lrovať početné detaily 11 naph1ovat hudoo

.n y prúd ohybnou pružnosťou, plastfcilou, ktorú Kosl~r 
.začleňoval do napnutet tetivy celkovej výs.lavby. Tai< y~o 
.spOsob reprodukcia nevylúčil účtnnosť kontrastov, !doré, 
á'k azda a j neboli ta ké prfkre ako u dirigentov vitá lneJ
Šieho na turelu, v celkovom k ontexte dynamlcke i vý
stavby vytvárall dostatočný farebný a výr azový proll 
p ól. Miernejšie tem pá dovolovali pomeme dosto točné 
vybočenie zo štandardného priemeru s merom k iueál
llernH technickému zvládnutiu. 

13. a 14. I. 1977 

S orchestrom Slovenskej .tilharm6nhl vys túpil 37-l'CJČ
n ý japonsk9 dirigent Ken lčiro ·Kobajaii , vlťaz Medzinli
rodnej dirigentskej súťaže Maďarského rozhlasu a tcle
vfzle roku 1974 v Budapešti. Jebo nižšia , ve1mi c.tla 
postava utajuje v sebe značnú dávku že ravého a Ilko 
d ynamit výbušného umeleckého naturel u. S vým mkou 
Poulen covho Dvojkoncertu d irigoval bez jediriého Ziili'.O
lfsania suverénne s pa m äti. Jeho tvorivý talen t je mno
hostranný, dirigentský prejav vyvážený, zrelý a osob1t ý. 
Poslucháča sl podm ai\uje nielen hlbkou emoclonalt ty, 
ale at intenzitou hudobnej Inteligencie. Všetk y t1eto 
vla stnosti dokáže pretransponovať do s vojich dirigent· 
s kých gest: sú precfzne, jentne vypracované, účinné. 
Pohybom akoby priam výtvarne anticipoval požadovaný 
orchestrálny zvuk a zeloktrlzováva l hráčov k vyp!!tlu 
všetk ých s il pre dosiahnutie jeho predstavy. Gestá sa 
vyznačujú zvláštnou citlivosťou pr e tie na jm en šie zá 
c h vevy hudobného prúdu a sp ája sa v nich orlenUilny 
zmysel pre Ciligrárnosť s umeleckou veTkorysos ťou a 
citovosťou Európana. 

Kobajašlho vystúpenie p atrilo k n ezabudnuteTr ým a 
vrcholným zážitkom tejto koncertnej sezóny. Zas lúžHn9 
(Is pech dosiahol ' u obecen stva a j širo kým spektrom svo
jej tvorivej Individuality. V úvodnej !nš trumen lácll pO· 
vod ne štvorručnej klavirnef Malej su ity Clauda Debussy
ho preu kázal vzácn y zmysel pre citlivé tieiíovanle vyso
ko kultivovan ých a paste lových orchestrálnych rarteb. 
Debussy z1slca l takto osobitú atmosfé ru, živosť, prirodze
nosť, pravú noblesu i jemnú spevnosť. Pravý roman tiC
k ý vzruch, hýrivosť tvorivej fa ntázie, citovosť vystup· 
novaná v súlade s p1•ogramom skladby až do extrémne 
vyexaltovaných polOh charakterizovala Kobajašlho poda
nie Berliozovej Fantastickej sym fónie. Tomuto prfstu pu 
zod poveda! aj výber ne raz drs n ých, až surových or
chestráln ych rarieb. Dirigent bez rozpakov s tupi\uva l 
tempo 1 zvuk, ale at v tých na jrýchlejš1ch tempách 
držal orches te r pevne vo svojich r ukách. Určité re 
zervy orchestra sa p1•ejavova l! n ajmä v prec!znostl súht'Y 
po malšfch úsekov. Rad hráčov podal však v detallocll 
vyn ikajúce výkony: p rlpomei'lme sl k t·á sne sóla k larine
tu, lesn ého rohu, hoboja, anglického rohu a mnohých 
ďalšieh. 

Mlad! slovensk ! klaviristi Pavo l Kov6č a Stanislav 
Zámborský preclstavlll sa pod Kobajašiho taktovkou ako 
Interpreti Koncertu p re dva klav1ry a orchester d mol 
od reprezentanta tzv. Parfžskej šesťky Fran cisa Poule n 
ca. Demonštrovali vynikajúce technické zázemie, zlvý 
temperament, pomerne š lrokC1 dynamickú škálu 1 tvori
vú zaangažovanosť. Dúfajme, :Ze ten to Ich debut bude 
mať v budúcnosti pl'fležllosť pre ďalš ie u p latne nie pre 
početné reP.rfzy. ~. CIZJIC 

l?čenskt.'l demokratičnost. Ide o umeleck~ prejav, ur
čený pre najširšiu verejnost a má byt realizovaný 
tak. aby túto fun kciu plni l. Plal! tu stará zá~adn: 
strohost a Jednoduchosť formy s najvllčšou lapidár
nosťou. Druhá nic menej dôležitá zloZka je v obsahu, 
naplni a myšlienke plagátu. Vzájomné ovplyvi'lovanla 
oboch zloiiek te nevyhnutná súčasf p rocesu ume
leckej tvorby v Jet neopakova telnostl. 

Ak p rejdeme v týchto spojitostiach k unej 
lipecializácii vdei plagá tove j tvorby, dostáva
me sa k divadlu. Co by ste nám povedali o nej? 

Moja takzvaná špecializácia - tvorba divadelného 
plagátu vyplýva z mof!ch pracovných povlnno"tr v 
SND. Presnejšie, ak dnes robfm divadelný plagíl t, je 
to zásluha môjho zam estnávatera, jeho pochopenia 
pre dobrú vec, vytvorenie podmienok p re vzn1kanle 
plagátov. A ja som tieto možnost! vyplnil systematic
kou tvorbou v teJto disc!pUne. A ak je dnes naš dl· 
vadelný plagát úspešný, je to úspech oboch ~trán1 
pravdaže - ak je neúspešný, je to neúspech mój .. , 

ivad Ino 
lagá e 

Každý plagát patr( k náročným dlsclpl!nam v gJ·a. 
flcket tvorb e, b ez ohladu n a to, akú tl".,mu nesie. Dl· 
vadelný plagát je isté špecifikum, ktoré vychádza 
z dramatickeJ predlohy, predpokladá u výtva r n ilcil 
znalosť a výklad predlohy až po stvárnenie. Tu Je 
nevyhnutná konfrontácia náhladu výtvarnlka s r&ž.!
sérom Inscenácie, aby bolo možné vytvoriť plagát 
ako organický celok inscenačného člnu. Ak sa tento 
zámer vydari, vyznieva plagát mocnejšie v pri]Jmunl 
divákom a v zážitku z neho, l<torý je podmicnc.ný 
učusťou na predstavenl. Tu dochádza lc· súčtu zážil
lcov z inscenácie a plagátu, čo ozľetm1 drama tickú 
p1·edlahu z dvoch polôh u dvoma prostriedkami. Dô
lezité IC uvedomiť sl, že väčšina divákov nemá však 
moinosť spoznať predlohu a vtedy sa stáva plagát 
samostatným dielom a pôsob! tou s1lou. akú je tvol·ra 
dO•I schopný vložiť. Tento styk s divákom móžeiT'e 
•l.t :v . 1ť uj ]Jľl tnžlivosťou plagútu, vyvolávun!m túzby 
u diváka - inscenáciu vidieť. Výsledok vyvoláva sú
hm výtvamých prvkov v pevnom kompot:lčnom cel
ku, stv<:lrľiU i úCom Istý výtvarný zámer, zosilneu ý fa
rebnou skálou. Tu tvori dôležitý výtvamý momnn t 111 
stvárnen1e plsma, ktoré - aj ked má v prvom pili
ne funl<ciu oznamovaciu, môže byť povýšené do ľ unk
cle v~ l varnej. 

Ako keby ste st1·etávai1 sta1·ych známych, ., lukými 
príjemnými poc1tm1 sa každý, kto má rád divadlo, 
prechádza po výstave Plagáty, kto1·á te v Brall~ldVO, 
vo výstavnej sieni ZSVU na Gorkého ulici. KažJý z 
tých vy~e ~to exponátov z dvadsaťročnej tvorb~ vý
tvarnika SN D Cestmí1'a PechJ·a [na obr. J sa náv~tev
nlkov! prtvrttva osobllným slovom a vracia ho k zt1-
žltko m na predstavenlélch, ku kto rým boli tieto plA 
l{áty navrhnuté a realizované. Farba, lcompozicia, v<· 
tvamé my!.lienky, prieniky do jadra opier, baletov, 
čl č lno hie t , k lnscenacnému záment, čl k f ilozofie 
kému zttcieleniu cl!ela. 

Opera a !Ja let tu zau1lmajú osobitné a v9razné mi H!'\ 
lo a me<l.tl nimi sú v popredi plagáty k pôvodným, 
najm!! opern9m dielam. Medzi najkrajšie exponáty 
patrí výtvdľný návrh plagátu k Suchoi10vmu ~viHo
plukovi, dva výrazné plagáty k Inscenáciá m Cikke
rovho Vzkrie5eniu, návrhy k Jurov! Jánoäikovi, Čl leu 
Hre o láske a smrti, k Fresove1 opere Martin a ::o:n 
ko, Anclrusovanovej B1ele nHillOCI, Báziikovmu Petrovi 
a Lucii, itlebo Urbancovej Pane1 úsvitu. Kazdý má 
vlastnú tvúr, vlastnú myšlienku. VyrttznP. sa vynlntll
fú i m\vrhy k Ruse~ Ike, Veci Makropulos, Llške By!.li'O. 
u~ke, '1'1·av iu tc. Maciame Butterfly, Fldellovi, Eu~o:t!novt 
Oneglnovl, r; l Tr om životom, ahy smo za všetky oper· 
né návrhy plagátov spomenuli aspo1i n1ckolko. 1\ z 
tých baletných Hrdinská trilógia, Labultc jazero. Ro
meo a Jú!in, či Gtsello. 

Divadelný plagát sa zaraduje clo skupmy kolt(,r
nych plag<itov a tu sa dell na p lagáty venované roz
licn\·m žámom. uko plagát pre operu, balet, čmo
hru, operetu, malé divadelné formy a sem pd t J f l 
plagát filmový. aj ked tvor! vlostn(l kategóriu, ketrzc 
ide o d ielo deflmtlvne, fixované filmov}·m koltíčnm. 
Dlvacllo lc organizmus žlv9. rodiaci su v kazdei r<JP
r!ze nanovo a neopakovaterne. 

A tak sa dostávame k pos lednej otázke, k 
pustt1lá lom pre Jllagáty hudobn~ch podujati, 
najmä opery a baletu ... 

Aby si človek skonfrontoval svoje do1my so zA
mcrnH autora, ked sme si výstavu prezreli. posedel1 
sme sl s n im a pozhovárali sme sa v slršícll spoj! 
tostlach o plagátovej tvorbe. 

Hndobno-dra ma ttcké predlohy majú určitý dej, ale 
pritonmost hudby je lu na jmoc nejšlm ume1eckýn 1 ak
centom a tu mus! autor plagátu zApas iť a l o jej vy
jadren iu. V balete je prítomná hudba a akcentova
ný pohyb, ktoľý stvfirňuje dramatickú precllohu, ale
bo Iba 1e1 význam, či symbol. V ctmtre vašej umeleckej práce je plagátová 

tvorba , ktorá v posled ných rokor:h aj u nás 
kvalltativne p ozoruhodne napreduje, k ráča 
vlastnou ces tou a má svoje ume lecké :tdk onl 
lusti. Ako by ste ic h formulovali? 

Ka7.dé umelecké dielo má svojé špecifikum, ktoré 
Jn usf aj autor plagátu rešpektovať, každé je ine, kaž
dé sa Pl' lvráva vlastnou umeleckou rečou. A tak tor!~ 
a i plagl\t sa mus! prihovárať vždy 1 svojskou, odek· 
válnou výtvarnou rečou. 

Pt·lpravl!: G. RAPOS 
Sntmka: M. Robinso nová 

Ak mám čosi povedpť o plngáte a jeho výtvamýrh 
princípoch , muslm predovšetkým zdô1 aznlť jeho spo-

S pote!enfm treba konš tato
val', že balet SND pripravil cyk 
!us baletných predsta ven(. Tri 
večery bolo mo!né vidieť pre
zenláciu baletné ho súboru SND, 
jeho sólistov, choreogra fov o 
hosti - nevynimajúc zahrani 
čie - v krat~fch kompozil:: nýc h 
celkoch, c horeogra[ickýc h 
úryvkoch. 

Co priniesli tieto večery -
mčlte akceptabilné z hradisko 
propagácie a spopulaľlzovanla 

tanečného umenia '! 
Za zásadný prfnos treba po

važovať už spomínaný fakt -
inscen ovanie lJaletného večera 
takéhoto druhu. Stavba jeclnot
liv9ch večerov vyp lynula z 
možnost! a súčasného stavu ba
letného telesa. Dramaturgia vy
chAdza la zo s nahy predstaviť 
nielen k laslck9 repertoár, v 
zmysle historickom, a le al cú 

Duofdefstuoug balet "Mtfrna opatrnosť" 
mal premMru na fauisku SND dJ1a 29. ;a
nutfra t. r. K tnscentfctl sa urtftime hod
notiacim l5ltfnkom. Zatial prlntf§ame ob 
rtfzok, predstauufúci Danicu Pilzoutl a 
Zolttlna Nagya u tllulngch postautfcll Ll 
zy a Kolasa. Snfml:a: J. Vavro 

časné tendencie - v zmysle 
rozš!rcnla žúm·ového ambitu, 
k torý je v diváckeJ obci pr!liš 
zú~ený. 

Videll sme osvedčené Prelu 
d io eroico [ M. Vilec - B. Slo
vák) a Výkriky [ G. Mahler -
S. Tóth], o kvalltách ktorých 
je zbytočné meditovať: plat! tu 
hod notenie z premiérových 
preclstavcnf. [ Nezaškod!lo by 
uviesť aj Kru hový tanec na 
hudbu Mahle ra, v choreografii 
Tótha - pre lepšie využ!t!e 
súboru a migráciu titulov.) 

Premietli su nám aj zmime 
exportné čfsla - Grand Pas de 
Quatre, Chopiniana, Don Quijot, 
Umierajúca labuť, Spiaca krása 
vica, Labutie jaze ro - v tra
dičných choreografiách. 

K vydareným a vhodne prc
zentovaným dielam patria Stvo
re nie svela (A. Petrov - V. 
MUllerová). Jarné vody fS. 
Rachmaninov - A. Messerer), 
Melódia [ Ch. W. Gluck - A. 
Messerer), Largo (J. S. Bach -
L. Seregl). Air (J. S. Bach -
J. Zajko) , Rusk~ tanec [P. l . 
Cajkovskij - A. Gorskij). 

Snáď najv!lčšfm pr!nosom z 
hladiska dramaturgie, potvrde
ním jef možnosti bola choreo
grafia a tanečn á kreácia člsl~ 
Match - hudba S. Mathus, cho 
reogr afla Tom Schllllng. Tančt -
11 sólisti Komick ej opery v Ber 
line: Hannelore Beyovfi a Ro
land Gawlik. Choreogra [lcl<ťí 
vy jaclrenle l pl'lama, lsk l'lvá tu 
nečná reč, s dostatkom invenč· 
ného náboja [ komun lkatfvnehu 
l p ohybového l spôsobil i, že už 
dlho sa nenaplnilo hladiska ta
k9m oduševnelým záujmom, 
a ko pri tomto minldtele. 

Ku k ladom by som prlpočf· 
tal l uvedenie ta nečného člslll 
Rytmus na hudbu Van McCoya . 
Uvádzanie takéhoto štýlu 
z hladiska dramaturgie - abo
half obsah baletných koncer· 
tov. Ziaf, nemožno to povedať 
c choreografii E. Molnárove j 
Záhorá kovej (Ide o prvotinu za 
člnaj(lcej choreografky ). Iš lo o 
nevyužitie štýlove t fabuly 
skladbv a pomer ne s labé eli-

ploatovanle možnostf Interpre
tov. 

Pri variáciách na hudbu C. 
Debussyho [More) nastala 
mierna d is proporcia medzi hu
dobným výrazom a jeho po
hybovým vyjadrenlm r choruo
grafla T. Schilllng). 

Podla . môjho názoru nie lB 
treba zuraďovať do podobného 
typu programov folklorizujúci, 
sentimen tálny Cigánsky tanec 
(J. Zelobinskij - K. Golejzov
sktl ). 

Z hosťujúcich Interpretov 
najv iac upútali už spomlnan( 
hostia z Berlina - H. Beyová 
a R. Gawlik. Bulha1·skf host!a 
- Evgenija Krsleva a Jurij G. 
Ca nov bo ll nevyrovnanl. [Part
nerka bola technicky i vý1·azo
vo Istejšia. J ú a lej hosťova ll só
listi So Brno - ). Ba i'i nková 
a Jii'i Kysc lák. Odviedli pekntí 
prácu v choreog1·aflách Labut ie 
jazero, Väzeň a Spartakus. 

Z domáceho súboru sa nám 
predstavilo prakticky všetko, čo 
momentálne znamená kvaiJIU 
bale tn ého súboru SND. Tu sa 
objavilo tiež nlekoiko zaujím:J
vých momentov. Svoje intcrprfJ
tačné možnosti znovu potvr di
li G. Zahradnfková, V. Zlocho
vá tt prekvapila Z. lnnemano
vá. Z mužov ZéiUjall J. P. Plav
nik a P. Dubravik. S rado~10ll 
vltamc, že sa optlť ob javil f, 
Hafama, ktorý by tste mohol 
odovzdať svoje nesporné kva
lity v náročnejš!ch úlohách, 
než akými sa prezentuje. V Ba
letných miniatúrach 111 lln la 
evidentná Indisponovanosť ~6-
listlelc p ri Grand Pas de Qua1·te 
- na škodu tohto klaslckl• ho 
skvostu. Skoda, že na progra
movom hárku r.hýba j(l nové me
ná, mlad! tanečnici v mens!ch 
samostatných kreáciách. 

Jeden moment ie zaráža júcl: 
ubsencla orchestral Ani tá naj
lepšia a technicky kvalitná na
hrávka n enahradí tvorivú atmo
sféru, ktorú poskytuje "žlvý" 
orchester. Je to zaneprázdne
nosť - a lebo nezáujem? 

EMIL BARTKO 



Jpeváckv zbor LtJ.lnke 

... a slová • znan1a 
V dlloch 24. X. - 14. XI. 1978 absolvoval s pevácky zbor Ltít 

nice so svojfm dirigentom zaslúlllým umelcom dr. Ste[anom Kl i 
mom umelecké turné vo Walese ( Veľká Br itánia ) . Turn é sa usku
toč nilo na zákla de opätovného pozva nia agenttít•y Norma n McCann 
;r Londýna - prostrednictvom Ume leckej a gentúry Slovkoncert. 
Ako na jar roku 1974, aj z posledného účinkovania obdrfal zbor 
Lúčnice tie na jvyUie ocenen ia, z ktorých niektoré uvádzame: 

,.Spenácky zbor T,ú~nlce pod taktovkou dr. Stefana Klimu kon 
cer/oval v Gwyn I/all, Neath. a uviedol vrcholný program rôzne
lw urunu s uynikiiJÚCDII hla~uuou kvalitou, ktorá siahala od šepotu 
ai po vrúcne, no harmonické fortissimo. Program bol rozdelen!í 
na dve t:astt po 45 mimll, pol'as ktorého zbor, zlo!tený z 24 iien 
a 18 mutov v národných krofoch, s vofenskou disclp/fnou pred 
viedol ~iartvý prtklad zborovef discipltny. A pokial boli všetky 
skladby spteuané a cappella a v cudzom jazyku, harmónia uclwá 
tila každého. Ale vrcholným zážitkom pre posluchdl!ou bolo uve 
denle waleske7 usptwanky E. T. Daviesa: SUO-GAN. Bol to vyni 
kaJúci ve~er pre lntenzivne vnlmavé obecenstvo." 

E. R. L. 
S o u th W a l es E v en in g E' o l>t 

,.Na medzindrodnom festivale v Elsteddfode sa posluchdt:l obo
známllt s novým po11attm zborové/lo spevu, s akým na festivale 
$Útattlt stredoeurópske zbory. Pred piatimi rokmi pripravil obe 
ce 11M vu nevsedn.1í zátirok pozoruhodn.lí rumunský zbor St dt 'le ho 
konzervatória v Bukure!iti pod vedením Constantina. O pár roknv 
neskär nasledovala prvá návšteva spevdckeho zboru Lúcnice a 
mtnulý piatok pr icestoval tento zbor na svofe druhé vystúpenie. 
Cl1arakterom je slovenský súbor sviežef!>l a žlv~t ako spomínaný 
rumunský. Jeho hlasové zafarbenie te lyrickefsle a pravdepodobne 
nie tak výrazne dramatické, ale aJ tak dokáže dosiahnu( v žiada 
nych momentoch dramatické a tmavé zafarbente. Práve v citlivom 
i mysle pre mieru a výraz spol!lval pôvab teho spevu. 

Spome1!me napríklad, s akou obdivuhodnou precíznosťou gra 
ciovall spevdct dynamiku tónov, dosahovali crescendd a ovládali 
hlasy pri postupnom zoslabovant v pianissimách. Program mali 
zostavený hlavne zo skvelých viachlasých zborov, TC!oré boli mo 
dern!íml, umeleckými úpravami slovenskych p1esnf." 

Cerid won Lloyd Dovies 
N. Wales Weekly News 

"Začiatkom tohto mesiaca pri!ilt po prvýkrdt do cwbranského 
kongresového divadla televlznt kameramani z waleskef BBC, aby 
pripravili prenos z vet:era madrigalov, ľudových plesnt a sú~a5 
ne; hudby v predvedení spevdckeho zboru Uičnice. 

Od samého zal!tatku bolo pôžitkom počúvať a dívať sa na ten 
lo 40-l!lennfí zmie!ianý zbor, pretože jeho vystúpenie dotvdrall 
pestrofarebné slovenské národné kroje. H11eď v úvode vecera po 
tvrdil zbor svoje hudobné kvality. S reflexlvnou krdsou Arcadel 
tovej ,.SladkeJ btelej labute" kontrastovala energickosť v známom 
madrigale Thomasa Marleyho ,.Hort, hort". Obe skladby bolt ukdt 
kou ovlddanta dynamiky a v,qrazu. 

Druhá l!ast programu bola rovnako skveld. Znovu sme mali 
možnost presvedči( sa, te intenzita nevyžaduJe nevyhnutne hlas
noM a tiché tóny nie sú prefavom bezvýraznosti. Všetky hlasy 
boli technicky vybrúsené a vyvážené. O slovenských piesňacll 
sa hovorl, že ich charakteristickou črtou je "roztúženosť". Cítili 
sme tu vo všetkých skladbách, ktoré speváci podali s dokona/P. 
presvedl!ivou vrúcnosťou." Jo hn Roger s 

"Spevácky zbor Lúčnice pripravil nezabudnuteľný koncer_t v Tio
wellotJef !>kole v Denbigh. Jeho usporiadatelm/ boli o. l. Waleská 
umeleck{! rada v spolupráci so Severowaleským umeleckým zdru 
žentm. Zbor Lúčnice predviedol pod veden1m svojho vynlkafúce!to 
dir igenta Stefana Klimu program, zostavený z madrigal ov a rl11?l 
súcasných československých autorov. Dikcw, dynamika a uyjadre 
nie rozlll!ných ndlad piesni boli mimor iadne pôsobwé. 

Zbor bol dokonale disciplmovaný, krásou a t6novou vyrovnanos· 
fou sa vyznačovali všetky hlasové skupiny. Koncert, ktorý s ra
dosťou vypočulo a ocenilo početné obecenstvo .. . " 

Denb!gsh!re F r e Pres s 

e české ub i ácie 
N11~ je mo:tné dopracovať ~a 

k obiektívnej syntéze českeJ 
hudby bez muzikologlckého re
~ !onallzmu, bez pohľadu na oiJ
l!!sll dovtedy nepovšimnuté, bez 
tozhoru javov, ktoré sa zdali 
zbytočné, efemérno, druhot·udó. 
Z htldolmého regionalizmu však 
Pll hodnoteni ellmlnujomo pre
exj)onovaný a skreslený cilJvý 
prfzvuk, neospravedlňujeme -
v wene lokálneho patrlollzmu 
- napr. dočasnú stagnáciu te
gionúlnej kultúry v !Inli ver
k:<ich kultúrnych centier. A 
oproti tomu nepopierame, že 
ro~ionálny moment {napr. slo
vllcky1 valašský, lašský, det
v lansky, trenčiansky, goralský, 
chodský atd. ) je integračnou 
súčasťou celonárodnou a jeho 
aktuálnu hodnotu môže 'doba 
1povýštt i do k ontextu eurôpske
ito. ( Prtpad Ľ. Janáčka, A. Há
bu, E. Suchoňa 1 ďalšieh . , .) 

V zmysle uvedenýcli viet p ri· 
s tupujeme k informácii o dvoch 
i!eskýcll knihách, ktoré sú mo
n ografiami ume lcov z od lišných 
regionov. Už Janáček sa vyjad 
r oval o Ostrave a ko o ,.pi'ed
p 'ekl!", najmä keét sa p ripravo
va l na ko mpozíciu zboru ,.Ma
ryška Magdonova ". Podobne f. 
l<unc, O. Jeremilí~ a R. Kubfn 
stáli p red problémom odhali ť 
in tonácie, charak torizu júce vel
k ú priémyslovú aglomeráciu a 
spevnosť 1e1 obyvateľov. Du
'chovná kultúra Ostravsk á 1e 
nepochybne pestrá a veľmi zlo
žltá vp lyvom etn ickej, e tnogra
ficke j a sociálnej štruktúry 
obyvateľstva: pretože môže byť 
ťažké i vďačné v uvedenom 
zmysle vytvárat nepoznané 
hodnoty. Taký umelec sa po
tom !!ši od skladatelskych 
osobnosU mimoost ravských. Md
mé na mysU ostravského rodá· 
ka; skladatela Rudolfa Kubina, 

o ktorom na ptsa l nadtnJeru cen
nú. vyse 200-stranovú mouogra
(tu p rofesot• pedagogickej fa
kull~. muzikológ dr. Vladinur 
Gregor. Kr.lha s presným n&
zvom ,.RUDOLF KU BIN - OB-
1\Al ZIVOTA A DIELA", vyuaná 
v Ostrave - min ulého roku v 
nakladateľstve Profil, je obr<!
zom umelca, ktorý rásto l v lie
ni háld a hut!, v kaviarenskom 
prostred!, · v rozh lasových iHú
diách a koncertných sá;ach, 
ktorý miloval práve tak dobrú 
symfonickú a opernú hudbu, 
ako valašský ľudový s pev a sCl· 
\;dsnú masovú p lesoň, oporetu a 
populárnu hudbu. Jedna z ln
splráci! v Kubtnovej tvorbe JB 
mimol'iadn·e originálna, tvrdi 
autor knihy: inšpirácia ban tr.
kym folk lôt'Om. O tom vša k 
viac nájde čitateJ v podnetnej 
monografii. •... 

V podobnom tóne bv sme 
mohli hovoriť o živote a diele 
nar odného umelca )indficha 
Jindi'icha. Na konkrétnych vy
vojových e ta pách zobrazil mu
ziko lóg prof. dr. Antonfn Špel
da p lodný život skladateľa, kto 
rý zosta l verným synom r odné· 
ho Chodska a p redsa svojim vý 
znamom v kontexte českej kul 
túry presiahol rámec regiónu 
západných Ciech. Obdlvuhorlne 
všestranná je erudfcia autora 
knihy: v hudobne j verejnosti 
známy a kus tlk je súčasne 111sto 
rlkom svoj ho regiónu. čo do 
svr.clčuj(l aj detailné SpeldovP. 
~tftd ie o vzt'ahoch B. Smetanu 
k Plzn i. Gregorova i Speldova 
monografia vy nika jú heuristlc 
kou presnosťou o umelcoch, 
sklaclllách, javorh a a tmosfél'e 
doby. JOZEF TVROON 

MARIAN LAPSANSKÝ - klavfr, SLOVENSKA FILHARMONIA 
SERGEJ RACHMANJNOV - Rapsódia na Paganiniho tému pre 

klavfr a orc hester, op. 43 
SERGEJ PROKOFIEV - Koncert C dur ~. 3 pre klavir a or· 

chcster , op. 26 
© OPUS - Stereo 9110 0419 

Popredný reprezentant mlad 
se( slovenske{ klavíristicke; ge· 
nerácie M. Lapšanský ;e už só 
listom SF Košice a na teJto gra 
moplat ni closlal prlleWost de 
monstrovat a zdokumentoval 
stupei'l svofho umeleck~ho V,lÍ" 
lJOfa. Obidva nahraté koncert IJ 
rlávaJú mladé/tlu umelcovi mož 
nvsť v.lidatne ťa~iť zo svofich 
mimoriadnych technických dls 
poztcií. Lap!ianský po hodene1 
rukaviCi swhol, využil svof vir 
tuózny arzentll, brilantnú tech 
niku, tal\'l.e po stránke klauiriS· 
tícke; techniky te nahrávka na 
znamenite; úrovni. (Vo farebno
dynamickom parametri handi
capovala klaviristu nevyhovu 
ft'lca kvalita už vybitého Stein
waya v Koncertnej sieni Slo 
venskeJ filharmónie. Tento stav 
ndstroJa uyžadufe v súl!asnosti 
i.•oraz 11ä~sie umenie interpreta 

vytvarat na J)om kultivovand a 
bohato oddzferencované f arby. 
PreJavuJe sa to at na farbe kla 
ulľneho tónu, ktorá dominuje 
na nu.hrávke týchto dvoch kon 
certov. Výrazné to ;e napr. v 
úsekoch kantabiln!}ch, kde sa 
vyslovene - na;mä v Rachma 
ninovoui- Uada tón menet svie
tiVý, mäkši, zamatovefši}. Okrem 
to/to url!ité nedotlahnutostl cí 
time v nie vždy ideálne/ uyvá
Zenos/1 sólové/lo ndstrota s or
elleslrálnym sprievodom, ktorý 
;ednak v zvukových vrcholoc/1 
prekr!íVa sólistu, no ďalšie chy
by krásy vznikli i pri "lepent" 
úryvkov - vznikli pravdepo
clobne rozdielnym silllovantm 
mikrofónu. 

Ak clweme hodnotiť úrove1~ 
nahrávky v kontexte Lap!iansk{j
ho umelecké/io vývinu a st'lčas
ne prihliadať na ;eho nemali! 

JEAN SIBELIUS - Koncert pre husle il oJ•chester d mol , op. 47 
SERGEJ PROKOFIEV - 2. koncet·t pre husle a orchester 

g mol, OJl. 63 
SYMFONICKÝ ORCHESTER CS. ROZHLASU V PRAHE diriguje 
)iri BiHohlávek, husle: VÁCLAV HUDEf!EK 
© PANTON 11 0544 

Václav Iludeček stdva sa v 
predstavdch mnohých milovní
kov t znal cov hudby synony-· 
mom atr akcie, senzácie, ktord 
ako by stdla v tieni pravých 
umeleckých kvaltt. V!ietky tie 
to ndzory poráta však ;edno 
znal!ne vynlkaft'lca umelecká 
úrovefi nahrávky dvoch veľkých. 
skladieb, tvoriacich základnú 
~(tčast kmefiovélto repertodru 
husl istov. Pri tch pol!úvant zo-' 
stdva tba l!istý zvukov!í doku· 
ment; a ten v prvom rade za
uf.71e u!llachtilou krdsou tónu. 
Aj keď na výslednici ttmbru Hu
rlečkovho · husľového tónu po 
diela sa iste at kvalita jeho 
nástrofa, nemôžeme mu uprtef 
~ugestlvny cttový nábof, osobl 
té zafarbenie a nafmä velkzí 
\Chopnost dynamtckef diferen 
r.le. lludel!ek má af mimor iad
ne technické schopnosti: into 
nuie bezpel'ne, fe/zo pasáže szí 
čtsté, zreteľn~ n svoj im leskom 
a ohybnou plastikou bezpel!ne 
zapadafi1 'do celkovef koncepcie 
v1Jstavby. Prt v!letkeJ techntc-

keJ suverenite ;e tomuto umel
covi cudzia akákoľvek bezdu· 
clzá exhibícia virt uozity. 

Tdto gramofónová platiía Je 
~t'lčasne at veľmi vydarenou a 
~kvelou vizitkou vysokých tn
terpreta~ných parametrov mla
de; l!eskef koncertnej generá
cie. Ale ako prevažná vitl!šlna 
§lt'ldi~vých nahrdvok, ani táto 
sa nevyhla typickým nedostat
kom, pramenlacim zo spáfanta 
viacerých (!sekov. Prefavu;e sa 
to miestami v prerušenej vzo
stupne/, alebo zostupne! ltntl 
lzudobn~ho prt'ldu, niekedy ne
zapadd ndstup nove; my šlien
ky prirodzene do vztahu k 
predchádzaft'lcemu úseku. Na
Mastle - takýchto miest (moh 
ll by sme ich nazvať uzlami 1 
veľa niet. Okrem toho napr. na 
zal'iatku 2. l!astt Prokofievovho 
Koncertu prt postupnom zahus
ťovaní sadzby sólového nástro 
;a, ktoré sa reprlzufe vzdpätl at 
v orchestri fu drevených dyc1w 
ul}ch nástro tou} chOba prtrodze
nd uvolnenost , cfttme naplitte, 

umelec'fč~ mo!nost1, nem6feme 
st nevsimnt'lť url: it ú nov tí l! r t u: 
snahu po objekttvnet~om pr tstu
pe, po rytmlckef presnosti, p(l 
pevne;som agogtckom toku. To 
to temer asentimentálna poiw 
Ite vystupufe velmi marka11tne 
u Raclzmaninova a ozbuclzu te 
dojem vedomého potla/:Ol)Qiltu. 
mterpretove; osobnosti .. Roman
tický rozlet tvorive( jantazie, 
11äčsia vrt'lcnosť lyriky ma;ú tJ. 
toht o autora plné oprávnenie! 
PJ•lpomeňme si napr . a.utenlic
ktí nahrtlvku Rapsódie; pri v!.et
kei strhutúceJ virtuozite nesie 
pel!at silnet osobnosti, ktorá 
spol!lva v slovami sotva postih 
nutelneJ poetickej atmosf ére a 
v fedinečnef zvukouef kultúre. 
Tento - v url!itom slova zmys
le - filozofický podtext nám 
v Lapsanského tnterpretácil 
Rapsódie predsa len chýlwl. 

Do odli!mého svetla svo1e 
umenie i osobnost postav/l ~ap· 
!ianskg interpretáciou Prokofle· 
vovho ITl. klavírneho koncertu. 
Dovolil sl tu s mierou a na 
pravých miestach v.l}raznef!ile 
agogické zmeny - napr. zrých
ľovanie, respektíve zafažeme 
dynamickýcll vrcholov - ako 
u Rachmaninova. Z celkové/lo 
vyznenia a z atmosféry má po
slucháč u Prokof ieva doJem vitč
se; usadenosti, uvoľnenosti a 
daflnltívnostt umelcovej výpo. 
vede. Af paleta k lavir i stových 
vyfadrovacích prostriedkov · fe 
tu podstatne šlr~ia a osobnost· 
ný vklad markantnejšt. l teho 
bohatý technický arzenál je tu 
vyslovene '8 službách stupilova
nia nepolavuftí.ceho dynamick~
ho napälía, či v patetlck!}ch 
akordických sledoch, alebo v 
!iumivgcn a na §irokej ploche 
do mohutného fortissima ústla
cich pasážach, tenúcich sa 
vpred unisono s orchestrom (v 
znamenite( súhre}. 

Poktal si vslmame t'l r ovne or
chestrálne/ hry a dirigent ovlt,a 
prístupu, mustme kon~tatovať, 
~e v detailnom vypracovaní t v 
zvukovet kvalite nahrdvky (čo 
vsak už nie je v dtr tgentovef 
moci} sú rezervy. Slovákov prí~ 
stup vychádza z k l avtr tstovho 
pmlatia, vo väl!šine prtpadov sa 
obmedzute na sprevádzanie, " 
medzihróch a samostatnfích or
che~trdlnych úsekoch dominute 
výrazné zameranie na celok. 

hraničiace s neistotou ll s u~
cllým neopodstatneným zadr
tiqvantm tempa. Ešte markant
ne/Sie je to v ~ivom finále toh
to koncertu, ktoré je v podstate 
vybudované (v tomto prípade 
lo vsak už nie te zvukdrska zd. 
leWosť, ale skôr zámer sklada
teľa a v jeho intencidch a; In
terpreta} na agogickom vlnenf 
zadržovaného scherzanda hlav
ne; my~lienky, ktoré sa v lzu
dolmom rozvíjanl dostáva ďo 
rúchlefšleho tempa, aby sa po
tom pri nástupe reprlzy tefto 
my.< lienky musel hudobný prúd 
opätovne spomaliť a zaťažiť. V 
tých prfpadoch, keď orchester 
md mo~nost toto spomalenie pv
stup~e pripraviť, je lludobnfí 
tok 7ednotnetSt a výsledok vy
znzeva prirodzenej!iíe. 

Pre zaujímavost vypočuli sme 
si /IDprt Hudečkovef nahrávke 
S/b(:llovho Koncer tu at histo
rické snímky interpretácll toh
lo diela v podant Yehudi Me
nuhina (dirigent Sir Adrtan 
IJoult l a na teJ iste j platni 
(Et ern a Stereo 8 25 764} aJ Ge
orga Kulenkampffa {dirigent 
Wilhelm Fur twängler }. s rados
tou a oprávnene môžeme kon· 
!>latoval, že Hudel!kova inter• 
pretácia v susedstve t{jchto po· 
predných európskych umelcov 
obstofi ni e čestne, ale vynik a
ttícot V prvom rade md pan
tonovskď nahrávka lep~tu zvu
kovotechnickú kvalitu. V porou
nanl s obidvoma huslistami fe 
Hudečkov tón trochu svetle;!ite
ho zafarbenia, md men!Jlu In
tenzitu, ale v oblasti poetickel 
atmosféry a fantazi jného vk la
du je l!eskg huslista vrúcnetSt 
~tiJSt, pregnantnet~t. Vysok~ 
musíme ohodnotit predovšetkým 
tednotnosť a presvedl!lvosť vý
stavby mel anchollckef, af do 
n·agtcko-dramatick.l/ch pol ôh vy
stupňovanet druhef l!astt, k torá 
te aj po stránke fantazijne/ a 
emociondlnef hodnd umelca 
najvy!J!ief t riedy. Sólista t u do· 
kdže presvedl!ivo rofčit, spieval 
t vygradovával citové napätie 
t;ez toho, aby v niektorom tak
le ;eho tetivu oslabil. Ak by 
sme ll l'adalt stopy mladíckej bu· 
farost l , hrantl!lacet s nerozvd~· 
nostou, na;vgraznej!ile by sme 
ich vy stopovali vo f inál ne/ l!as
tl Slbelta. 

v. eJZtK 



NAš ZAHRANICNÝ HOSŤ 

Romuald 
Twardowski 

'v prvý nčer fistivelu " Vokálna hudbe niro· 
aov" v Brne Yideli divioi o peru súčasného por. 
l kého skladatera R.omualda Twardowsklliho 
•• Lord )im". Pretole jaho meno nie ja airokej 
werejnosti velmi známe, hoci skladatel vo svo· 
~ef vlasti i • zahranii!f zfskal rad cien, dotýkell 
ifa pné vety nálho rozhovoru jeho profilu: 

- Narodil som sa v roku 1930 v l!tovskom 
Wllniuse; kde som neskôr študoval hru na kla· 
vlri a prenlkal do tajov kompoz!cle. V roku 
1057 som sa presťahoval do ,Varšavy a pokra· 
'coval v hudobnom vzdelávanf u profesora Bo
aeslawa Woytowlcza. Pretože ma vždy prltaho. 
Vllli kompozičné techniky dávnych 'epoch, bol 
. som sťastný, že som sl svoje zna losti o grega. 
rlánskom chorále 1 o stredovekej polyf6nll mo
hol rozš!rlt počas svojho trojročnt!ho il tlldla 
(1963·66) v Parfži u Nadt Boulangerovej. 

:Vale pni skladatelaká úspechy? 

- Antyfony pre orchesťiir, k toré zrs ka ll o. 1. 
ar. cenu na Medzinárodne! tribúne sklada tel ov 
11 P<.trlžl v roku 1963. O dva roky nes kô1· :>om 
2:i~kal Grand Prix v Monte Cat•Ju za balet Učeľí 
~arodef podla Goetheho balady. Nerád by som 
zabudol na pocty, ktorých sa ml dostali pi'l 
Oflla v6cn dvadsa (ročnlce Pražskej jari za uru· 
tlú časť Florentského try ptlchu. Boli iiou Fet· 
!l'arcove son!llY PL'e tenorové sólo a dva zbory 
t capelle. 

Použité výrazové p rostriodky? 

Lord Jim patrf medzi diela ovén čiin~ cenami, 
efskal Grand Prix Monaco 1973 .. . 

. - Hlavnou sna hou bolo vytvorit e motívnu a 
dramatickú hudbu. Tomuto cie!u sú podriadené 
použitó kompozičné techniky. Myslfm, žó nneď 
z prvých tak tov sa pozná, že Ide o dielo z d,•u. 
hol polovice dvadsiateho storočia. Pré svoju 
technl ku som vymyslel špeciálny výraz "me· 
tóda vrstvenia": na prík lad hned v úvode je 
cstiLHltnn téma - motív mora - obalená me· 
lodlcky 1 rytmicky mene j v9raznou výpl itou. 

- Opera vzn ikl!! v rokoch 1971-73 na zá· 
klttde zn4meho románu Josepha Conrada. Pre· 
míér u mala, podobne ako moj o predchádza lú ce 
joviskov6 h uclobno·dramatlckó dielo Tragédln , 
vo Velkont divadle' v Lodži. Najväčšie fažkos ll 
tlom nt61 s libretom, p relož.e pôvodn9 text mal 
llterárno·poplsný chara k: ter. Bol som pr in útený 
libreto ochudobniť o dejovo nepodstatné prvky, 
ale čo bolo dôletitojšlc, muselo dostat podobu 
drámy. 

Niekedy sa tieto loltmotrvy (n hi však vo wog· 
ne rovskom zmys le] prollno jú, mieso jú, vn;lv te. 

Obrá lmo pozornosť k va5im ďaiilm dielom . .. 

Ako prijfmo operu publikum? Je t aktom, la 
mod.rné diela mhaj6 s prnldla menej reprlz 
ako napriklad :Verdi, Pucclni, Cajkovskij a pod. 

- V divadle sa vždy snaž!m vy tvoriť ll utlbu 
predovšetk9m zrozumltefnú, citovo pôsobiacu. 
Domnievam sa, ie keby som v duchu technll<, 
ktoré sa často objavujú naprfklad na Veršov· 
skal jeseni, s komponova l napr iklad bale t, lak 
by sa dočkal nanajvýš dvoch reprlz. Sklada ter 
musí s divákom (s tým, čo chodi na Carnam, 
'ľrllviatu a pod.] počltaf. O podobnú p rlmúrnu 
zrozumitelnosť sa - pochopiteľne - nosnll~ í m, 

ak zadávam dielo na s pomfnanl1 Varšavsk ú je. 
scľí. PoklaJ Ide o žánry, mam na svojom konte 
opery, balety, tvorbu zborovú, orches trlllnu, ko· 
mornú; ale aj scén lckll, rozhlasovú, televlznu 
atcJ. ~LADIMIR CiCif 

- Lord Jlm mal v Brne svoju 14. reprízu. 
t:llelo sa v Po!sku páči a divadlo je pri jaho 
u veden! vždy plné. Medzi publikom - a lo je 
zvlá!lt potešujúce - le vera mladých ludf, p re 
ktor9ch je už samotný námet nemálo a traktlv
n y. 

LIPSKÝ PRSTEŇ 
Medzi najprogresfvnef§ie in· 

3C'enačn~ prl$tupy k Ringu na 
poli cdpútanta sa od mytoló· 
gle - popri kasselskom a ml· 
nuloročnom bayreuthskom -
patrt nesporne ltpskd tnscená· 
cia Joachima HSRZA, ktor!} sa 
prlpmtl k výkladu diela z 
nadhľadu doby, v ktore/ sa dia· 
lo zrodilo. 

Iierz, dnes ut po Felsenstei· 
novl riaditeľ Komlckef opery v 
Berllne, so svoflm dlohorotJným 
spolupracovntkom, uýtuarnikom 
Rudolfom Helnr tchom {kost.limy 
k , ,Súmraku bohov" v dtJsledku 
jrJ/10 ndhief smrt i navrhol Jella 
brat Reinhard) uviedol prvú 
i!asť tetralógle "R!Jnske zlato" 
u. roku 1973 a potom, so sezón· 
nym odstupom, ďal!ile l!asti. Co
skoro na to nasledovalo prvé 
cyklické uvedenie, zopa}cované 
na zal!iatku novej sezóny. Z t o· 
hoto cyklu som mal možnost 
vidieť Valkýru, Slegfrleda a Sú· 
mrak bohov. 

Je fedtnel!ným zd~itkom vl· 
dlet priam nekonebntí retaz s 
úžasnou nápadllosl'ou prekom· 
ponouaných obrazov, ktoré 
miestami mafú stce lrituftíct 
charakter, ale ako celok p6so· 
bia presvedčivo. A t e konečné 
vyznenie tohto veľkolepého 
operného divadla, u ktorom sí· 
ce komponent javiskového dia· 
nia prevláda nad komponentom 
hudby, fe tak jednoznačne klad· 
né, vyplýva predovsetkým z lo· 
ho, to posledná l!ast ( 11Súmrak 
bohovu J te lded/ne vyvážená. 

Poplsat vsetko, to sa pocas 
troch. veterov odohralo na 1a· 
visku a v orchestr lsti, nie ;e 
možné, a preto spomeniem Iba 
zop6r momentov {v mottch 
očiach kladných t záporných/. 

K záporným a dlskutablln!)m 
momentom patrili predov!1et
kým tie scény, ktoré svoJou po
pisnosťou chceli quasst dotvori( 
to, o l!om hovorl Jednoznačne 
sama hudba. MysUm. tu na zob· 
razoné akcia potas predohler a 
sym{onlckJích modzlhier diela, 
ktoré u nvla vyvolali prtiue 
opacnfí do;em. Počas predolzry 
k "Valkýre" napriklad vidief, 
ako Hundingoul ľudia prenasle· 
duJtí anarchlstlckl1ho Slogmun· 
da pred vstupom do llundlngov
ho domu, zariadeného v !>týle 
minulého storočia. Te vyslove
nJím "polopatizmom" pol!as. 
"Siegf r i edovef cesty po Rýne" 
1Jidieť Siegfrieda, putufúceho so 
svofím koizom Granem, ako ho 
vita nad!>en!J dav, prdve tak ako 
- napriek or lglndlnosti nápadu 
- z;avenle sa starého, zrone· 
ného W ot ana počas smútol!né11o 
pochodu. Rekvi zity a efekty, 
maxtmdlne využitie moderne; 
JaviskoveJ techniky vlddlL v tre· 
t om defstve Valk!Jry. AJ Mlme
ho kovál!ska veľdiel11a vybave· 
ná naJmoderneJšou - a fungu
Júcou - technikou prelomu sto· 
robia te moderným priblttentm 
sa lc natural/stickým inštruk· 
clám skladateľa, podobne ako 
a; 11fivý" drak v podobe mohut· 
nej húsenice, z ktoreJ po Sieg· 
friedovom zásahu vystúpi zra
nený Fafner. 

Z kladn!Jch momentov spome
niem veľmi originálnu prvú cast 
druM/lo defstva Valk.fíry, ktorá 
sa odoh~dva priamo v fedneJ 
mohut1lef lal:!ovef hale pod ku· 
po/ou Walllally, kde sa stretne 
Wotan s Rrunnhlldou a F'ric-
kou. Sugestívne vyznie Erd /na 
scéna, siluovand do akdhost 
t:iernobleleho mramorového 
mauz6loa, tt dramatickým na· 

ptittm nabitá scéna norn. Rod 
Glbthungov predstavufe kaplla· 
llzuJúcu sa spoločnost, na i!ele 
ktoref stofl vel kopodntkatet 
Gunter so svoJim poradcom Ha· 
genom. Ich nzajestatny kouovo
lPsklfl palt:lc v prvom defstue 
Sllmra lcu bohov vystrieda obrov
ská sllocentrála, kloret vl<ídne 
strofnlk Hagen. Jedlnd zborová 
scéna Je virtuózne rozohrand u 
tomto mohutnom priestore, kto· 
rt} spustenlm troch t.eleznJ}CI! 
stlon sa prement na priam ko· 
mornú scénu { pot:as s prisaha· 
nla sa proll SiegfrledoviJ, Ide 
teda o uelkoleP,I} tnscenatný 
model, ktor1í svofiml novými 
prulcamt určite silne ouplyvnt 
nastávafúce favlskové tvary 
tetralógle. 

GBR2' BAT liNER na čele sidu
neho GEWANDHAUSORCllES· 
TRU sa predstavil vo uelml 
priaznivom svetle. Jeho triezva, 
velkolepd a divadelne til!lnnd 
koncepcia, v ktoret zdôrazl'iufe 
predovšetkým dramatlck/1 vr. 
choly diela, plne kore§pondufe 
s rettsdrov!Jm nálzladom. Na
priek url!it(}m nepresnostlam v 
skupine plechov!Jch nt1stroJou, 
kl or~ ale v kontexte celku tvo· 
rla zanedbateľnú velll!tnu, p6-
~llkom bolo pol!úvat nekaMo· 
denne krtisny, plný a vyuát ený 
zvulc orchestra a spontdnnu prt· 
rodzenost, akou toto - na tra
dície bol!at/J - teleso o~lvllo 

Wagnerovu partltl1ru. 

Nafcharakterlstickef!iou t rt ou 
spevácko·hereck~lzo teamu fe, 
že ho netvoria speváct so sve· 
tovými parametrami, ale umel· 
cl, ktorl sa podriaďuJú refls~· 

rovejtn!>trukcil a tuor ta spol alt
lwý tednoliaty celok na vermt 
dobre 1 úrouni. 

JOZE!? VARGA 

Zo zahraničia 
Bernar d Haltink dokončll nahrávania dalšfch skladieb pre svoj 

gramofónový brahmsovský cyklus. Kritika hovort o novom prls tu
pe k Brahmsovej hudbe. 

Leonard i!lllrnsťetn nahral s vlHkým úspechom na platne Bat·· 
llozovo Requiem. Náročný tenorový part spieva Stuart Bur row1 
dalej llčlnkuje zbor francúzskeho rozhlasu a Or ches ter National 
de France. 

Knihu o h ud obnom futuriZme vydalt v Grazi. Hovor( o estetlc· 
kom konce pte , reálnych vfsledkoeh tohto hudobného sn1er u. 

Nedávna 300. výročie smrtt Francesca Cavalllho oslávili vo 
svete viacerými koncertmi z teho t vorby. Yracall sa najmä k je· 
ho vokálnym dielam. Tiež v Salzburgu venovall jeden koncer t to· 
muto skladatelovl. 

Anton Dérmota spieva už 40 l'Okov vo viedenskej Státnej opere, 
Pri tej prUežltostt od bom á tlač zhodnotila celťí pozoruhodntl éru 
toh to umi=Hca v rak11ske1 kult11re. 

Od 8.-26. augus ta Hl77 sa uskutočn( v ScMnb·ergovom dome ..... 
v MMllngu štvrtý seminár. Je venovaný rozboru skladieb II. vla• 
denskej školy. 

Hudobný kritik H. H. Stuckenschmldt oslávil 75, narodeniny • 
Ténto - 1 v Ceskoslovensku známy publicista - patr i k naj• 
vill!š!m osobnos tiam súčasného hudobného života NSR. 

Dramatik Nestroy začtnal svoju kariéru ako opern ý speváK, 
W novšlch výskumoch sa hodnott táto jeho činnost; ktorli uplatňo· 
val najmä v Drážďanoch , Prahe, Brne a vo Viedni. • 

John Clapham uverejnll v rakúskom hudobnom časopts'ä nezna~ 
me listy Anton!na Dvoi'áka s poznámk.amt k joli o symfonickým 
básiía m. 

Hemrlch Schiff uviedol s veľkým uspóchonl v ťond9nij Dv~ 
i'ákov Violončelový koncert. Kritika hovori o ďalšom dobrom ln· 
ter pretovl tohto diela. 

'})J,.M J~,-
1{í.i. 

Nie je velmi známe, že básnik Boris Pasternak plsal at JiudoLI, 
Nedávno objavili v arch ive Pas ternal.a niekoľko hudobn ých diel. 
O týchto kompozlclách dal svedectvo hudobný skladateľ Nikita 
Bogoslovsk9. Bor is Pasternak sa od detstva velmi seriózne za· 
oberaJ hudbou, učil sa hre na k lav!rl a od 12 do 18 rokov študo· 
va l kompoz!ciu u R. Gllera. Prá ve v tomto o bdob! dospievdnia 
nosil v sebe bud úci poet dilemu: venova ( sa literatúro - a lebo 
kompozičnej práci? Tlelo mučlvó pochyllnosu vyjadrovali súčll6· 
ne d vojllké nudanle mladého ume lca, k tor ý sa osobno poznal 
s A. Skriabinom. Práve tento známy skladateJ su vyslov ll veľm i 
pochvalne o dielac h Pas te rnaka. A predsa ... predsa na kon iec 
zvlťazlla básnická Imaginácia a z kompoz lčno· tvortvého obdohta 
Borisa Pas ternaka sa zachovalo okrem liloh z harmónie Iba n lo· 
koľko dokončených mladistvých d ie l - určených klav!ru. Sú to 
dve prelúdlá fz r . 1906] a soná ta. Zaujala na jma vyzretá Son1Ha 
h mol (z r. 1909]. Po drobných 11pra vaqh u u jasnenl notového 
zá pisu uviedol toto mladistvé kompozičné dielo Bol'isa Pastor no
ka na koncertné pódium Vlad imiL· Fel cnian, znllmy sovietsky 
pia nista. Soná tu h mol nap!sal Pas te rna k ako 19·ročný pod vp ly
vom svojho veľkého vzoru - A. Skrlaplna. Tema tlc l<ý mo tertá l 
le velmi tskl'ivý a výrazný. Klav!m a fak túra fc virtuózna, tempo 
n ie je vyznačené, no celkov9 cha rakte r hudby poukozuJe na 
"a llegro modet·ato". Dielo jo jcdnočasťové. Na oi.Jt·ázlm : posler1ní\ 
s t1·ana Sonáty h mol od Bol'lsa Pa5tcrnflkll. 

Význa mnou udalosťou v hudobnom zivo lc Vori;ovy IJolo Vl'· 
s túpenlo svetoznámo! poľskej speváč ky Te rezy Zylls-Garyovcj. 
Spieval~ už vo Velkom divad le v Mosk ve, v Motropo ll tnn opere 
v New Yoľku, v La Scale v Miláne, v Covent Gard en v Londýne, 
v pllrlžskel Opero, pod taktovkou tnl< ých skvelých di r igentov a ký· 
mt sú Herbert von Karajan, Karl BOhm ... Jel pa!'tnorm l boli 
o. l. skvelý taliansky tenor Placido Domingo, Franco COI'Clli, John 
Vickers. V na jbližšej budúcnosti vystÍipl v La Scale ako Pe~tlc· 
mann vo Verd iho o pere Otello - v tnscenllcll Fronc11 ZcftrrJJl lho. 

Hlavn9 reš taurátor a výrobca klavtrov - Johannes Hacker pra. 
cuje v Händlovom Ciome v Halle už 18 rokov. Reštaurute tu h udob
né n á stroje; čoho dokumentom je aj táto s ntmka, Händlov dom 
v Halle má 10 mlestnosU1 v ktorých žU a tvoril velk9 némfický 
skladater. 



Hudba 
a jej istoty 

(Dokončenie z 1. str. ) 

s lovenská liudobná tvorba an.l najmene! n isignalfiu.íW un1e· 
leckú jednostrunnosť. Pozrime sa len na lvorbu nniilc:h 

l tyroch skladatoiov - národných umelcov, ako je každý tný. 
každý má tný umelécký l'Ukopis, z najvnútomej!íej umeleckej 
'I'Odstaty rieši samostatne a vyhranene umotocko·ldoové prob
ll!my a mil, pochopitelne, ako osobnost určitý vplyv na svol!ch 
flakov, pripadne mladšie goncráeie. Táto mnohostrunnost sa 
dalej lOZšh•uje v tvorbe ďalšieh skladatelov a s radosťou •no~
no konštatovať, že 1 stredná generácia sa umelecky rozdiforen. 
covala a má už medzi sobou osobnosti, ktoré podnetne zasa
hujú nlolen do umeleckóho myslenia Slovenska, a le 1 ďalej. 
Považujeme za sympatickú črtu, :lo práve v posledných I'O· 
koch st niektor! z mladšfch sl<ladnteľov vyhraňovali viastné 
umelecké myslenie, uvedomovali si, že nlo Jwždd velká zloži· 
tost je už prfnosom, vrlit!ll sa viac k sóbe a do seba a k svoj· 
mu rudu a neraz opúšťal! rOzne zahran!čnó mOdy, ktoré llC· 
mohli a nemOžu zavllžtť v pozttlvnom rozvoj! umeleckého mys
lenili. 

Ruka v ruke s touto situáciou zaznamimalt ~:~mc v posled· 
11 ) eli rokoch 1111 Slovensku závažný rozvoj koncertnóho 
lnterprctačnél1o umenia ä vôbec hudobnóho Zivotn. S hrdosťou 
mOl!eme poukázať, že márno tak9ch skvelých mlad9ch tnterp,·c
tov, a ko je Peter Dvorský, Peter Toperczer, Magdu Hajó&syová, 
Marián Lapšansk9. Peter Mlchallca, Juraj Hum9, Jela Spttl<ová, 
Vl. Brunner ml., Ondrej Lenárd a ďalši, ktor! vyhrali náročné 
zahraničné a domáce stíťaže, rýchlo sn umelecky a spolo
čensky presadili, idú politlci<Y s nami a obohacujú konccwtn9 
žlvol n11šei vlasll. To nikdy v minulosti Slovensko nemala; 
ale. aby to nebol Ion výpocet, lrel.m doclaf, ~o mnoh! uz nwjú 
slu~ný I'Opertoár a nwjú closť vôľových schopnosti, aby sa cra. 
lei ro7.vljall a využili ešte svojo rezorvy. Pripočitajme si l< to· 
mu i slľfJdnú slovenskú Interpretačnú ~wnerftclu a l'ilcl stari;;ch 
priekopnfkov·intcrprotov a muslmc s rndos(c>u konštutovdť, w 
stiCasný J'OZVOI slovenského koocertnéhu umonia mnohonú~ob· 
ne prekonáva to, čo bolo pred rokom 1945. Ruka v ruke s tou
to siiutíCIOu sa hucluju i sieť koncertných mo~nostl. Vm! sa 
po~rimo na mnozstvo výchovných koncertov u nás, alebo si 
prlpomenmo fil)<l, ze 111ÓlllB okrom symfonických l<~ll.os v Bru
II SIHVO - Hlto jo Slovenskú filhUI'IllÓnin U Symfonicky OľCIIHS· 
trH Cs. rozhlasu, Slovens)(ý ko1110rný tii'Ghm;tr.r ·- Stlltnu :'iJ· 
lilll'lllÓIIiu v Kosiciach' u Sliltny komo•·ný tm: hnstcr v Zil 111e 
a ku?.clý mus! vi elle(. ak6 koncertné 1111Ji.nostl su olvlíru jú Jwn
cr,rtným umelcom. A lo ešte systematické budovunie koncert· 
ného zlvota trvá Iba nlokoiko rolwv a zo di'lu nu dei1 ocllcrvva
mo novč koncertné rezervy, nové estetické výchovnó mozno~1i. 
Ziada sa ml tu v tejto súvlsl<?sli pripomenúť vládne vyhlasonle 
p1 oclsodu vlády s. Lubom!,·a Strougala PI'C tento r ok a vytl uctu
kovat z neho, aké nové možnosti sa otvárajú kultúre 1:1 ume
niu, čo všetko by sme nHtll nllplnlt dobrým umenlm, ally sa 
mohol reallzovat ďalš! vyšši stupe!\ vi!osu·annc myslenej so· 
clullsllckot výstavby. Ak hy nll!l fud nemal pocit Istoty, netešil 
sn z rozvojo, nemal aj clolln'l hmotntl situáciu, nemohlo by 
vznlkat tolko amntérskycll umeleckých súborov, k toré vzJv 11 
u každl\ho národu sú ocl1'azom určitej kl!my a určitej atmo
sféry. Zdravé uvolnonte amatérskych tvorivých sll, radosť zo 
sebnreallzácle a pod. sú v konečnom dOsledku odrazom s po
lcojnosll Jucll a ich nových možnosti pozltlvnoho využlvama 
valného času. 

V súvlslostl so súčasným rozvojom troba na úseku hudby 

Edlllnt .P16n gramot6novôl 
produkcie Ca. hudobného vyda · 
va terst va OP US rata v roku 1977 
s vydan1m vylio sodemdellíat ti· 
tolov hudby váJnei, populárnej 
a fnlkl6ru vrátane nahrávok z 
nblestl tzv. hovorené ho slova 
(t•ozprllvky, divadlo, poózia). ... 

• Co môzomu oi:akávať z pô· 
vodnnl !ilovftnskol tvorby? Pldn 
obsahujC' vyl;e tridsať skladieb, 
J..lOI'ýC IJ ZllBI'OVÓ fuzlsko Jel.i V 
h udbu komor nej. Pokiaf Ide o 
tvorcov, drnmutur.c;lcký flL'ofll 
ovltťlujtí tohto roku mená už 
pevno zukolvonl\ v dolinách sú· 
čllsnol sJovonskel hudby. Samo· 
stntn(J dlhohraj(Icc platne vvt· 
clC1 E. Suchoiiovi: Zahn zomo 
podknrpatskel l nová nahrávlw, 
SF, SFZ, V, Pi'lbyl, L. Slovák). 
A, Moyze11ovl : II. sláčikové 
kvarteto (SKJ. Muslr.ll Istropo· 
lltana (SKO]. Mnld sont:íta pre 
hliHlo sólo op. 63 (A. MOžt -
D. Možlovl!). Počnt moje j zeme 
- O lt'\sko, clvo piesne p re sop· 
rún u klavfr [ M. Hajóssyová -
S. Macudzlnská]. A. Očenášovi : 
Ako padajú hvlezdv (M. Hajós
syová - M. Starosta), Portréty 
pro organ (K. Lelovičová). Con. 
clll' lint pre flautu a orchesto1· 
[M. ]ul'lwvič, SKO). Úaloj vyjde 
výber z tvorby Z. Mikulu: To 
bude ráno l [ M. Hajóssyová, 
Bratislavské kvarteto). Ave Eva 
[Brat. kvarteto]. J. Grešáka: 
Koncel'lantnd symfonletta (SF 
Koši co, B. Ružuchu ), Zuzankn 
Hl'llilkovlo [SF, /\.. Mrázová). 
Ameby [SF] u J. Kowalského: 
2., 3. a 4. slúl:lkovó kvarteto 
f l<o~u:ké kvnrteto ). Pri prílo)(!. 
tos ti piiťdesin l roč ného itlvotnlí· 
ho juhllen prlpmvulr. OPUS 
proľllovó plotno l . Hrušonk6· 
ma: 2. sonáta pre klavh· (S. 
Uunborsky). Suita piccolu pre 
vtolontulo n kJnvíi', Sonáta pre 
husle só lo (v. SJml:lsko). Com
IJI.)Ilnzlonl sonoriche per fi (Mu
~.ICH 111otlol'lla]. L. Hu•· losovi: 
1\oncortnl\ son[ttu pre husle sO· 
It. (P. Mlchalicu], Jludba pre 
!.ty rl s ltlčtkové nclstroje (Sl o· 
venskó kvarteto). 2. sláčikové 
kvnrlBlO [Košické kvarteto ) a 
M. Novákovi: Reminiscencie pré 
violonče lo a orchester (I. Gav
rys, SF, O. Lenárd). Koncert 
pro harfu a komorný orchester 
[K. Novál<ová, SKO Zoli na, E. 
rischer]. Velmi zaujlmavý bu· 
clo titul Súčasnú s lovenská or· 
Ma novú hudba [ Podprocký, Ju
rovsk9, Grešák, Očenáš, Salva ) . 
Snmostr.tná platila obsahuje aj 
nohrávky diel l . Zeljenku: Elé. 
gia pre husle 11 sláčikový or· 
chostBr, Koncert pre husle a 

OPUS 
\' ROK·u 

1977 
orchester a Musica slovaca 
)SKO]. 

• Svotu vá hudobná tvorba je 
zastupená dielami významných 
~kladatciských zjavov baroka, 
l<lasicizmu, romantiky, novoro· 
muntlzmu, impresionizmu a bud. 
hy nášho slot·očia. M. Telecký 
spolu s H. Gáfforovou pripra· 
vlll vio lový recitál s Bacilový· 
mi a H!tndlovýml soná tami. In
štrumentálne duo Jurkovič -
Zsapka sa bude prezentovať 
lläncllovými sonátami p re flau
tu a gitaru. A. Cattarino nahral 
klav!l'lle d iela J. Haydna: Soná
ta c mol, F. Mendelsolma-Bar
tholclyho: Dve piesne bez slov, 
A. Skrlabina: 5. sonáta op. 53 
., Bartókcve Dva rumunské t11n. 
ce. S novými nahrávkoml obo· 
holi ~voju diskogrnfiu M. Lap
ianský [Sch umu nn: Son á ta [is 
mol, so Slovenským kvartetom 
to bude Klavlrne kvinteto od 
C. Francka). Mozartova K Iari· 

. netové kvinteto A dur - ,.Stad
lerovo" - a Weberovo Klari· 
netové kvinteto B dur op. 34 
pripravujíi J. Luptáčik a Slo· 
venskií kvarteto. Sonáty pre OL"· 
gun u Prolúcliá a fúgy od Mcn
dolssohna-Burtholdyho ztu·udil 
na svoju novú p lallíu I. Sokol. 
Z ďalších titulov pt' ipomenmô 
Mozurtove Koncerty pro llllslo 
a orchester č. 1 n 2 [KV 207 
a 211) v lntorpro((ícit A. Móži· 
hu, SOČRu pod taktovkou dr. Ľ. 
Rajtera a populárny Cajkovské. 
ho Koncert pre klav!e h mol 
hrá P. Tupérczer, SF, dil', L. 
Slow á k. 

Slovenský k un10rný urchostcr 
JJI'ipl'Uvuje päť nových platní s 
náhrl!vkaml svetovej hudby. 
Bude to dwhú pla l iia s Vivald l· 
ho Inštrumentálnymi koncerta· 
mi, francúzska baroková hucl· 
ba s dielami F. Couperlna: Pié. 
ces en concert, La VJosionlare 
a J. B. Lullyho: TrJumr lásky, z 
tvorby J. S. Bacha Koncert pre 
dvoje huslť a orchester, Suita 
h mol. Z klastclzmu sl warcha
lovcl vybrali Moza r tove dlver· 
timentá D dur, B dur a F dur. 
Svoj prevažne barokový a kla
sicistický repertoá1· rozšlrla o 
nahrávky novše j a sdčasnef 
hudby: Grlegova suita z Holber
govýcli čias, RespJghlho Antlc· 

ké 6rii a tance ll Elgarova Se. 
renáda ·e mol, oo. 20. Z komor· 
net hudby spomeňme este na· 
hrávky Bratislavského dychové· 
bo kvinteta (L. van Beethoven 
Klavírne kvinteto Es dur, op. 161 
Barber: Letná hudba] a Brali· 
slavskej komornej harmónie rr:, 
van Beethoven; Septeto Es durt 
op. 20). Symfonickú hudbu bu· 
dú zastupovať D. Sostakovič~ 
Symfónia č. 5 (SF, Slovák). F. 
Schubert: Symfónie č. 5 B dur 
a č. 8 h mol (SF, Koiler) ; 
Brahmsove symfónie č. 3 a č. 4 
(SF, Rajter). Plánujd sa vyda· 
nic zborových sc6n z Haydno• 
vých Ročných obdobi (SF, SFZ, 
C. Melles) . 

Pre najilidie posiucháčskii 
vrstvy sa ráta s nahrávkami po· 
pulárnej klasiky: Slávne sklad. 
by majstrov [skladby pre k la· 
vlr. husle, vlolončélo a gitaru ľ 
a Karneval v hudbd [Dvoi'ák, 
Svendsen, Berlioz, Schmidt, SF 
dlr. Ľ. Rajter). .. ." 

• Z produkcie zahraničných 
f iriem zaradil OPUS do tohto· 
ročného plánu tri licencie: Ros
siniho oporné pt•odohry, Verdi· 
ho Slcflske nelpory 1 sólisti a 
orchester MET v New Yorku1 
s černošskou sopranistkou M. 
Arroyovou] a k 60. výročiu 
.VOSR album Speváci Vel kfiho 
divadla v Moskve. ... 

• Ntekofko riadkov ešte o 
plánoch rodakcio hudobnfn a 
knib o hudbe. Vydávllnio tých. 
to titulov sa v OPUSd sústrd· 
duje do i trnáslich l picializo· 
vanfch ediclf. Prlpravujo sa 4.· 
zväzok Slovenských spevov. 
publikácie J. Stanislava Reč,· 
hudba a spev, Bernsteinovu' 
Koncerty mladým, Nováčkuva 
Hudba v Brotislove n Rozhuvo· 
ry 1 dirigentmi (Slovák, RAjtor1 
1\oijlot•) od dramaturga SF J, 
Martona. Vyjdo zilvorečný 4. 
diot Hudobného turockého Eu· 
lenspiegla, I'áta sn s 'odfciou 
Levočského lutnového zbornfko. 
V pláne sú partllúry Ferenczy· 
ho Symfonického prológu, Kar· 
doiovej VI. symfónie a Nová· 
kovoj Reminiscencie prá' violon
če lo a orchester. Z ostatných ll• 
tulov sme sl všlmll Hrulovaklího 
Musicu nocturnu p"er arch! Zel
jonkovu Elég iu pre husle ~ s lá
člkov9 orchester1 Bergerovu 
JIJ. sonátu pre klavir a Salvo· 
vu Ba ladu pre dva klarinety, 
ú alej sa pri pravufú novšie 1 
s taršie diela vokálne1 tvorby a 
rad titulov pedagoglcko·lnštruk· 
ll vn ej litera túry pre ĽSU a kon. 
zervatóriá, M. STRAUSS 

spomenllt i taký rokl, že mome ntálne extstuje u nás viac 
ako l40 Judových škOL umenia, čo 10 takmer desaťnásobne 
vluc ako bolo v roku 1945. Len v Západoslovenskom kraj t štu. 
duje nn týchlo školách 13 000 talentovaných dell a tento po
čet sa stále rozrastá. Premietnlme si to do budúcna, že sl Jak 
pripravujeme velké kultúme zázemie budúcich návštevnlkov 
koncertov, opier, budúcich organizátorov hudobného živola 
11 v mnohých prlpadoch l budúcich umelcov. Náš štát venuje 
llllmortadnu pozol'llost tomuto 6seku kultúry a vzde lávania vo 
vedomi, že sll to lnvest!cle i námaha dobro a účelne vlozeni'. 

SÚŤ AŽ KONZERVATÓRIÍ h ra na klavíri: 3.-G'. mája v Bratlslave. 

Podla podaných· prihlášo!{ sa pripravuje na sií· 
ťaž 15 akorcleonistov, 17 viollstov1 čelistov a kon· 
trabasistov, 21 21akov trúbky1 lesného rohu, alebo 
pozauny a 30 klaviristov. ,v, porotách, ktoré ohod· 
nolia špičkové výkony konzervatoristov, zasttdnp 
okrem profesorov konzervatórli poprednt výkon· 
nt umelci. 

Hudobný život Slovenska zaznamená v najbJiž. 
šlch týždi1och významnú udalost. 

S to]frne leda; s6clru2ky a súdruhovia, pevne na pozíclťích 
Hoc lollsllckého umenia a pokroi<Ových tradfclf, naučili sme 

Sl! uva~ovat, čo je pre nasu spoločnost kul túrne výhouné, 
p roRpe!lnli a užlločnl\ e chceme slú:W vSotkým t9mto krásnym 
pozlllvnym ldQI'\Iom našej spoločnosti, ktorá sl predsa do s voj
ho Pt'OAI'amu da ln tak krl\sM heslo .,slúl lť fudu , vzdelávať ho, 
aprl11tupltovat mu vilelko najleplio zo svetovej civilizácie · a 
vluť ho na atupoft, ktorý zodpnvedá vy11palej aoula llstlckej spo
Jol!noaU". 

Sltfaž žiakov slovenských konzm·va!Oril, kto;·ú -
počn(Ic rokom 1976 - vyhlúsjlo Ministerstvo l. lo:ol
s tva SSR pre každý rok, bude v roku 1977 v tých
to odboroch: 

Dr. ZDENKO NOVACEK, CSo., 

h ra na ukorde61\e: 15.-16. februára v Košiciach, 
hra na viole, viol onče le, alebo kontrabase: 15.-

16. aprlla v Košiciach, 
hra na trúbke, lesnom rohu, alebo puzat~nn : 

26.-27. aprfla v Ztline, 

Jellnotlivé súťaže sa ukončia slávnostnými kon
certmi vlťazov . .Všetky súta2e a koncerty sú verej· 
nó a bezplatne pr!s tupné. Proto sa dá čakať, žd 
ich navštrvJ vera amatérskych 1 profesionálnych 
záujemcov hudobného umenia. -ms· 

(Pr11dnea11n6 na Aktiva l!s. ume lcov v pražskom 
ND dha 211. J, 1977) 

KONKURZ 
Kon7.erva16t•ium v Ko~iclacli prljima In• 

tirných pedag6gov s nástupom od l . IX. 
1977 na tieto odbory: Július 

Lev!,cký 
jub:luie 

Koncom janullro oslávll 
20. výročie svojej činnos
t J v oblasti kultl\ry rta
diteJ Kultúrneho a !>PO· 
ločenského stredist.:c1 v 
Humennom, súdruh Július 
Lovtck9. Kal!d9, kto po· 
zná obrovský rozmach 
huclobnóho života v tom. 
to významnom priemysel· 
nom centre v9chooného 
Slovenska - Humennom, 
v ir, že velkú zásluhu od 
jej prvopočltHkov až do 
dnoš n9ch dni má pľ.1ve 
činorodý, neúnavný, p1n 
rozvo j kultúry zap.i loný 
človo'>·komunislcl )LI:ius 
Levl~ký, ktorý s11 nikdy 
nedal odt·adtt prfpRduymt 
neú~ 1Jcchm l, a loiJo mu
lým záujmom o hudohno 
podujatia. Je zaklarla tr.. 
lom Kruhu prlatelov hUd· 
b y v Humemnom, osobne 
viedol kroniku, organlZoJ· 
val, získava l ďalillch 

Drlunivcov, podchytil 

každý dobrý nápad, myš. 
lienku, u mladých dosta
hol mnoho nadšenia naj
mU osobným pr!kladom. 
Pri prfležitosti X. hu
menskej hudobnej jari 
sám J. Levický naplsal: 

.,Zo začiatku tunu ma. 
li velké ťa~kosti s orga· 
nizovanhn í11!asti na jed· 
notlivé koncer ty, ču 11a 
vsak pri dobreJ s polUJlrú· 
ci dalo zvládnuť a oltob· 
nou agitáciou zlska ť puiJ· 
likum. ~lámo vefkí1 ra · 
dosť, ite za 10 rokov llllll· 
Aenot práco č lenuv Kruhu 
p riatefov hudby sa p r i 
ut•ga ni:t.Ovan l ko ncer tné
ho života na~e mesto du· 
sta lo medzi popredné 
nie len na Slovensku, a lo 
i v ce lolítátnom m01•ad· 
le". A v tomto roku, keJ 
v !·lumennom p;·lpi'a vuJíl 
uf 16. ročnlk hudobnej 
tal'l, ~~ u vedomujeme: v9· 

znam a potrebu ocenenia 
práce j. Lov1ck611o pro· 
~ tľednlctvom slov Anny 
Kovárovej (XV. llllJ, V~l. 
vyd. Košice 1976]: .,Oo!· 
šim lípeciiikom konce rt· 
uého života v Humennom 
je si lné pôsobenie sub· 
jokUvneho člnttera v roz· 
voji koncertntho žlvllla. 
Napriek veľmi zlým ob· 
jektfvnym podmienkam 
sa za 15 rokov OICistoncio 
Kruhu priatelov umcma, 
k torý sa postupne ustálil 
ako Knth pr iatelov hud· 
by, podarilo vybudovať 
novú socialistickú lt·adl· 
eiu koncertné)lo života". 
.,Subjekttvny či111teľ" 
velmi výrazn!) ovply;mi! 
rozvoj koncertného živo
ta v Humennom a l keli 
A. Kovárová matu nu 
mysli mnohých ďal&ich 
nndšencov, ktorí sa oil 
zaslúžili, celkom !ste v 
pt·vot)l I'aclo myslela nu 
j. Levického. Nie n.ího· 

don mu udeli li vläceré 
st;;itnc \-ľZnamonallla H 

tituly, Ilko "Za vyutkajú. 
eu prácu", .,Za zasluhy o 
rozvoj ceskoslovensko
~ov ietskeho pria teľstva" 

n mnoh~ ďa Is ie. 
L. URBANCIKOYA 

Mladd slovenskd sopranistka Magdal~na 
Blahuštakovc1 sa stala v poslednfícl! ro
koch protagontstkou brnensket Jandčko· 
vet opery. V d11och 6. a 8. decembra 
m. r. hosťovala v lzlavnom meste Bst6n· 
ske; SSR - Tallne, a to v operdch tra
viata a Don Carlos. V budtícom Nsle pri
nesieme s touto spevdčkou rozhovor o 
Je/ prdci a plánoch. Sn!mka: O. Bone~ 

l na odbor klasický ta nec, 
l na odbor akordeón , 
l na odbor hoboj, 
l na odbor trúbka, 
1 na vyul!ovanle biclcli nástrojov, 
ll na odbor klavfr, povinný klavfr a 

korepeticia. 

I'ožadované vzdelanie absolutórium 
V MU, JAMU alebo AMU, pripadne abso· 
lutur ium konzervatória s pedagogickou, 
a lebo umeleckou praxou. Zladosti dolo· 
:!:oné dotaznfkom, !ivotoplsom a prehla· 
dom o doterajiiej pedagogickej a ume· 
Jeckéf činnosti tre ba adresovať na ria· 
dltelslvo Konzervatória v Koiiciach Le· 
ninuva č. 89 do 31. marca 1977. Pr,ihlá· 
sen( uchádzači budú pisomne pozvanf na 
pohovor. 
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mme vo Weimare 
.,Nemôl ame prechádn( Welma 
rom. bu toho, aby sme si nevy
JIOi!ull obdivuhodníiho pianisllr 
Hummela." 

(Marie Andt•íi Ampe t'l , 
franc(Ízsky fyzi k l 

\1 pných jarných dňoch r. 1819 
1)r1chiidza do hlavného mesta ma
lého weimarského kniežatstva -
vtedy už slávny k lav!rny virtuóz a 
l:.kladatel , Mozartov žiak, 41-ročný 
bra tislavský rodák Ján Ne pomuk 
Hummel, aby lu nastúpll na volné 
miesto d irigenta welmarské hu 
dvorného divadla. Zostane tu 18 
rokov, až do svojej smrti. V tom· 
to ro ku začfna vo ViednJ Beet ho
ven plsať Mlssu Solemnls, v Ta
liansku už vychádzala Rossini ho 
hviezda - jeho Barbier vzn ikol 
p red 3 rokmi. Vtedy 9-ročný Sebu
mann eš te len študuje hru na klé!
v!ri, ale jeho rovesnlcl Chopin vo 
lvarsave a Llszt v Soproni, prvý
k rAl koncertujú a JO- ročný Mell
de lssohn dokonca už komponu 1e. 

Smrťou A. E. Miillera, bývalého 
tománskeho ka n tora a uznávané
ho Interpreta Mozarta, v r . 18l7 
~a uprázdnilo m iesto dir igenta 
a vor ného divadla vo Weimare, kto
rého či nohra sa stala pôsobenfm 
Schillera a Goetheho, ktorý bol 16 
r okov ie ho riaditeľom, nn jvýz1111nt-

Náhrofmý kantetl Hummelouho hro
bu na weimarskom Mestskom cin
torfne. 

nejšou scénou v Nemecku. Z nuJ
vážnejšlch uchádzačov prlchádzall 
do úvahy Hummel a o 8 rokov 
mllldš! a len neskoršie sl ávneJ~! 
Carl Maria von Webe1·, kt or~ bol 
už predtým rladitelom pra žskej a 
d rážďanske j opery. Weimarskll vel 
kovojvodkyJ)a Mária Pavlovno, kto
rá ča'sto rozhodovala o otázkach 
umenia, sa rozhodla pre Humme
la, ktorý nebol len klavirny vh·
t uóz svetovóho, mena, ale ma l zn 
sebou a j 4,il;ige:ntskú pra lC 11a dvo
roch v Eisenstnd te u Eszterházyov
cov a v Stuttgarte v o per!! wUr
temberského královstva a napfsrd 
už okolo 80 -o pusových skladieb. 

V čase .Hummelovho príc,llodu 
mal už ' streď Wei,ll'IJIL'U v poclstufe 
svoj dodries zachovaný mestský ub
raz, v ktorom tvorila slávna štvor
ka nemeckého klasického· hum a·
nizmu - Goethe, ·Schi ller. He rde r 
a Wieland. Z týchto žil už len 
Goethe, ktorý práve v lete toho 
roku oslavuJe - cestou do · Karlo
vých Ya rov - svo je 70. naroden!~ 
nv. Naplsal už okrem druhého dle
l u Fausta všetky v~znamné diela, 
ale prežíva práve osobnú krízu a 
uťahuje sa do svojho súkromn úho 
domu. 'Krátko pred tým mu zomre
la ma nželka Christiane a pre !n
torlgy herečky Jagemannovej, ml
lenky velkovojvodu Karola Aug us
t a, m us! sa vzda ť vedenia divad
la. ...• 

Pof as môjho pobyiu v tomto ma
lebnom meste, bohatom na kultúr. 
nu tradíciu, som sa na rôznych 
miestach s tretol so starostlivo za
chovaným! s pomienkam! na Hum
mela a takto vznikla myšlienka, 
venovať pôsobeniu Hummela vo 
Weimare tento článok - už a J 
vzhladom na t o, že za rok :;a bude 
oslavovať 200-ročné jubileum jeho 
narodenín. Vo Weimare vytvoril 
Hummel svoje najzaujímavejšie, 
dodnes ešte n ie celkom docenené 
diela, ktoré okrem doterajšej kla 
sicistickej charakteristiky 1-lumme
lovej tvorby obsahu jú už sllm' 
zložku romantlzmu, anticipujúc 
1\llestamt . štýl Cbopi~a .J Schuman.., 

Hummel pl'iiiel do Weimaru so 
svojou manželkou Alžbetou. rod. 
R1!ckelovou. speváčkou dvorného 
divadla vo Viedni a so svojlm 5-
I'Oč ným synom Eduardom. l-. torli 
sa neskoršie sta ne dirigentom v 
rôznych európskych mestá ch, o. 1. 
v Brne a v Opave (v r. 1893 zom
rel v Spojen9ch štátoch}. 

Hum melova a·odina sa u bytu je v 
dome s peknou klasicistickou rusll
dou na Marienstt•asse, k torý sa nn
chádza nedaleko veikolepé ho wel
ma rského parku, äl e l domu. ktor~ 
ob~val v poslednom obdob! svojho 
života F. Lls?.t, ktorého tvorba je 
tiež úzko sp!ltá s tý mto mestom. 
Hummel neskoršie dom, v ktorom 
býva, kúpi, ako i záhradu na dr u
hom konci mesta. Na prvom po
schod! sa nachádzali spotočen~k6 
miestnosti. v kto rých Hummel naJ
radšej kom ponova l. 

Ul niekorko dni po nastúpeni sa 
mu dostáva úloha dirigovať 50. 
PI'Hd~ta v en l.e Mozar tovho Don Gio
va n niho vo Weima re. Poznáme po
dro bné zloženie je ho operného or
chestra, ktorý ma l 14 sláči kových 
a 16 dychových hráčov . NaozaJ 
pozoruhod ný je ope1·ný repertoár 
llummelovej dirigen tskej činnosti. 
Okrľm Gluck-ových a Mozartovych 
opim· 1 Beethovenovho F'idelli:l ob
jilvuj t1 sa vtedy moderné die la, Je 
den-dva roky po ich vzniku. a ko 
nap1·. Weberov Ca rostrelec, ktor~ 
sa musel 5-krát opakovať, Ros5!ni
ho Wll iilm Teli, Auberov Fra Dia
volrJ, Meyerheerov Robert Diabol, 
Belliniho Norma a 3 dni pred 
Hummelovou smrťou Halévyho Zl
dovk!1. 

Hunnnt~l usporiadal vo Weimare 
tlv. "vdovské" koncerty. krorych 
zisk sa pou:1.fval pre podporný fond 
vdov a sirôt členov dvorskél1o or
c hestra. Tieto ko ncerty sa konul! 
od· 1'. 1830 - ož do llummelovej 
smrti, na ktorých odzneli o. t. 3., 
5., 6. a 8. Beethoveno va symfóula, 
Haydnovo Stvorenie. lländlovil 
Alexandrova slávnosť a Mendel
ssohnova predohra k Snu nocisvtl
tolán~k et . Hum mel, pochopitelne, 
často vyst upoval a ko klavi rista. 
R. 18.29 hral spolu so slávnym Pa
ga nlnlm na koncer te vo weunar
skom divadle, ktoré vyhorelo I'Oku 
1825 počas jedneJ z mnohých Hum
melových ciest, tento raz do Pari
ža, kde sa spriatelil s Rosslnim, 
Meyerbeerom a l. Renovované di
vad lo sa otvorilo predstave n!m 
Rossin iho Semlramidy. llummeln 
vied l! aj z Welmaru rozsiahle kon
cet·tné zájazdy do vllčšl ny európ
skych metropol, napr. r. 1822 do 
Pe trohradu a Moskvy, kde Humme
la počul pt·edchodca Choptna, Ir
sky skla dater J. Field. R. 1827 sa 
zúčastiJu je vo Viedni Beethovenov
ho pohrebu a účinku te na smú
točnom koncm·te. R, 1828 ho po·· 
čuje prvý krá t 18-ročn~ Chop in vo 
Va r~ave a r. 1831 dostáva v Lon
dýne od výrobcu k lavírov P. Enar
da do daru n ové krídlo, ktoré je 
dnes vo vlastnfctve brallslavsl<ého 
Mestského múzea {a toho času sa 
ešte stále nachádza v opr a ve v 
Hradci Králové }. Po Hu mmelovej 
smrt! na tom to k lav!rl vra J už len 
ra z h ra l F. Llszt, ktorý .,bol jeho 
spevn9m tónom nadšenf '. Pr! da l
šom záJazde r. 11134 do Vledna nav
št!v l Hummel so svojou manže lko u 
a dvoma synmi posled nýll:rá t svo· 
je rodné mesto. Druhý syn Ka i"O l 
sa narodil r . 1821 vo Weimare a 
zomrel ako maliar r . 1906 v obci 
Berka bllzko Weimaru. Hummel 
vystúpil na kon certe 20. 1tína 1834 
v Pállfyho koncer tnej sten! {v oko
ll dnäšne j budovy rozhlasu na Zo
chove! u lici l a býval na dnešnej 
Obchodnej ulic i č. 2 u známeho 
v9robc u k lavlrov Kar la Schmid ta. 
Humme l Qrl tomto poby te v Brati
slave u káza l r odine svoj rodn ý 
dom na Klobučníckej ulici, zavie
dol ju do petržalského parku, nav
štfvll! Senec, kde Hummel strávil 
asi 6 rokov svojho detstva a cez 
Eisensta d t, zámok Eszterhlíza 
{dnešný . FertM l a šoprorr sa vrá
tili do ~iedn e. 

Do Weim&I'U prichádzalo mnono 
nadan~ch žiakov, aby sa učlll u 
Hummela h re na klavíri. K nfm 
patril l neskorši skladatef Ferdi
nan d flil ler, lc tor~ vo svoUch me
moároch popisuJe s pOsob Humme. 
lov ho vyučovania (ako dba l na 
zreternosf, čistotu a prednes spev
nýc h miest a aký bo l prísny no 
správny prs tok lad }. Pre štúd ium 
používal v la s tné skladby. Mladý 
Schumann pfše svojej matke, že 
pôjde do Weimaru .. z chytráckej 
prfčlny - označiť sa za Humme
lovho žiaka". Vo Weimare naplsal 
Hummel vtedy vysoko ocenenú 
.,Velkíi školu klavfru". Počnúc So
natou fis mol pre k la.vlr, op. !ll 
vzn lkll vo Weimare ostatné Hum
melove skladby (posledná oouso· 

Hummelov pomntk z r. 1895 pri 
welmarskom Ndrodnom divadle. 

Snímky: archfv autora 

vaná skladba má čís lo 127] . O tej
ll už romantickej sonáte hovoril 
Schumann, že by sama stačtla, aby 
Hummel zostal nesmrtelným. Vo 
Weimare vzni k li o. l. veiko lep6 
koncerty pre klav!r a orchester 
a mol [op. 85], h mol [op. 89) a 
As dur (op. 113) a komorné sklad
by s rôznym obsadenfm. napr. tzv. 
.,Military"-septeto (op. 114}. 

Gnethe a Hummel sa pochopi
terne často dostávali do kontaktu. 
Goethe v r. 1808-10 poriada! vo 
svojom. dome (každý š tvrtok a kaž
dú nedeľu } vokálne komorné kon 
certy. Od 1·. 1821 sa za spolupráce 
Hummela obnovujú v ešte ši ršom 
rozsahu. Hummel je aj 4. novem
bra 1821 p!'!tomný na domácom 
lc oncerle ll-ročného Me ndelssoh
na. ktorého ku Goethemu zaviedol 
ber l!nsky skladater Zelter. básni
kov priateľ a hudobný poradcll. 
Goethe, nadšený Menclclssohnovou 
hrou, vtedy venoval mladému hn
dobn!kovi prlležitostnú básei·I. 

Goetheho dôverntk Eckermann 
popisu je vo svojom dennfku prvé 
s tretnutie s 1-lummelom r. 1822 v 
Goetheho dome, ked počul Hum· 
mela asi hodinu Improvizovať na 
klavlrl a označuje ho ako prlro· 
clzeného a PI'ostého človeka, 11ž 
prfllš skromného na slávneho VIr
tuóza. Humme l s i zachoval do kon
ca života svoje ,.viedenské" ndt'ú
čle 1 vo wc lmarskom prostred!. 
Eckermannovl vyslovil Goethe ~voj 
slávny výrok o Hummelovi. ked 
s n im porovnáva l Napoleóna, kto 
rý suverénne narába! svetom -
ako Hummel so svojim klavfrom. 

Pri 50-ročnom služobnom jubileu 
Goetheho 1 pri pohrebe veľkt'll<J 
básnika 26. marca 1832 odznejú 
pre tieto pr!ležitosll komponovll
né Ilummelove skladby. 

Po krátkej chorobe zoml<!r/1 
skladatel ráno 17. októbra 1837 
Je pochovaný nedaleko knleža.::e 1 
krypty, v ktorej odpoč!va fú teles. 
né pozostatky Goetheho a Schille
ra (na Mestskom clntor!ne). Spo
lu s 1-l ummelom sú tam pochovnnf: 
ieho manželka AlžbetA, rodenA 
ROckelová ( 1793-1883]. ]eh o 
vnučky - Johanna llummelovó 
{1842-1927) a Augusta Hummela
vá [1844-1918} a Augusta Hum
melová, rodená Coudi·ayová [1816 
až 1844}, zreJme manželka Hum
melovho syna Eduarda a dcéra po
predného welmarského architekta 
C. W. Coudraya. Hrob ozdobu je ná
hrobn ý kameň s reltéfom s klada· 
terovho portrétu, obklopen~m po
zlá teným vencom. 

iVo Weimare sa stretávam'e i:lne'5 
s viacerými spomienkami na Hum
mela. V strede mesta sa nachádza 
ulica , pomenovaná po sklada tero
vt. P1·1 divadle stoji Hummelov 
pomnfk z r. 1895 a na fasáde do. 
mu, v ktorom Hummel býval a 
zomrel, sa nacnádza pamätná ta
bul a. 

Popri J. S. Bachovi, ktorý liol vo 
Weimare koncertným majstrom a 
F. Llsztovl, sa viaže a l meno bra
tislavského rodáka na velkt1 tiu
dobntí trad!clu tejto kultúrnet re
zervácie dnešnej Nemecke j demo. 
kratlckej republlky. 

Hummelove umenie klavfrného 
virtuóza bolo ocenené oddávna, te
ho skladatelské dielo dodnes -
ešte len čia stočne a jeho bohat á 
dirigentská činnost, menovite vo 
Weimare. nebola doteraz vôbec 
bližšie zhodnotená. 

GABRIEL DUSINSKt 

Piešťany 
k Beethovenovmu 
·ubileu 

Bez nadsddzky matno poveda(, te popri Brattslavt! sd 
Piešťany druhým kultO.rnym centrom na Slovensku, kde 
beethouenouskd lradlcla ut ddvneJSie zapustila hlboké 
korene. Udržiavala a rozulfala sa bez ohladu na to, v 
akom !ilddiu sa prdue nachddzall z času na čas oživené 
polemiky okolo delikdtnef otdzky: v ktorých ktípetoch 
noplsal Beethoven svoJ list "nesmrtelnef mtlef" - v 
Pieštanoch, či v českých Tepliciach? Ndzory na lokalt· 
zdctu vzniku listu sa dodnes rdznia. Zatiaľ sa teda mu
stme uspokojiť s tým, že miesto ptsania 1 adresdtka lzstu 
zostdvafú - napriek viac alebo menej podloženým do
hadom - Beethovenouým ta;omstuom. Napokon by bolo 
a; škoda ttíto drdždiuO. tému, o ktore; by sa dalo zostamt 
dosť obsialzla bibliografia, raz navždy uzavrie!. Nech 
zostane i naďalef vďačným ndmetom pre Siroktí ooec 
beethovenouských bddateľou. 

Pie!iťany sa pruýkrdt prthldsilt - a to veľmi okdzala 
- k Beethouenoumu hudobnému odkazu pri spomiPnko
uom koncerte k stému výročiu skladateľouho tímrtla u 
roku 1927. Vtedy za dirigovania prof. Alexandra Albrfi'r.h
ta odznela Symfónia č. 9 v starom prlrodnom amfttedtri, 
nazývanom "Stadion", za uelkef tíčasti obecenstva. (Ttíto 
udalost zachyldua i pripofend archfvna fotografia, ktord 
- domnievam sa - ;e v na!ieJ beethouenouskef Ikono
grafii doteraz neznáma.) Po troch rokoch, z prfležttostt 
160. výroNa narodenza skladateľa 9. symfóniu reprizo
vall. Na toto podujatie pri!ili aj ndušteunlcl z Bratislavy 
zuld!itnym ulakom. V roku 1938 v parku odhalili Beetho
venC'u pamäinik od akad. sochdra Ladislava Ľ. Polldka 
z Ple!Uan. Popr/ častom uuddzani Beethovenových skla
dieb u rdmci programov PieUansk~lzo f estivalu sa Ple!i· 
ťany stali od šesťdesiatych rokou - z podnetu Bee
thoue,wvef spolot:nosti v CSSR - miestom dvoch bee
thouenouských konferencii {1963, 1966 J a dvoch mPdzt· 
ndrodnýclz muzikologických sympózi! ( 1968, 1970 /. Pri 
prvej konferencii odhalili pamätnťt tabuľu na neďalPkeJ 
Vile Bacchus, kde sa mal Beethoven zdrtlauat r. 1801. 
Duo{slé výroNe Beethovenovho narodenia sl Ple!itany pri
pomenuli okrem koncertných podujatt pomenovaním ces. 
ty - kde sa nachddza Beethouenou pamätnlk - na Bee
thovenovu alej a vydaním verkef tematickef pohladntce 
Beethoven a Piesfany. 

Pamutnik Ludwiga van Be(l!/lOvena v pleštan~kum parku. 
Sntmka: ). Hado'li n~ký 

Predvedenie BeethouenouetiX. symfónie u PieStanoch -
pri prUežitosti 100. výrol!la ťtmrtla skladateľa u r. 1927. 

Snfmka: archív autora 

Beethovenovské pamiatky sa začali stístreďouat u pie§. 
tanskom mtízeu e~te začiatkom tridsiatych rokov nd!iho 
storočia. Ucelen({. výstavu pod ndzuom ,Beethoven a Slo
vensko" v§ak otuorilt v Balneol oglckorr:. mtízeu a~ u roku 
1966 - k druhef Beethovenovskef konferencll. Teraz, 
k blttlacemu sa 150. výročiu tímrtia skladateľa sprlstup
nilo Balneologické múzeum stdlu expozlciu BeethOI;t.~n 
a Slovensko" {libreto a scendr dr. Ľ. Ballová/. Výstava 
na kore~pondenclt a dobou!}ch vydaniach Beethoveno
u!}ch skladieb, venovaných bltzkym priateľom, pocht'1dza
jtícim z tízemta Slovenska, dokumentufe Beethovenove 
vztahy k Slovensku a ukazufe cesty !;trenia teho hudby 
u nds. V expozíclt stí ďalef zasttípené portréty zalntere· 
souan!}ch osobnosti. Je tu napriklad rodokmel'! Brunswi
koucou, portrét J. N. Hummela, Heinricha Kleina, Miku· 
ld!ia Zme!ikala a t. Medzi expondtmt dostalo miesto z fa
xtmlle listu "nesmrteľnet mile;". V!}stava fe doplnent'1 
tiež star!}mi farebnými rytinami miest, ktoré mata vztah 
k Beethoven ou l (Bratislava, Dolna Kru pd, Hlohovec, Pie!i
tany /. Expozlcta md komorn!} charakter, ale prostred· 
ntctuom modernfích v{jstauntckych technik poskytuJe t 
na malej ploche bohatg zdroj tnformdctt. Pravda, to nat· 
cennef§le, čo ndm tu Beethoven zanechal, te jeho hudba. 
V tomto roku dostane ~lr!;t priestor na koncertoch Kruhu 
priaterou umenia l na Pte!itanskom festivale, kde dl'!a 
1. júla t. r. uvedie u prlrodnom amfitedtrl Sttltne divad
lo z Ostravy skladateľouu operu Fidélia, 

KORNEII DUFPBI 


