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ZDENKO NOVACEK 

Vífazn 
, 

Október 
je prHežltosť zamysheť 

sa nad rozvojom sovtet
skej hudobnej vzdelanos 
li za poslectnych 60 ro
kov - od víťazstva ver 
t..cj októbrovej soclalls
ttckej revolúcie. Zučal<t 
novú éru l v oblasti lt ll· 
clobnej vzdelanosti, uč tiH 
l'udl, že hudobné llod uu
ty už nie sú len pre hfsl· 
1-.u vyvolencov, ze hudob
ný talent je vzácnosť, 
ktorú treba kultivoval 
bez ohradu na sociálne 
postavenie u jedno\ hvca 
a kaž.dá hudobná kultúra 
musi predovsetkym vy
rásť z nár odných zákla
dov, aby sa mohla zara
dt ť do šiL•i;!ch kontextov 
a slať sa prípadne sveto
vou. 

Sesťdesiatročná cesta 
sovietskej hudobnej vzde
lanosti je príklartom z 
mnohých uhlov. Predo
všetkým nás musela za
u JB ť široká estetická kon
cepcia sovietskej hudob
nej kultúry a hned na za
čia tku názory Lunačar· 
ského, ktorý formulova l 
myšlienky o nutnej ná
väznosti súčasnosti na 
všetky velké hodnoty ml· 
nulosti. Zásluhou Lenina 
sa odmietla koncepcia 
proletkultu, ktorý ch ce l 
pre robotnlcku triedu zú
žlf estetické hodnoty a 
predpokladal, l!e s ocia lis
tická spoločnosť sl vytvo 
ri vlastné, ale Izolované 
umen ie. Lenin a Lunačar
skij naopak zdôrazňovali , 
2e treba sprístupniť rudu 
vietky velké hodnoty mi
nulosti, uviesť najlidie 
vrstvy do celkovej IIVB· 

tovej hudobnej vzdela 
nosti a na týchto pilie
t•och stavať vlastn(t so· 
cinlistickú hudobnú kul
túru. 

Pozn áme mnohé zápasy 
o realistické divadlo a 
realistickú operu a s ob· 
divom sledu jeme rozvot 
jednotliv9ch närodn9ch 

· kult6r, dokooca 1 ttch, 

ktoré pred 1·okom 1917 
už bolt takmer !fred zá
nikom. Sovwtskil národ
nostná politika vytvorila 
dostaroc ny pncstor pre 
vtucnároclnostnll hudob 
nú vzdelanosť a ZH 60 ro 
kov dukazélla, ze vse tky 
národy a nárudno~tl. :ll
júce na území ZSS R. sl 
vyprofilovali vlastnú, 
svojráznu hudobnú kul
Htru. 

Rad zauJímav}•ch čŕt 
mtl sovtetska hudobná 
estetika. Zásluhou po
predných hudobn9ch ved
cov i skladateľov kon
Stttuovala sa marxistic
ko-leninská hudobná es· 
tetika, ktorá sa svojou 
náplitou, cieľm! a celko
vým poslanlm podsta tne 
Hsi od idealistických es
tetík. Zdôrazňuje predo
všetkým , že národné zá 
klad'' sú východiskom 
každého umeleckého 
myslenia, že umelec, kto 
rý verí v ideály socializ
mu a je presvedčený o 
pokrokových zámeroch 
10vojej spoločnosti, pri· 
spôsobuje svoje umelec
ké myslenie sítčasným 
poh·ebám spoločnosti. 
Niekedy sa tomu hovori 
angažovanosť, inokedy 
mravná zodpovednosť, 
alebo i dostatočné pocho
penie a dialektické uve
domenie si súčasnej si· 
tulicie a potrieb svojej 
doby. V tomto zmysle 
mal zásluhy l estét a n
lozof Zdanov a z tých· 
to zásluh zostali v trva

lej p latnost! jeho pred
stavy, že každý rozhľa

dený človek soclallzmn 
by sa mal niekedy dostat 
k najvyšš lm umeleckým 

hodno tám, prijať ich me
dzi svoje každodenné po· 
treby a tak sa stať rov· 

nocenným 
dialógu 

tvorcom. 

partnerom v 
s umeleckým 

S nehyntlcou laskou 
budeme sa vždy vracal 
k dnJm velikátHim Sil· 

vie tskej hudhy O. Sosta
kovii:ovi a S. Prokufievu· 
vi , ktm·i svujími sklaci

IJami ukázali, a ku si 
predstavujeme nwdot·ne 
soc ialistické ummtie a 
tiež v naiiich podmien 

kach zasiali nejeden pod

net a inšpiráciu. Naučtlt 
sme sa chápať l vysoké 
hodnoty sovietskeho In 

terpretačnP.ho umenia. 
Veď to bol! p ráve D. 

Oistrach, S. Richter a de-
siatky ďals!ch, ktor! 
značne posunuli nase 

predstavy o koncertnom 
umeni, umocnili našu ná· 
ročnost a majú zásluhu 
na tom, že českosloven 

ské koncertné umeme 
pres lo vlťazne l na sve· 

tové pódiá. 
Sledujeme už viac ro

kov sústavnú s tarostU 
vosf sovietskych priate
rov o rozvoj mlad9ch ta
lentov. Nikto dnes už ne 

pochybuje, že m ladá in
terpretačná generácia 
ponesie pochodeň svo 
jich slávnych p reclchod 

co v. 
V týchto úzkych kon

taktoch našej ht.dobne1 

vzdelanosti so sovietskym 
hudobn9m umenlm smE' 
si moh l! vyrlešlt viac zá

važn9ch umeleck9ch 1:1 

Ideových otázok, prlčor.t 

sa súčasne vyhrat'íoval~ 

naša národná hudobná 
kultúra, jej na jpodstat 

nejšle črty a všetko to. 

čim dnes Imponuje a pô 
sobi doma 1 v zah11anlčf. 

EBERHARD LIPPOLD 
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O niektorých dôsledkoch 
VOSR 

na hudobnú estetiku 
Hudobu(! estetiku dnes mnoh! pokla

daj(! za problematicktí vedu. Zdá sa, že 
aku špekulativna teó t•ia autonómne chá
Jlane j hudby v 19. sturočt prestala exis
tovať a že ju na rozmanitost' dmJlinýc h 
hndubnýt: h prejavov už sotva možno 
apliknvut'. Ako svetunázut•uvé a hudob
nu -filozufické krédo - aj tu je hudobná 
estetika - zrejme ne bude spliiat' požia
davku ra~:io uality pozitivislickélto chá· 
pania vody. Ako východisko z tejto di
lemy, zdá sa, ukazujít sa jednotlivé vedné 
udbory: hudobná sociológia, hudobná 
psychológia, alebo teúria informáci! -
ich kateg6J"ie sú sice väčšinou takisto 
uevyhnnP.né ako kategórie hudobnej es· 
tetiky, a le ľahšie sa vyhnú podozreniu, 
že sú preideologizované. 
Keďzo hudba môíe vznikal', existovať 

a pôsobil iba v rámci histo ricky kon 
krétnych spo.ločenských pomcnw, je ne
vyhnutn á gnozeolugicko-teot·etická, his
toricko-genetická a sociálno-funkčná de
finfcia v neposlednom rade aj na spres
nenie pt·oblematiky v jednotlivýc h ved
ných odboroch. Tuto úlohu mdže plniť 
iha hudobná estetika, ktnrá sa opiet·a o 
nusný [ilozofický a· sptiločensko-teorelir:
ký základ. Práve preto sa estetika už 
odd áv na pokla dá za filozofickú discipli
nu. Hoci za svoje meno vdači Bnumgar· 
tonovej r·ovnomennej knihe v polnvici 18. 
stm·nč ia . predsa sú úvahy a reflexie o 
estetickýr; h otázkac h neoddelitcfnými sú
časťami aj skoršich filozofických my~
Jienkovýr:h smerov od antiky až ~o 
osvietens tvo , a naopak, názory teúrte 
umenia uhsahujú skoro v~dy filozoficko· 
svetonázorové prvky. 

Veľké, ut:e lené filozofické smer·y 18. a 
19. stu.ročla , ktoré podľa Marxa ,svet iba 
udlišne intet•pt:etovali", dokázali svoju 
nemohúr.nosť tento svP.t z me nil', le bo sa 
nuvede li pozdvi hnúť na (u·ovoii skuto~
ného histal"ického diania. Stavba katego
ril tradicncj hudo bn ej estetiky sa za i:a 
la knhsať podomletä rôznorodým i [ilu · 
:wfickými ' pt•údmi a samotný cmpirizn_m~ 
.. estetiky zdola" ju nevedel pod_~pr•el; 
Tak sa ko mpromitovali ako neuzttoč ne 
spekuläcie aj niektoré plodné úvah~ ll 

vzťahoch medzi hudbou a skutnl!nostou. 
Marxistická hudobná este tika sa md· 

ii.e npr-iet' o vedecky zdôvu~non(l muzo
fickft a spoločensko-tenrettckú konce~
ci u ktorá sa od •·oku 191.7 putvrdzUJC 
aj 'v praxi. To otvára hudobnej estetike. 
nielen vyznamné a doteraz zďaleka ne
vyčerpatel'n é metodologi_cké, možno~ti ! 
ole kladie súčasne vysoke naroky na JOJ 
vedeckosť a overovanie v praxi. 
Analyzovať a historick y sledovať ~e~

prostredný vplyv Októbrovej rP.vo luc~e 
n a rozvo j hudobnoestetlck.ého mysl e.nra 
nie je v rámci tohto p ríspevku možné. 
Poukál!eme dak na niektoré podstatné 
tendencie. 

Mimoriadne bohatý materiál možno 
sledovať v živých hudobnoestetických 
diskusiách v 20. a 30. rokoch v Soviet
skom zväze, a to v prácach Lunačarské
ho, Javors kého, Asafleva, Grt~bera . a 
iných. Napriek ich rozdielnym vychodrs
kovým bodom charakterizuje tieto prá
l:e ftsilie skúmať hudobnú komunikáciu 
ako spoločensky nevyhnutn ý proce~ a 
dopátrať sa jej zákonitosti. V popredt sú 
tri otázky: 

1. Specifický odraz hudobn~ho obsahu_: 
lt torému je podľa Lunačarskeho vlastna 
.. určitosť svojho druhu". Hudba sa ne
"aoberá podanlm veci alP.bo udalnslf, ale 
nic je .,ničím iným ako odrazom v!lft
torných a vonkaj!iich pohnutf ka~dehu 
dmtm urýchfovacích a spomaľovacich 
morne;ttov, momentov napätia a pokoja" 
( Lunačarskij , Sociálne pramene hudby 
v knihe Revolúcia a umenie) - koneč 
ue vyjadruje aj .,spoločenskí! pt•ncesy· 
Asa[iev ju ponfma, na rozdie l od hetero
uómnych obsahových P~,ňatf, ak_o .,into 
o1ovaný zmyslový obsah . ( Asaftcv, Hu 
dobn6 · forma - ako proces.) 

2. Zákonitá súvislost medzi hudobnou 
ku lt ftrun a vývojom spoločnost i . V sna
he aplikova l metódy his torického mate· 
rializn111 na r·ozvo j hudby, pokladá Ja· 
vorski j vývoj hudobných foriem za od· 
raz :r.ovseobecnenýc h .,schtím spoločen· 
ských pt·or.esov" . Roman Gruber skúma 
priamu nadväznosť dejln hudby nn eko· 
nomický rozvoj spo ločn osti. Tu to bol 
opä t' l,unačarskij, ktorý - na jvýraznej· 
s ie v polemike s hudobným sociológo'm 
l'laxom Webersom - neustá le varuval 
pred zjednodu~ovanhn a vyzdvihoval di a
le ktíckú jednotu sociálnych a psycho: 
fyz iologických determinantov hudobneJ 
kultúry. 

3. Spoločonl!lká funkcia hudby menia· 
ce j sa spoločnosti. Asafievova téza, že ~ 
hudbe neexistuje nič okrem sluchove J 
emplrie, sa dôsledne uplatJ1uje v jeho 
učeni o hudobnej forme ako p roces in· 
tunovanej komunikácie. V tomto zmysle 
chápe .,spoloi:enskú determinovanosť . a 
spo ločenskú zdôvodnenosť ako na jvyšš te 
kritérium každé ho hudobné ho javu. Ani 
abstraktná architektonika, ani abstrakt· 
né vizuijlne 10chémy foriem, a le sluch 
sa v hudlJe shíva meradlom všetkého". 
Aj )avm·skébo Teória tonálneho rytmu 
poukazu je na zákonitosť hudobného po· 
čúvania. Od spôsobu , ako sa hudba po• 
čftva, a z jej spoločenskej álohy, vyv_o· 
dzujú obaja aj svoje hypotézy na perm• 
dizovanie : Asafievove myšlienky o záme
ne .,klasických" epoch takými, ~.loré sa 
vyznačujú ,.intonai:nými krlzanu , a . J~: 
vorskfihn hypotéza tzv. fázoepoch . Na Jma 
u Lunnčarskéhu, ľudového komisára 
osvety sa S(lii.jajft také to úvahy s myš· 
lienka:ni o úlohe hudby v rozví jajúcej 
su slll:ialistickej spoločnosli , u jej mies· 
te v duchovne j kultíu·e sovietskeho fu· 
du . 

Zatiaľ l!o hudobná eslelika 19. storo· 
1:ia sa prevazne orientovala na estetic· 
kft kun tem pláciu a reflexiu, na význam 
a klasifikáci u samotnej hudby ako ta
kej marxisti cká hudobná estetika sa po· 
k la,d á nd za1:iatku za spoločenskú ve· 
du : skúma spoločensky detel'minované 
zákonitosti hudobnoestetického osvojenia 
si sk u tol.: nosti. 

E§te hlbšie ako tieto bezprostredné 
ideovo-his torické vplyvy Októbrovej r e· 
volúcie na t·ozvoj hudobnej estetiky tre· 
ba oceniť n epriame dôsledky, vyplýva· 
jfLCe z objektív nych sv.etodejinných 
zmien , ktoré túto udalusť vyvolali a Y 

rozhodujúcej miere jej vtlačili epochál· 
ny charakter. Z perspektlvneho pohľadn 
§iestich desatročí vari neexistuje dôleži
tá udalosť v ndom s tot•ol:l, ktorá by 
s týmito zmenami nesúvisela . To koniec 
koncov JJlati aj pre vývoj hudobnoeste
tických teórií, ktoré odráža jú osud hud· 
by v udej epoche z nemarxistickýc h po· 

zicií. 
Pôsobenie spoločensko-ekonomit:kel za

kladne na rozvoj hudby je samnzreime 
také mnohotvárne a vnútornými pod· 
mienkami členené, že aj aplikáda ma1·· 
xislickej metódy dovoľuje rôznm·ndé spô· 
so by reflexii a záverov. Dejiny ma ncis· 
tickej hudobnej est etiky sú bohaté na 
podnetné, ale sčasti aj jednostrnnuc a 
zjednoduš njfll!e interpretácie vzfa h11 me· 
tlzi hudbou a spoločnost'ou , ktoré ko· 
nečne môže potvrdif a lebo vyvrá til len 
hudobnokultftnra p•·a x. 

Svetodejinné· zmeny, ktnró SA začali 

Veľkou októbrovou socialistickuu 1•evo· 
lírciou, dlhodobou a uvedomelou a pliká
c iou spoznaných zákonitosti spoloi!enské
ho vývoja, poskytli spoločenským vedám 
kritérium praxe. umožrlujúce aj filozo· 
fickel hudobnej este tike konštiluovar sa 
ako veda. 



O záujmovej umeleckej činnosti 

a otázkach jej tzv. 
profesionalizácie 

Pred necelým rokom pr itiol pracovať no Osvetový ústav du Bra
tlshsvy ) én M.olek zaslúžilý procovnlk k ultúry. Z t• iad ltcľské hu 
postu Kt•ftjsk6ho ~svetového stredisk a v Banskej Bysll·lcl pri~ i ol 
v iesť od.bor záujmovej umel eck ej činnusll na l nlllltúci i s celoslo· 
ve nskuu pôsobnusl'ou. Po mnohoročných skúsenostiach má pl'eJ· 
lltavy a plány o kullúr novýchovnej lll'ác(. Niektorú iste zau jmú 
aj cltatel'ov nášho časopisu : 

- Zúuj mová umelecká činnosť ( ZUC] je významn ým prostnerl 
kom r ozvoja osobnosti a neodcl el1lelnou súcosťou socialisti ckého 
živo tného stý iu. Aby takou skutočn e bola, je potrebné, sústavne 
sa stara( o upla t t1ovanls špectfických zákonitosti psychoiOg io, su 
c lolOgle a estetiky v zuC dodržiava ť isté zák ladné charakterlstn;. 
k é vlastnosti, akýmt sú: nezištnosť, sústavnosť, vy trvalost. obeta 
vos ť a tď. , ktoré sú základom rozvo ja osobnosti č loveka vôbPr' 
a zvláš( v č innosti , ktorá napomáha tomuto rozvo ju. Oalej 1~ 
potrebné, aby sa rozv! jal pravidelný k ultúrny život a to n ielen 
prostrednictvom ver ejných vystúpeni, a le aj besedami o tom to 
druhu umenia, pestovani m "estetiky umenia " a záu jmovl:lj ume· 
leckej č in nosti pre svoje vlastné obohaten ie, ako aj zvyšovanle 
estetického vzťahu ľudi k spo ločnosti, umen iu a k prirode. Táto 
clnnosť vyžaduje vyspelý stupeií uvedomenia a spoločensko po· 
lltfckého zaangažovania. To všetko je možné Jen v dOsledne orga
n izovanom systéme, ktorý nie je Iba prisfubom sct•!Ozncho, pt' t:l · 
moč lareho a cieľavedomého vid enia, a le jo uskuločn enlm tých to 
ci eľov. Chcel by som dosiahn uť na svojom poste výs ledky, k toré 
by zod povedali v yššie uvedeným požiadavk ll.m. Je lo možno veľ<~, 
dúľam však, že sa podari realizovať aspoi\ lo najpodst<Jlne išlc. 

Prebrali ste starostlivosť o detky žénre ZUt : o divadl o, vý· 
ťvlll'n é, tanečné umenie a hudbu. Ako sa pr áve na ňu pozerá !.: , 
akú úlohu zoht•ala vo vašom živote? 

- Vyrástol som s hudbou. ]Cl a mnohym poprcdn ym sk ladu
t orom umelcom l teoretikom, s ktor ými som bol v kon tuk tc , cla· 
ku jen{ za to, že môžem aktl vne pôsobir v oblasti ZUC. Pr vé kon· 
tttkl y s hudbou som zažil pri svojom otcovi, ktor ý hráva l nu husto 
a potom poča s gymnaziálnych štúd ii v Dolnom Kub!ne v mlostne1 
dychovej hudbe, kde som sa naučil h rať na flautu . Od t 9ch člds 
Je hudba spr ievodcom môjho života. Venoval som su jej v or· 
chcstrl v Liptovskom H r ádku, v Novej Bani a v Kru jskom sym· 
ton ick om orchest ri v Bansk ej Bystrici, ktorý som a l 13 r okov 
viedol. Mal som na sta r ost i a1 niekoľko speváckych zborov. V No· 
vej Bani sme spolu s riaditeľom ter ajscj ĽŠU súdr uhom Vo jčlnkum 
a dnešnou riaditeľkou ĽŠU v Banskej Bystr ici súdružkou 1'rgo· 
vou založil! hudobnú školu , ktorá už 2!:i rokov veľm i dobre pros 
per u je. VIedol som tam 1 m iestnu dychovku. Ziaľ , nastúpenie 
dt·áhy pt'ofesionál neho osvetového pracovnika mA postupne vzcla· 
1ovalo oli bezprost t·edného denného styku s aktfvnym muzl t: íi 'O· 
vonfm. Noprlék tomu som však v tomto druhu č in nos ti cnl lwm 
neustol. Pr ofesionálna osvetová činnosť ma sice v ied la viac k tuo· 
re tickťimu, než k praktlckému pestovaniu hudiJy, k vyuť.ovon t u 
de jln hudby v konzultačndm stredisku Stred nej knl hovnlckej skO· 
l y v Banskej By5trl cl, kde pôsobl m aj teraz, ku kri tlckol al<livltr) 
v oblasti hudby a ZUC, netrpezli vo čakám čas, kedy sa budo111 
môc ť akt!vnejšie venovaf napriklad komornej h re. Aj to le jedn'' 
z vlastnosti, ktorú by som rád vštepil vsetkým pracovn i kom ZUG. 
2tvé pestovanie hudby j e totiž pre rodský život ncopal<ovatefnou 
a nenahľadilefnou zložkou vnútorného obohacovanie sa. 

Na fórach, kde sa rieiiia kultúrno-spoločenské otázky sa huvod 
o nu tnosti zbll! ovan lll prof esionálneho umenia s amatérskym. 
Ako sa na tento problém pozeráteí' 

- Je to v podstate správna myšlienka, najmll ak má podpo· 
rovať kvalltotlvne ambicle, ale ako absolútny ciel ZUC je to 
pomýlená vytýčen ie ci eľa. ZllC nemôže nahradzovať pruf eslonálhe 
umenie - mOže ho viac, a lebo menej úspešne sup lo~.a ť, ale ne
mOže sa s nim stotožni ť. V určitých obdobiach a v kolektlvoch , 
kde sa vytvoria mimoriadne vhodné podmienky, možno dosahovuť 
p rof esioná lne výsled ky, a le tba do tých čias, kým nedô jde k zme· 
n ám v osobe vedúceho a k podstatným presunom v zloženi ko· 
l ektlvu. Produkova( podobné výsl edky nie je vždy a najmä v ma· 
sovom mer adle možné. V týchto vec iach treba velm i citlivo dlfe· 
r encova t Zámena ochotníck eho za p rofesionálne umenie j e lá· 
k ová aJ z predst!žnych, či zištných dôvodov. Je známe, že v ob· 
l ast! zábavnej hudby tanečné orchestre supl u jú vo velkej miero 
p rofesionálnu umeleck ú činnosť účlnkovanfm na spoločenských 
zábavách - a za honorár. Poberanie honorár ov sa stalo nielen 
symbolom, ale a j akýmsi zvláštnym ,.potvrdenim" profeslonálnos
ti eosto bez ohladu na úrovei\ . Falošnosť tohto stanovi ska jl:l 
1a'sná. v tejto oblasti treba prlsne dbaf na umeleckú úrovei'l, buz 
ktor ej by sa nikto nemal ani odváži ť žiadať honorár. Ztar, p~
t r teb je tolko, že- aj bez ohfadn na kvalitu -sa uplatni kaž~y. 
Tento stav vyžadu je urýchlené normatlvne r iešenie u velmi dos· 
Jed nú výchovnú prácu, ktorej cielom by malo byť zmenlť utllililr· 
ne postoje - za ľudské, spoločenské, hodnotové. Pravým opakom 
v spomi na noj oblasti je zborový spev, ktoľý je podnes skutoč· 
ným ochotnictvom v pravom zmysle slova, pričom sú v ýrazné 
aj snahy zbližovať so s profesionálnym umenim na bázo kvalit)'. 
A 1 ti.oto kolektlvy často sup lujú profesionálne umenie, pretože 
pla tených speváckych zborov - okrem Slovenského fll harmonlc· 
k ého zboru - vlastne n iet. A 1 tu sa však už vyskytli h lasy, l,( o· 
l u júce po zdôraznen( hmotnej za ln tet·esovanostl. AJ kol podpor u· 
j eme názor, žt: vedfic lch kol ekt!vov - najmä kvall f lkovan9ch -
treba odmei\ovar, to však neznamená, že by sme otvára li cloko!'lm 
dvere nezd t·avým vplyvom vôbec. Zborovému spevu IJy volmi pu· 
mohlo, keby tam, kde to potreba vyžaduje, bol p lne kva l tfll<ovn· 
n ý zbormajster, k tor ý je kfúčovou osobnosťou p ri kva li ta tlvnot~ 
zbllžovani ochotn!ckej umelecke j čin nost i s proťeslonlil nou . Vet· 
mi skromne no zásl užne sa podielu na ZUC oblast dychove1 
hudby. Aj tt; hlavným problémom jo kvalifi kovaný dir igent. Tú to 
oblast akosi trva le za ťažu je spoločenské nedocenenie. Po cel~ 
rok sl I ch všimajú Iba okrajovo a pojem ,,dyc llOVka" sa použiva 
skOr pe joratlvne. Ani h udobni skladatelia nevenu jú dychovnj 
hudbe dostatok pozomosti. Od čias Karola Pádlvého, Zdenka Ml· 
kulu a Bartolomeja Urbanca, k torl pravidelne venovali svo ju po· 
zornosť repertoár u dychových orchestrov, dnes takme ľ n ikto pri! 
dychovky nekomponu je. A bolo IJy tu čo obohacovuť, voď čnlito 
počúvame ešte sk lfldby z prvej éSRI Veľmi mnoho znflmPnl:i pre 
ZUC a j spo ločenská podpora, uznanie a sfľon lc verejnej mienky. 
Niet dôvod u na udržiavanie prckonaných názot·ov a posto jcv 
k zuC. Velkú ú lohu by tu zohrali masové komunikačno p ro~trled
ky. Málo so pl šo o te jto oblastí v novinách, málo sa tu pestu je 
k!'ltika a cstcttka, k toré sú pre tú to činnosť es te iiaclane j~io alw 
pr e prof esionálna umenie, pretože ZUC rozvlja oso bnosť voľkólto 
mnoistva č lenov našeJ spoločnosti. 

Záu jmová umelecká činnosť vyžadu je mnoho tvorivej, umelec
kol. poli ticko-organizátorskej a i deologick ej činnostl najmä po 
XV. zjazde KSC a zjazde KSS, ktoré t ak výrazne formulovali je j 
postavenie, ciele a ú lohy. Vystihli to najpodstatnejšie, eo je po· 
trebné v tejto č innosti sledova ť , t . j. aby sa r ozvi;ala na p;·ospech 
našej socialistick ej spoločnosti a každého jeJ elena. 

MARCELA MESAROSOVA 

Pätná~ ( rokov r xlstrnrle Bra 
llslav~hldlU rl etsJ.;uilu zboru, to 
je ČU!> ntt plnený twkonctnon 
prc1cou, zážitkllml, úspechm i 
llntlislavsl\ý detský zhor pn 
MDI\0 vďač! za ~voje ú~pcr hy 
prodovi.etkým uclhom o crudo· 
vanúmu veden i u. Ci uz to bol 
zakladatol a prvý d i rigen t zbo· 
I'U - profc·soL' Jún Strelec, ale 
ho tetu J~ia d t rl~cntka z bot u 
EIP.na SHrflyov<í·KováeovJ, k to· 
rei zhor veli l o od r oku 1967 
~pol u s umolockým vodítclm 
prof. dr. ]u t'n jom llaluzlckým. 
Zo slrony 01 gHn iznč n(J hO vcd il· 
nia l o boli J1t'Cclovšolkým el i'. 
lm rt ch lluva:>, p rof. Zdenka 
tvanltl<ovu u d'ulsf. V úvode 
slávnosttwho koncnrtu Jl l' l pt·í· 
leZttvsll 15 výročia :w ložcnhl 
zboru, ndolii MIJKO v flru tlsiH· 
ve týmto pracovn!kom 7.laté d 

striuburné medaily zu ítsllte a 
obetav(t pr ácu pri vytv:lranf a 
veden! BDZ. 

Charakteristtcký m zrwkom 
práce BDZ 10 snuha po l ech· 
nickej dokonalosti a d t·n matur· 
gickcj ob1avnostt. Okrem diel 
svetových majstrov von uje sn 
preciovšetkym novnj slovunskoj 
tvorbe pre dutskó zbory (clio· 
Ja O. Ferenczyho, A. Zemanov
ského, Z. Mlkul u, O. Kui'(Josu, 
j. Ml'tCI'Il, l. Dib(tkll , l l. Domun· 
ského, A. Moyzosu, E. Sucho· 
iia ] . je pozoruhod n(), :lu pop ri 
vlastných ná.ročnýclt t'rloh(tCh 
zboru, ktorý sa zučusli 1 u je vlwt· 
k ých význumnyclt slovenských 
zborových pocluju tl , dumúc;lc lr 
a j w hran1Cnych sutuzl 11 rusll 
valov [ 111lJV1lč!lin t uspor i 1om 
zhoru !Jolu l. conu 11 11 llH l li ~ r 
n(irotlnont f!Jstlvu lll v Nuurpol
lc v Bt1lg tcku). popr i nu hrúvu
ní v rozhlase a v tolevlzll , SJl ll· 
l uM:inku jc zbor Hj so SF o v 
SNIJ. 

]ubt lcjný J,mH'f)l'l HllZ pr i 
MDKO bol ukú:l.kou vývoju u 
schopnosti vyspulú ho detského 
zboru. Pestrú dt'umu lurHIU kon 
certu k Iád la nu dNI punw t·nn 
veľkú n[lroky. ]u zrejmé, ~u dl· 
r igentku SIJI'ÚVIl e vyl'hOVÚV<l 
malých spevllčlkov nielen pu 
h lasovo tocllnlckcj str(t n l<e, 1:110 
uj po slrti nko hudoiJno stý lovcj, 
pr·oto2c pre deti nľ.ho lo proll · 
lúmom zvll\dnu( h rnvťi , l yplc l<y 
"dolské" skluclbičky, r ovna ko 
uko skladby voká lnej pol y fO
n io, uic ho diela čerpu júcc zo 
slovenského folklót·u. 

Na úvod koncertu zaznel 
,.M<í( od O. Ferenczyho. Hneď 
v teJto 1:>kli1clbe prekvapila 
ukázková artikulác ia zooru -
l;dmeit úr11zu takmer všetkých 
zborových telies - ktOt'á by 
mohla byt vzorom aj pre dospe
lé spevácke zbory. V prvej čas· 
ti koncertu odzneli ďa leJ sk lad· 

ŠKOLA A HUDBA 

Jubilejný 
koncert 
BDZ 
by Christa N,~dJa\kova , Vladl · 
stava Sokolova, .Dmi tr iJa Kaba· 
levského, A l fréci ď Zemanovské· 
ho a Zdenka Mikul\u. 

Spolocnou č rtou , l\tor á cllivo
ln zboru punc prof~sionáinello 
prejavu, bola čistučká lntonil · 
cia a dobrá dychová r.echnika. 
To umožnilo dirigentke' stavať 
SÍI'Okudychó f r ázy U V)' tf!Íra ( 
jednoliatu kantilénu, k.torú 
up la tnila aj v skl1:1dbe po~o
cl ového t ypu (Necljolkov ). Pozo· 
ruhodná je ll j zvuková omplf.. 
tudu prejavu BDZ. Evl ct ontn.l 
boJu citlivá spolupr úcu koropo· 
tllorky Natasl llozokovo 1 !IO 
zborom. 

Na koncerte su prutlstuvll .t l 
pl'lpravný zbor UDZ pud vudu· 
nim druhého d l r lgen tu !Ju~n
ntl Bi lla. Uviedol skiucl l>y D. 
K fo ·clo~o. ] . Mel ul'fl, I. Di b(tku 
ft F. Suu er íl. N u S l ovun~ l<u ~u 
zhot·ovú prfpravku zu ču la up il· 
kovtt ť nujp t·v v zboro Cs. t ·o~ 
hl.t su, ncsktlr vo vylw r ovyt ll 
!lotsk ých zboroch - S\nlo{:ko, 
Zorn ičku, BOZ. Prltcn s dol 
ml vo voku 5-8 r okov jo vor 
ml núroč ná llfljlllli po polluw' 
)(lckoj u psychologickej strú n· 
ko. Muli spovúčlkovla dosl<iv.t · 

'- !tt zák ludy n lelon nntsovul u 
dychovej techniky, uto uj Zii· 
k lady dynnmlckých, ugoglcký< h 
n v)• rawvo·obsu huvých pojmov 
V noposleclnom !'H cl e jtl to 11 1 
psychologickú pripwva nu kon· 
cet•tnó vystúpen ie. 

Závur l. časti konc:or1u pil i · 
rtl op:H koncertnému zbui'II 
BDZ, l<tor ý intorprc tovu l sk lnd· 
ily svojho lonc itového r epu l'lo<í· 
r n [ Petr• Eben - .,Do rúžovu", 
Vii r. l ttv Felix - "Smicsny, Nilj· 
m i lsf, Vesel ý" z cyklu " Pat 
zvonkových h lasov" ]. 

Po prestávke BDZ uviedol 
sk lad by svetových majstrov: 
Antonio Lotli (Vere l1:1nguor es 
nostros ). GiuseppP Vercl t (Lau· 
dl alla Vergine Maria ] , Glo 
vannl Palestr ina ( Matcrlnskŕ 
srdce), W. A. Mozart [Skúškt• 
na koncert ). George Gershw tn 
[Uspávanka ), Lothar Votglllln
clet· [Wtese grOne, Wlese, Eine 
d lcke Famílie] . v polyfOnll vše 

obecne p rev ládal ctstý, kovo· 
vy zvuk, prierazný a vyrovna· 
ný. Chýbalo do ureite J miery: 
znelé, nosné piano. Mozartova 
skú~ka na koncert bola v last· 
ne koncertom pre malú sóltst· 
ku BDZ - H enrietu Lednáro· 
vú, ktot'ú svoju ú lohu. horce· 
l<y, sptwílcky, aj dlrtgenl sky 
(lttlo sklad bu zhor· spieval bez 
vrdonla d irigen t ky Sarayovo j} 
zvl l\cl la výborne. 

Unto lccl<ým vr cholom veče ra 
vš.tl< bolo uvedenie dvor h pro· 
nt i6r ovanýcl! sk ladieb Lothllľd 
Volg tländor a. Skladby sa vy· 
znucova li progresívnou saclz· 
bou, uko aj využitlm nr.obvyk· 
l ých kompozičných postupov. 

Záver koncertu bol do urč!· 
tej miery poznačený neúmcr· 
nou ulzkou programu [dve a 
st vrt hodiny!). Na priek tomu, 
ze deti naďa le j spievali výbor · 
ne, krivka napätia programu a 
pozot·nostl ohercnstva postupne 
klu~ala . Dt·amaturgla koncertu 
su znova vrli !t la k slovenskym 
nutoi'Om. Z nich zaujali predo· 
9.sotkým "4 detské zbory" od 
1 ll\ ll USli Dnmn nskťiho. lntorprc· 
l(1c.ln Domanského sklad bičiek 
ztH!\1111 potvrdila, že dnešným 
dc ťrAm vo výberových spcvác· 
l<yc lľ zboroch vôbec nerohť 
proll llim llurmónia, ktor ú ne· 
huzft'llfl1 Ion na terciovuj st«V· 
lln kvl n~nko rclov. " Kius\ka" sú• 
(:usnoj sl.ovonskoj vokálnej zbo· 
t'OVtJj tvo r.J>y hola na koncerte 
znstúptHHí dlclumi A. Moyzesa 
- PPsn tck y1 posntčk~ •. Volanie. 
Nn ]ono (z cyklu Ntzc voľkc1 
htky] n E. S~hoiia - Pridi t y, 
su hujko. jubilojný koncert Bra
tisluvskóho dot t;kého zboru sa 
skon čil sk ladbou Eugena Su· 
choita - Aká sl mt k rásna, k e· 
cl)' su k tot·ujslcmu koncertné· 
1nu zboru prida li uj jeho býva· 
lf c !unov ia. 

1\0ncor l bo l niolun bihmr.ioU: 
doteraz vykonanej práce, al e l 
v..:o r om vývoja du budúcnosti, 
Zborové spievanie na Sloven
sku (a zvlás ť v Br atislave] má 
vcľhl i sirokó zázemie. Absol· 
von ti z detsk ých zborov sú 
platnými č lenm i vo vysokoškol· 
ských a ost1:1tných dospelých 
spovGckych zboroch. Bývan 
.. ~pováč lkov ia" sa easto vrát ia 
k zborovému spievaniu, v kto· 
rom vidia plnohodnotné napi· 
nenio svojho vofného času. Ur· 
č ile svo ju ú lohu hrajú nielen 
tlelo estetické člnltele, ale at 
túžba po kolektlve, po spoloč· 
nej práci, po spo ločných úspe
choch. NAĎA RAKOVA 

V dl'loch 3.-8. okt6bra t . r. prebiehal v Brne 
Xl. rv~nik medzlm1rodneJ rozlzlasoueJ súfaie 
hudo&no slovnych reldci l Prix musica/ de Ra· 
dio JJrno. Toto podujatze Je významným medzt
ndrvuným t6rom, umo~rluJúclm worlvťi kon
fronidciu moderných, progrestvnych rozhlaso
vyclz foriem v oblasti hudobno-vzdelt!vactch a 
hudobno-publlczsllckých reldcll. SvoJim charak
terom ide o podu;alie oJedinelé, kt ord nemó. vo 
svete svoJ ndprolivok. Každoročne sa tu stre· 
túvu;ú predstavitelia domtlclch a zahraničnýc/z 
rozhlasových stanic, aby prezentovali výsledky 
svo;e , pró.ce 1 súčasnťi tir·over~ hudobného vy· 
sielania v rozhlase. 

;eho ludskQ a umeleck[} profil - prostredie, 
v klvrom pracuje a tvor í , umeleckd vzory, prv/j 
skú~enosl/, vlastnd stanoviskó., nó.zory na prob
l ema/lku stičasndho hudobndho diania, rodin· 
ng Zwot, vzťahy medzí •hudbou a ostat n.Qmt . 
drulzmt umenia a pod. Autor i reló.cie - redak
tor i E. Có.rska, E. Weidler a huslista P. Mi· 
challca - v spolupró.cl s pracovntkmi Exper i 
mentó.lneho Sltldia Ing. P. fanlkom a f. Backstu
berom dali rel dctt idedlny tvar , dokdzali, že 
zamer , hoci nesmierne tažkg, sa podarilo rea· 
llzovat. Myslím, že prt!ve tt!l o skutočnost, spolu 
s vybornou technickou a zvukovou kvalitou, 
rozhoduJúcim spôsobom prispela k vynlkatti· 
cemu ťtspechu re/dele a z!skanlu Il. ceny na 
Prix musical de Radlo Brno. {Prvťt cenu zlskal 
Nozhlas a televlzia Brusel za rel t!ciu "Inter
pret XX. storotia", druha spolu s namt Sil· 
deutscher Rundfunk NSR za reló.ciu " Schola 
Cantorum Stuttgart", 3. cenu zlskal Rozhlas a 
te/eu/zla Var!;ava za relt!ciu " Byt sam sebou". } 
Do Xl . ročnlka sa pr i hldsll dostal na;väčst 
pot:et rozhlasov!}ch stantc v hlst6r tt stitaže, čo 
eMe viac zvgraztl.uje dosiahnut!} úspech. Po 
vylučovacom kole posW.ptlo do sútaže 19 reM· 
eli { z Moskovskdho rozhlasu, Rozhlasu NDR, 
Po!skdho rozhlasu, Maďarskdho rozhlasu, Cs. 
rozhlasu Bratisl ava, Praha, Brno a Plzei'!, BBC, 
Rozhlasu a televlzle Ľubľana a Skop;e, Rozfl l a
liU a televlzle Brussel a Bremen a d alSlch 
5 roz lzlasovfích stanic z NSR /. Programy hod· 
notila 13-člennó. medzlndrodnt! porota, zložend 
70 zti~tupcov rozhlasovfích stanlc OIRT a EBU. 
Sťtt a~ mala vysokťt ťtrover't a bola demonStrd· 
cwu sťičasných možnostl rozhlasu v procese 
prezentdcie hudobných hodnôt, tradičných t 
tvorivo vynaliezav!Jch, ?Jl exper imenttllnych prl· 
stupov k danet t dme. 

Redakcia symfonickeJ, komornet a opernej 
hudby Cs. rozhlasu v Bratislave ;e traclll!ným 
úcastníkom tohto zczuJimavdho a atrakttvneho 
rozhlasového poduJatia. Tl!mou t oht oročne; sú· 
taže bol "Interpret XX. st oročia" a na~a re· 
dakcia przpravzla reláciu pod ndzvom "Hus· 
list a Peter Michalica'' . Chceli sme predstav it 
~íroktmu okruhu posluchdčov moderným sp6· 
sobom mladdho tnterpreta z rôznych pohladov. 
PosluchdC pozna umelca z priameho kontaktu 
na koncerte, čt z rozhlasovdho vysiel ania a 
pud. Ale to je vl astne v~etko. Ostatn/j, teho 
uia~tnostz, zdufmy, problémy, ostt!va;a pre po· 
olucl;áča vwc·menej ulafend, nezntfme. Preto 
si relácia v!il ma, ~o zákonite vplýva na osob· 
no~t mladdl!o interpreta, l!o f ormute a dotvára 

V mnohom bola tniipirdctou pre našu prdcu 
l dokladom tol10, že sme posttlpllt v mnohom 
dopredu. V 11-ro?Jnet hl st6rtt tefto stitaže fe 
to vóbec prvt! cena, k tord bola udelend rozhla
sove/ staniC'/ zo Slovenska. H. DOMANSK'~ 

VL NARODNÝ FESTIVAT. dol· 
ských speváckych zborov 
" Sviatky piesni Olomouc '77'' 
bol v diíoch 7.- 11. septembra 
t. r . Tento festival s medziná· 
r odnou 'Účasťou Je vrcholnou 
akciou tSR v oblasti českého 
zbnr ovl1ho spevu. V rlimcl ne· 
súťažnej festivalovej pL·ehliad· 

k y bola t. r . národná súla~ dc l 
ských speváckych zbol'ov t;sw 
o " Zlatú palmu '77". Zu :tahL'B 
nlčných s'Úbor ov tu vystúpili de 
li z Plovdivu, i tudenU z Tblll 
si, detský zbor Bar tOk zo Szo· 
~odu a nemecký zhor strednej 
likel y G. F. Händla z BerUna. 

TRI ORGANOV2 SKLADBY 

l. t•u~u Jani:Ícku, ktor é vo svojej 
uuluvej e llfcii vydaJ Panton, sa 
datu j(t z I'Ok u 1875. Vznikli pod 
?l'iamym pedagogick ým vede· 
nfm r lndltefa pral!skej organo• 
vej školy F. Z. Skuhersk liho. 
Sú dokladom tvoriveJ kompo· 
zičnet činnosti v Janličkovom 
ranom skladatelakom •íVoji, 



Medzinárodná tribúna 
mladých interpretov 

Specifickou črtou, od
!I ~ UJucou BIJS od osl!lt· 
n ycll eur ópsk ych !esli vn· 

' lov je silné zastúpen ie 
ml.ldých Interpretov. Po 
uri;enf Brallsluvy za cen
trum prehliadky mlad9ch 
koncertn ('ch umelcov so
clullsllckých kľa jín (In· 
t erpócllum sa tu koná od 
r . 1970] stalo sa slovon· 
skl\ metropolu aj hosllte· 
1om 11 o!'ganizlltorom ak· 
ClO M[IR pri UNE.SCO -
Modzlnilľodnej tribúny 
mlud 9ch interpretov, kto· 
ľti tento rok vstúpila do 
IV. ročnfku. Zamerala su 
ua sólistov-inštrumonta
ll~tov. Tohtoročnú MTMI 
p redchádzalo vlaiw tšlo 
výberové kolo, z ktorého 
komisia určila 15 postu· 
pujúcich. A tnk sa nu 
koncertnom pódiu v róm· 
Cl 6 podu ja l! predstavilo 
13 účustnfkov, z ktorých 
v )•bcrov(! porota určila 4 

· luuredtov. 
Organizačnú ned o liu h· 

r.utostl a neustále Ollne
k unla umelcov poznume· 
Jli.l ll aj tento koncQrtný 
~; yk lus BHS. Oľgamzúlo
ri noslihli prepísa t tor · 
m íny na v~tuponkúch J 
tu k jed notliv(! akcie zučt 
n olt onoskormw, co roi· 
l10dno nie jf' dohrou vl· 
zitkou festivalu. Neútus( 
sovietskej klaviristky E. 
Andznparidze o Va no M i
lanovovej z llĽR a dul
šic nepriaznivé okolnost i 
( nevykúronó cvtčnú 
mtostnosti pre SOCR, zú· 
v!lzky dirigentu Putócsu 
vo Viedni) zupr!člnlll, ze 

Francúzsky klavirista C. 
K utsaris úspeim!} 
uta~tník M1'MI. 

Snfmltu: V. Wil< 

tornú zauuguzovonos( 
rozhodli vsak napokon o 
Jtlho laureátstve. 

Duu sestier Gilhcl' a 
Siiher Pckinel uvých z 
NSR sa predstavilo na Zcl· 
vorečnom koncerte sn:· 
tuvčho t ý1:di tH hudby pod 
tuktovkou Z. Koslortt . 
Fascinovalo pretlvcdoním 
i.tylovo sprtivnB pochopn
nóho i techlllt;ky suvn· 
rénne zv lutlnu tú l to Mo
zurtov llo koncertu pl't: 
dv u klavíry Es dur (Jo.. V 
3l:l5 ] . ldcú lnu r ovnov(lhH 
furby tónu, cilenw, pri 
stupu l pochopeniu je 
vysled kom nleiPn doklucl
noj pdpruvy, ulu aJ ruv
nul(ých fyziologtckyclt 
pred pokludov. 

Oulsiu luul't:átka [viH· 
itUjsta vílnán Buchovnj 
s(tlužo v L ipsku] -sv(Jd
sku huslistka Nilla Pier
rau upúta la predovilel· 

Brazilsky gitarista Dagoberto Llnhares zožal pri svo
j om vysttípen! velky úspech u obecenstva. 

Snímka: V. Illlk 

pre prvé podujatie TL'i· 
búny zostal napokon Iba 
jeden účastnlk. 

Ak hodnothno IV. MTMI 
v kontexte (trovnr. pred· 
chádzajúcich ročníkov, 
nemôžeme jej uprlet vzo 
stupn ú lin lu umeleckej 
kvality, ktora u vsetkých 
účastníkov bola prl naj· 
menej nadpriemerná a 
porota nemala rahkú 
prácu pri v9bere 4 lau· 
reálov. 

V oblasti klávesových 
nástrojov predstavili sa 
tra ja účastnfcl a dvaja z 
nich získali laureátske 
tituly. (Svajčiarsky čem· 
ballsta Michel Kiener za· 
u ja l technlck9m vypra· 
covanfm, vybrúsenosťou 
sadzby a št9.lovou čisto· 
tou, ktorO však pl'fllš 
uprednostniL Absencia 
výraznejšieho osobnost· 
ného vkladu rozhodln,na· 
koniec o j eho neúspechu 
pri zfskanl titulu laureá
ta . l 

Ft·nncúzsky klavirista 
Cypt·ien Katsaris (hral 
ako jedin~ nn l. koncer· 
t e Tl'lbúny] jo sugestlv
nou tvorivou muzikant· 
skou osobnosťou s ve ľ· 
kými, mimoriadnymi vlr· 
tuóznymi predpokladmi. 
Netlokitzal sa dostato~ ne 
vyrovnať so stnvebnou u 
v yt' ct 7ovou pt•oblemalikou 
:>tyltt v Brnhmsovom 2. 
klnvll'llotn koncerte B dur 
a prtll s vnúsal do svoje! 
llrv mlml icku bujarosť l 
určité sklony k virtuóz 
nej exh lblcll. Intenzita 
citového ponoru, nadmer· 
né v1r1u(lzne predpokla 
dy 1 bol1atci dlferencova
n~ tón, ale najmä vnú· 

kým živým, pulzu júc:lm, 
ale na druhej strane dls· 
ciplinovaným prejavom s 
krdsnym tónom v Bacho· 
vom Husľovom koncerte 
E dur (BWV 1042]. Na 
jej úspechu sn nemalou 
mier ou podlcluli nj stra 
divárky, ktorO jej zapo
žičal jej pedagóg - znll· 
my belgický husltsta An
dró Gertler. 

Oal~í huslista - Wulf· 
Dieter Batzdod z NDR -
uviedol tiež Buchu (Hus
ľový koncert a mol BWV 
1041). Svojfm trochu su
chým prístupom, ktorý 
vyznieval akademicky a 
navyše (najmä vo finále l 
aj lntonačnýml nedotioh· 
nutosťami, nema l nádej 
na výraznejsí úspech. 

An i jeden z troch vio
lončelistov nezískal lau· 
reátsky titul. Zúsluhou 
výberu štýlovo veľmi pl'f
buzného, bn temer totož· 
ného programu poskyto
vala táto troj i ca skvelú 
prlležitosť pre porovná· 
vanie. Svajčlar Thomas 
Demenga vystúpil s 
llaydnmcým koncertom 
C dur, Bulharka So ta 
Haltajauová s liu ydno
vým koncPrtom D dLll' a 
[pod ra n<isho názor u l 
na jp0zorullod ne jš iH Ili á· 
l'ia Kliegelová z NSR s 
koncr.rtom B dm· od Lui
giho Boccheriniho. Výko
ny t9chto troch lllldobnl
lwv oscilovali medzi úz· 
kostllv9m respoktovanhn 
požiadaviek Dcmengu) a 
preexponovaním vnútor
nej zaangažovanosti, kto
rú neraz prekračova l a 
hranice !.týlovostl (Ba \ta · 
janová J. Kllegelovej Boc-

chorlu l !>Cl :,vojou h lb 
J,ou, krusou tónu, dis 
cipllllOU a v nopu:,ledno111 
rudo a) nad pľlemurnuu 
tct;ltnlckou vyspulostuu 
llUjVlllC priiJIIZi l k idotl 
lu rovnovt\hy medzi zl u~ 
kou ru~;lonúlnou il tvori· 
vo-umoclont\ Inou. 

llt•uzrl sky gllurislu Ua· 
gubcrt Linhat·es v /\ron 
juOL!>kom koncul'lc Jou· 
qUiiHl SÚSll'l!dil SU Villl. 
nu vo!kot y~ô zumcru tll t
nu celkový úč i nok, pri 
com prehlludol rud dólo· 
iltych detailov l intonač· 
nú prccfznosť. 

KJurinet\stu Mlchoal 
Shlllll ( NDR] v súludo s 
dychúrskou školou svojol 
vlasti nasadzoval rovný, 
pomerne nHi lo ohybn9 a 
nlo dostutoCnu dl[eren
covan5' tón, ku ktorému 
pristupovala pn: náš 
vkus m eltA strohosť, až 
suchopúrnos( prejavu. 

účusť dvoch súborov 
rovnakého obsadeniu 
Dychového kvinteta Hu
dobnej mládeže MĽR (I. 
Kuvács - flauta, G. Dé· 
nos - hoboj, K . Berkes 
- klarinet, T. Zemplényl 
- lesný roh a Gy. Hm·to· 
btígy - f agot) a Brali · 
slavskéhn dychového 
kvinteta (V. Samec 
flauta, V. Mallý - ho· 
boj, J. Luptftl!lk - klnri · 
not, f. Illés - lesný r oh, 
F. Machats - fagot) po
núka skvelú prfležltosť k 
poi'OVIlÚVIJnlu. Ich vyslú· 
ponin sa totl:1. podstatnu 
Jl~ ill tak v drétiiUlturgll, 
culkovont prlstupe, IlkO 
a j vo zvukovom ideáll. 
Mud'urský súbor tvorlu 
vyn lknj úci lu:áč i. Na pô· 
dlulll nust(tplli s postu · 
chtlčsky Háročným, dru· 
matu rg lcky objuvncjslm 
progrnm0111 ako ich kon· 
kuronti. Prl výbere sie· 
dovnll cior uplatmť sólls· 
tickó omblciu svo(tch čiu
nov, vo výslectnon1 zvu· 
ku majú vsok v!ičsie t•e. 
zervy aku slovenský on· 
somble a aj Ich modeló
cia fráz nic jo tok(! pl'l· 
t•odzená a tvárna. Naj
viič !;ou devfzou núšho sú
boru bola š(avnatost pre 
juvu, zrelšf a nic prflg 
prešpokulovuný pl'lslup, 
ktorý vša k vyžndova la 
dlscipllna, kultúra tónu 1 
vyrovnanosť súhry. 

Nórske ldavfl'lle Trio 
Oslo (Jens Harald Brat· 
Jie - k lavfr, Stig Nllsson 
- husle a Aage Kvalbein 
- vio lončelo] je súbo· 
rom plnokrvných hudob
níkov. (Toto konštatovfl
nie sa vzťahuje v prvom 
rade na huslistu.] Elek· 
tr\zu j(tca Iskrivosť preja
vu, výrazovú uvoľnenosť 
a osobitú atmosféra (me
nej už umelecká rozvaha 
a uvedomelá kultlvovR 
nosť výrazov9ch pros· 
tried kov] patrlli nespor
ne k tomu najzaujfmavej
siemu, čo sme počuli na 
tohtoročnej MTMI. 

SKO Zillna p rekvapi l 
vypracovanostou a poho
tovosťou sprievodu 3 
účastnikov MTMI (dl rl · 
gen t Eduard Fischer), v 
čom vldtme v9sledok sús· 
tavnej a poc tivej práce 
tuk d irigenta ako l am · 
blcH hráčov. Sprievod 
SKO dosahoval vysokts 
parametre svojich pos 
l edných vystúpen! (dlrl 
gent B. Warchal]. 

Wolf-Dieter Batzdorf, 
huslista z NDR. 

Snímka: V. Hák 

lll[OJ'pOlilUlll 110~U(élintl 
jJ I'Ciilladk!l llliuliydl kUl1 <;erl· 
nycll umelcov suclaiisl it:kyc ll 
krttjfn - v~llipllo clo u~moho 
rocnfhu svojej uxlstcncio. Po 
ztH1 liHJII itydJ výkonoch llcost ni
l,ov M'l'M l st(tlo l P '77 nevy· 
rovnonostou umeleckej llrovno 
svojich produkci! a popoludilai· 
slml t01'1l1Ílltnf koncertov v tie· 
nl M1'MJ. Z tujto skulocnosti 
vypi}VIl potom a 1 proiJiomatic· 
kosť ukcle, ktol'(í okrom toho, 
ie ju odrazovým lllclstlkom 
mlaclých, mula by byt 7.tiJ'OVOil 
umolcck9m p l'lnosom festiva l u. 
Tohtoročnč Interpódi um sa 

zameralo na prohlludku komor· 
n9ch s(Jborov, medzi ktoré bo· 
ll zurodené aj tzv. sonátové 
duó, čo v skutočnosti predsta· 
vovalo sólovú prezentáciu (slú· 
čikové alebo dychové nóstroje) 
so sprievodom klavlra. Sympa
tickou črtou dramaturgie vystú· 
penia každého súboru bolo pro· 
pagovanlc tvorby autorov mn· 
terskuj kraji ny. V štatistickom 
prohfuclc pozostávalo IP '77 z 
5 popoludi'iojšich matin é, na 
ktor9ch vystúpilo 8 súborov: 
jedno fanfárové kvinteto 2 

Sovietsky violončelista Vagram Saradžian s kla
vlmym sprievodom Sergefa Saradžiana vystúptll 
ako sondtov~ duo na lnterp6di u a patrili k feho 
naftíspe!me;Sim útastníkom. Snímka: V. Há~ 

lnterpódium '77 
kvartetá, j edno k lavírne tri~ a 4 sonAto· 
vé dul! (s flautou, hobojom, huslami a 
violončelom]. 

S výnimkou uspori<Hiatefskej kl'Hjiny, 
J\lortl bola. nu lnterpódiu zastúpená dvo
mu komornými ensomblRmi, každú so
cialistickú krujlnu reprezentova l jeden 
súbor (nezúčastnilo sa Poľsko, Rumuni 
bol! pJ•l ltláscn f, nlo neprišli]. 

Renollančné dychové kvintetu z Ml:R 
l P. Pet:c, J. Cslba - trúbka, P . .IWzcs -
lesný roh, I. Farkas - pozauna, M . 
Wrchowsky -- tuba] jo solfdnym, no v 
koncertnej ptaxt u n:Js pomel'llo múlo 
frckvcntovanym te lesom. (V Mudut·sk u 
vykoniiva zrejme funkciu, ktorú u nú <i 
plni Fanfárový súbo1· Konzervotório. ) 
V9kon maďarského telesa vyznui~ovfll sn 
i mponujúcou Intonáciou s mulým mno~:· 
stvom kazov. obdivuhodne kvolitnym: 
jemnL•jslmi odtienkami u poJnot·no úSIJCš· 
ne korunovanou snahou o rospcktovun1r 
terasovitej barokovej dynamiky. Al ketl 
l<vintcto nemu zrejme k dispozicii vel · 
ký v )•ber r epertoáru, dľamaturgia (Cho 
vystúpenia bulu Zlltl)lmava najmLI z<lslu· 
hou s poluúčasti autoľov hudby XX. slo· 
ročia (Jo'. Hidas, M. Forsyth a 1.]. Sko
da, žo lortissimový zvuk s(tboru znel v 
komorných pr iestoroch Zrkadlove j sie· 
ne prfllš silno a úpornú snaha o čo naj· 
vyrovnanejšiu súhru brAnlia hráčom do· 
siahnuť presvedčlvejšlu životnost Inter· 
pretácle. Sympatické bolo úspešné .,za
skočeB ie" ensemblu za neprftomnó ru 
munské teleso. 

Profesionálne Tilevovo kvarteto z BĽR 
( G. Ti lev, S. Marin ov, O. Stančev a ). 
Bajrov] patrilo k ensemblom s najvyš
sfm priemerom veku svojich členov. Sko· 
da, že sa tento fakt neodzrkadloval 
udekvlítne aj na zrelosti a kvalite v9ko
nu. Jeh 1nterpretačn9m Ideálom je pre· 
svedčlvost a plnokt•vnosť, ale žia! na 
úkor zvukovo-technického vypracovania 
partov. 

V9kon bulhHrských hosti vyznel r ozpa
či te aj zásluhou vynikajúceho ~eského 
súboru - Dolelalovho .kvarteta (M. Puk· 
lický, J. Keku la, K. Dole!al a V. Laix· 
ner) . Jeho vystúpenie bolo úspešnou rcp
r!zou vynikajúcej kvallty, drama turgie a 
uvedomel e formovaného tvorivého nad· 
šenla z trenčlansko-tepltckej Prehliadky 
mladýCh koncertných umelcov. Súbor sl 
zr ejme velmi dobre uvedomuje najvyššie 
tromfy svo jho naturelu a podla toho sl 
zostavll aj dramaturgiu svojho Interpó· 
oiového vystúpenia. Sympaticky vyznela 
(eho snaha o presvedčlvost podania ne· 
tradičného slohu T. Salvu (jednočastové 
S láčikové kvarteto 3 b) l bohatstvo fan· 
lázie, dravosť a zmysel pre kontrasty 
I. sláčikového kvarteta L. Janáčka. 

Slovenské trio v zložení M. Lapbn· 
ský - klavfr, J. Špitkovlí - husle a 
J. Podhoránsky - violončelo, ktorého 
č lenovia stí popredn9ml slovenským! só· 
listami a šp1čkov9mi reprezentantmi mla
deJ generácie domácich Interpretov, 
predstavilo sn (podla očakávania) ako 
v)•nikajóce teleso s oprávnenou ašp!· 
ráciou stať sl do prvého radu medzi 
slovenské komorné ensemble. Jeho ob· 
sadenie je z hladiska domácich relácl1 
priam ideálne tak z hladiska kvality ako 
l skúsenosti a schopnost! Jednotlivých 
hráčov. Otúzka jeho ďa lšieho vývoja j e 
vsak nerozl učne spätá s problemntikou 
s(tstavno) a clelavedomej spolupráce 
[ kuzdý z umelcov má t. č. trvalé pô· 
sobislw v Inom mesto). Výslecllwm v9· 
lwnu telesa bolo komorné muztcit·ova 
nie par excellence. Kultivovan9. muzl 
l;álny klavfr s vyhraneným štýtov9m ef. 
1enfm M. Lap~unského, Inteligentný, roz· 
vážny, tvorlv9, "ženskosť" uplat i1UjúcJ 
orfslup ]. Spllkove j, vysoké techntckf 
parametre, výborná Intonácia, široká dy 
namicka skála, živosť. temperament t 
rozvaha J. Podhoránskeho bol! znakmi 
Ich hry. Start bol úspešný !ste aj z hra
diska záu jmu zahraničných agentúr . Dú· 
faj)Ile, žo sa stíbor nerozpadne a na tom 

krásnom, \:O uZ vytvoril, dokúZe budovať 
dalej. 

Doposia! najreprezentantfvnejšlch 
(tcastnfkov v porovnaní s minulosťou vy
slula nM tento t•oCnfk lP Kuba. Sonátové 
duo, pozostóvaj6cc z fl autistu A. Corra· 
lesa a z klaviri~tu R. Urbaya, zuujalo 
svojou muzikuli1ou s určitým romantic
kým ntítBrom, kultlvovunosťou výrnzo· 
vých prost riedkov a širokou paletou vý· 
ruzu (od jemneJ poetickej lynky po hut· 
uó, drumuticky V)'hrotenó úseky]. Tón 
Corralesovllo niistro jn jo mäkký, okt' llll· 
l y, fr!lzy model uje plRsllcky, vytvót'aJúC 
pi'Cd posluchélCom dojem napnutej a 
pružnej tetivy u aj v pas{lzach je Into· 
nu t ne lslý u elegantný. Bohatstvom f<tn· 
tAzin, t e~:hnlckou suveronltou a pestrou 
tll ferencl(tciou tónu ničim nozaostavu l za 
ním <1111 kluvlrista H. Urbay. l dramatur
giu tch vyst(tpentu bola zostuvenii sta· 
rostllvo u posluchóčovl posk ytovula mož· 
nosť zlskuť ucelený polltuu o tvorivej 
akllvilo hráčov l o !ch schopnosti po· 
chop1t u odllsiť i>týl. Za osobnej pri· 
!umnosti Huraldu Gramatgesa, kulHlnsko· 
ho sk laclutoľa, i;tCllnlka a diplomata v 
jed nej osobe, odznela na vzornej úrovn\ 
svetovo premiét·a jeho skladby Móvll III, 
ktor ú zosyntetizováva výdobytky avant· 
ga rdnej hudby sučasn9m vyu:Z!vaním ra
clu nehudobných zdrojov zvukov, vždy 
vsak vkusne, odôvodnene. Presvedčivosť 
11 suveren1ta, s Hkou stvárnilo duo toto 
dl elo pri jo ho svetovej premiére pred· 
stavovula nieien prínos v rámc\ l P, ale 
celého festivalu. 

Juhoslovanské duo huslistu Blegoja a 
klaviristky Ivety Dimčevských, po po
meJ•ne solldnom Mozartov! a po pre· 
mlére "Slovanskej" sonElly od Josipa Sla· 
venského, doslova sklamalo nevydare· 
ným predvedením záverečnej Sonáty pre 
husle a k lavtr "Diablov trilok" od G. 
1'artiniho. Neistota Intonácie, pamäťové 
zakollsanle a z toho pramenlaca neujas· 
nenosf koncepcie vzbudzoval! rozpaky a 
zrejme 1 člnstočne skreslený dojem o ich 
možnostiach. 

Welmarské duo tvoria hobojista Uwe 
Kleinsorge a klavirista Peter Waas. I ch 
výkon ovládnla dlsciplfna a zllmorná 
usentlmentálnosť v9razu. Klelnsorge na
sadzujc tón pevne a vedie ho bez znko
lisanla. V oblasti dynamickej palety je 
skromný a v technicky exponovan9ch 
miestacl1 zatiai nie dost l st9 (pri rých· 
lycll pasážach a najm!i pri prefukovanl). 
Je skOr kantllénovým, než technickým 
hráčom, ma však rozhodne perspekt!vu, 
Waasov klnvírny tón je zasa priliš tvrdý" 
a znie sucho. S t ýmito vlastnosťam! vy· 
znel presvedčivejšie Hände1 (sonáta 
c mol] i Il. časf Saint·Sai!nsovej Sonáty. 

Vystúpenie Sonátového dua z Armén· 
skej SSR - violončelistu Vagrama a 
klaviristu Sergeja Saradžianovcov patri· 
lo k prljemn~m prekvapeniam. Vagram 
je výborne technicky prlpraven9 a mu-
zikálna vyspelý hráč so záľubou v d rn
matlcky vyhrotených úsekoch skladieb. 
Nie je mu vzdialen~ ani svet vzdušnejšej 
rahkosti a delikátnosti (7 vartáclf na té· 
mu z Mozartovej opery "Carovná flau· 
ta" od Beetho~ena]. Je typom, ktorý sa 
dokáže bytostne stotožniť s lnterpretova
n9m dielom, neraz t za cenu prfllš osob· 
nostného prfstupu. Transkripcia .,Voka· 
lis". op. 34, č. 14 od S. Rachmaninova 
hola mu prilczltosťou k clomonštrovanJu 
sústredeného p r1stupu k problematike 
kantilény. Dokázal vyčarlt krAsny spev· 
ný tón s hlbokým, mužn9m lyrickým pod
Iónom. Fascinujúce napätie so schopnos
tou výstavby monumentálnych plOch pat· 
l'lll ku dr uhému pólu umelcov9ch kva-
1ft. Sergej Saradžlan podal premyslen~ 

a spoľahlivý výkon, stojaci však svojfm 
odosobnen9m prfstupom v tieni tvot•fvet 
Intenzity jeho brata. v. CIZIK 



Slovenské kvarteto 
Slovenské kvarteto vystupuje v súčasnosti v zložen! 

A. ~1óži a t:f· Nemec - husle, M. Telecký - viola a J. Si · 
kura - vwlonl:elo. Pre t ýchto neobyčajne skúsenýclt 
a osobnostne zrelých hudobníkov je prfznač ná dávka 
wnBJeckej disclpl!ny, s akou p r istupujú k svojim in· 
terpretačným úlohám, ďalej zvukovo i výrazovo bohatá 
nuansovanosť _pr! dešlfrovanl notového zápisu, preclzn:t 
čis tota kole kllvnej Intonácie a zmysel pre vystihnutie 
štýlových odlišnosti. 

V re pertoári Slovenského kvarteta je veľa pôvodne j 
dom.ácej tvorby, ktorú na koncerte v rámci BHS (1. X. 
o 16. hod. v Zrkadlovej sieni] zastupovalo l. sláčikové 
kvar teto O. Ferenczyho. V kon texte jeho tvorivej IJio· 
gt:aft e je to závazný opus, prinášajúci mnoho z ty ptc· 
kych znakCJv a u torovho rukopisu. Obzvlás ť individ uálne 
koncipova l Ferenczy priebe h strednej, pomalej časti, 
kt orá neplní len funkciu kontrastu, uvoľnenia mectzi 
IJri skn ými .. okrajovými časťami , ale sa ma je akoust "mi k· 
roctrámou , c itovo vy pätou a [ormáln e zložitou. Sloven
ské kvarteto položilo dôraz práve na u chopenie tohoto 
Moclerata, dQ neho v ložilo najväčšiu intenzitu prežitia a 
ve lmi podnetn e práve vo vzťahu k nemu pos unu lo vy
zneme rýc hlych čast! do tlmenejsej, kľudnejšej, meditil· 
tfvnejše j polohy. Poiiatle Slovens kého kvéll'teta môžeme 
označiť za naozaj tvorivé, lebo postavilo do nového 
svetla samotný charakter Ferenczyho hudobného vyjad
r ovania, podčiarklo kontinuitn ý prvok v jeho širokom 
náladovom a expres!vnom ambite. 

Budapeštiansky komorný orchester 

K stému výro či u n a rodenia E. Dohán yiho uviedlo 
kva rteto za spoluflčinkovan ia P. Koviíča , 2. klavírne 
kvinteto es mol , op. 26 tohoto významného bratis lavs l<e
ho rodáka - klavírneho virtuóza, dirigenta, organizá
tora a skladateľa. Poslednej činnosti sa mohol veno vH 1 
ibn sporadicky a nečudo, že jej výs ledky sú dnes prak
ticky zabudnuté: Dohnány i bol toti ž perfektným prí
kladom tvorivého eklekticizm u, menšej invencie a po
vrchne efektnej páčivosli, hraničiacej s p ly tkosťou. To 
všetko sa dalo vypočut z uvádzanej sk ladby, najmä 
z Intermezza, v ktorom rozvinul všetky možnosti ľahké
ho sa lónneho žánru. Pochopiteľne, skladba je nást ro
jovo vda~ná, klavlrny part nezaprie ruku virtuóza , sem
tam zazme sľubný n á pud, a le ce lok vyznel, i pri všetkej 
snahe interpretov, iba ako mdlý odlesk veľkého, citu 
plného romantického u menia. Preto sme v rozpa koch -
máme zaregistrovať dramaturg ický počin usporiadateľov 
{respektíve programove j kom isie) do rubrik y kladov 
'č i záporov? Osobne sa prik lá fíam k tomu druhému. ' 

Po p t·estávke zazne lo v poda ní nášho popredného ko
mornéhp s(Iboru Sl áč ikové kvarte to Es dur, op. 51 od 
:A. Dvorlíka. Zmysel pre slova nskú kantilénu, potrebná 
mäkká lahodnosť zvuku, prirodzené plynutie hudobného 
prúdu (tu neseného v rovin e "objek t!vneh o" odstupu 
od matérie, pri ktorom je citový stav samotné ho skla
date ľa v úzadf], - vše tko sa spojilo do presvedčivého 
celku, v:s;sttžne demonštrujúceho kva lily Slovenského 
kvarteta: bol to nes porne výkon európskej ú rovne a 
vhodn e za padol do os láv Medzinárodného di1a hudby 
a prvého dňa Bratislavských hudobných slávnosti. 

l. PODRACKY 

Súčasná macľarská hudobná kul· 
túl'a zfskala za posledné roky sil 
nú pozíciu v medzinárodnom me 
rad le. Zclá sa, že maďarská "sko 
la" kt'ilča v šľapajách donedávna 
takej ús pešnej poľskej hudby -
i keď za (tou nesporne zaostáva 
v p riebojnosti, novátorstve, pre
vyšuje ju na d ruhe j s t rane kom 
paktnosťou, spoločnými znakmi, 
ktoré nachádzame v hudobnej vý
povedi generačne rozvrstven ej 
skupiny autorov, opiera júcej sa o 
pr!huzné estetické ideály. 

Te n to do jem sme a spo ti mali z 
koncertu Budapešt ianskeho komor · 
né ho súboru, špecial izu júceho sa 
oct založenia v r. 1968 výlučne nA 
súčasnú produkciu. Vzni kol z ini· 
c ia tívy skluda teľa a dirigeu ta An
drása J'oHhiílya, ktorý sto j! doctncs 
na čele telesa a vypracoval ho 
na vyni kaj úcu umeleckú úroveii.. 
Jeho základom je none to a k ne 
mu sa podľa potreby pripájajú bi· 
c ie nástroje, klavír, čembalo, har
fa , cymbal a iné. To umož t1u je au
torom , pfS ucim pre s (Jbor, rea li
zovať rozmanité zá me ry i kombi 
nác te a d osi ahnuť veľkú zvukov ú 
variabilitu. Ctenovia sú technicky 
na výske, a čo je oveľa d O!ezitej· 
š ie, ma j(J p re moderný výraz vy· 
pestovaný zmysel. Potvrdili to v 
skladbách Musica concertante od 
A. Sziill(isyhn, kant<He Nnčnä jaz
ria ku~nm od K. r.endvaya, !<de só 
Jový part výrazovo plas lickv a su 
gestívne s tvárn ila Z. Barlayová 

Z diel sovietskych skladateľov 
Komorný koncert z d iel so· 

vietskych skladateľov pri prlle· 
zitostl 60. výročia VOSR [l< lo· 
risky 6. X. 16,00 l prinieso l po 
jednej u kážke z tvorby Kare· 
n a Chačaturiana, Miroslava 
Skol'ika (o ktorom sm0 sa z 
p rogra mového bulle lillu nedo· 
zvedeli vonkoncom nič, ani len 
rol< narodenia). Gazizy Znhaun
-,r~ j. Borisa Čajkovského a Gc
nadija Banščikova. 

(hoci inak ned isponu je mimoriad· 
ny m hlasovým materiálom ], ďale j 
zaznela Musica notturna E. Széke
lyho, Komorná hudba pre ll hrá · 
čov R. Marosa a Komorná hudba 
pre 15 interpre tov z pera u melec
kého veclúceho s úboru A. Mihálya. 
S po l očn ý estetický ideál, o kto· 
rom sme hovorili na začiatku, by 
sa dal st ručne vymedziť ako sna
ha o instrumcntačnú nápaditosť e 
hlavne komunikatívnosť, opierajú
eu sa o priezračnú sadzbu a úspor· 
né prostriedky "minima! mu sie". 
Zrejmý vpl yv Weberna sa tu spá 
ja s bohatým kolorovanfm, jemné 
fo lklórne alúzie so zvládnu tím 
pr oporci! a plôch, rešpektujúciclJ 
možnosti percipovania, akordi ka 1e 
redukovaná na mäkké harmónie a 
preto celkový obraz dáva uchu po
city n ovej eufónie. Takýto typ ll u cl 
hy nevvžaduje maximálne sústrc· 
tlen ie, nechce riesiť "večné" otáz
ky, n eponára sa do prilišných 
h[bok, kde by mu zo strany poslu
cháčov mohlo hroziť prípadné ne· 
porozumenie. Preto aj u väčšin y 
uvádzan ých skladieb zaujal v pr· 
v om ra cle nii ladotvorný aspekt 
(Lendvay ] . Na z;,ver treba spome
n úť, že v programe koncertu Bu 
dapesllanskeho komorného súbo· 
ru, k tory prini esol ozajstné postu 
c llli~ske zážitkv, figurovalo aj No
neto Jo~efa Sixtu; maďarskí hos
lia ho Interpre tovali prvolľieclnym 
spôsobom. l. PODRACKY 

Posledne menovaný piltrf clo 
najmladšej generačnej vlny so· 
vie tske j hudby, preto sme bo li 
obzvlášť zvedav! na jeho So· 
nátu pre flautu a klovfr. ]e j 
koncepc ia je prostá: o ct niist u 
pu sólovej flauty s meru 10 cez 
úsek s poluznenia o bidvoch ná
strojov k ve ľkej kadenctl kla
víra , po ktorej prfde akási 
zrkadlová repríza. Tento pôdo
rys nilplnil Banščikov zvlášt
nou, stati cky pros tou hudbou, 
Invenčne dokonca až p ros todu 
chon. Možno práve to bolo je· 
ho zámerom, možno ide jedno· 
clucho o lnštrukt!vnu literatúru 
- nevedno; ťažko z jedné ho 
poéutia posúdiť. Domnievame 
sa však, že dramaturgii podob
n ých ,.monotematických" akcii 
by bolo treba venovat väčšiu 
sta rostlivosť. V praxi to totiž 
vyzerá tak (naznačili to viace· 
ré prectchádzajúce koncerty 
p ráve zo sovietskej tvorby], že 
sa vezmú noty, k toré sú práve 
poruke a pre ktoré máme vhod· 
ných Interpretov a koncert je 
d ra mil tu rgtcky pripravený. Nie
kedy - a BHS boli jedinečnou 
p ri l e~i tosťou - by nezaš kodilo 
!sť cestou ciefavedomého výbe
ru h odnôt. Aby sme nemali 
skreslený obraz o jed notlivýc h 
autoroch a sovietskej hudbe 
ako takej, aby sa na n ašich pó· 
cliác h neprízvukovala ilJa jej 
zná ma mnohotvárnosť, ale aj 
vývinové trendy a špičková kva
l ita. Vrá ťme sa však k Banšč l 
kovoví, l<lorý neposkytol dos ta · 
točn ý pries tor vynikaj (J cemu Vl. 
Brunnerovi, zato však sme za 
mamenal1 ~uhodný v~k<HI 

Klav!rne duo S. Zamborský a P. Kováč! po svo;om vy 
stúpent. Snímka: V. Há k 

l· i/harmontck~ kvarteto. 

R. Macudzinské ho p ri kl avíri 
a ilj súhra obidvoch ume lcov 
bola príkladn á. 

Osviežením bola "parodistic· 
ká" Sonáta pre dva klavfry B. 
Cajkovského, ktorú naštudovali 
P. Kováč a S. Zámbqrský. Nic 
je to však paródia zlostná, s 
ostrými ironickými šľahmi, ate 
skôr vtipne úsmevná, nadvilzu
júca na Hniu rozkošných hu 
ctoiJných žartíkov, aké nájdeme 
už u Haydna a v ruskom de 
cličstve u Musorgského a Pro· 
kofieva. V Ozvenách autor plne 
využil špecHičnosť zvoleného 
nás trojového . obsadenia, v Hla
se poli napodobnil tmpresionls· 
tickú techniku a v Etude so 
pozabával s tóninou C dur 11 
všetkými etudovými "ťahmi" 
ZamiJorský a Kováč podali 
skladbu objektívnym spôsobom , 
hrali noty tak, a ko mali napr 
sanť! a a 1 tým dociellll zosilne
nie komického efektu. Je zau jt
mavé, že dvaja mlad! klavirl s · 
li s ustálen ým typovým prof\ 
lom sa v du u navzájom prls pô · 
sobu jú: Kováč sa s táva uvofne 
nejš!m a Zll mllorský p regnant
nejšlm. 

Medzi píšu cim i ženami patri 
kilzasskej sklada teľke G. ž uba 
novej popredné miesto. ]ej Stá 
čikové kva rteto je presvedčivou 
ukážkou pôsobivosti fo lkloris 
lieky orientovanej hudby. Inte 
resantný je u ž sa mo tný moll 
vický ma teri ál, ktorý äu torkil 
zaran žovala pre štyri sláčiky 

bez toho, aby podstatne mo 
difikova la jeho charakter, čl 
konfrontovala s Iným systémom 
hudobného m yslenia. Vo využi· 
tf kvartetového zvuku a riešen i 
tektoniky sa však prejavila jei 
vyspelá t echnická erudícia 1 ne 
násilná úprimnosť výpovede. 
Filhar monické kvarteto (J. Sko
rep a, A. Lehotsk ý, J. Petrovič , 
P. Sochman) zvlád lo s kladbu 
na dobrej profesionálnej úr ov· 
nl. Rezervy - a to je pr i po· 
merne mladom komornom t e le-

.. se pochopiteľné - sú vo vy · 
ladovanf spoločného ,.dýcha · 
nla" od ešte nepočutého k ul 
zaniknutému tónu; to nie jr 
len technický faktor nasadzo 
vanla odsadzovania , smykov. či 
frázov ania, ale ono kvalitatfvnc' 
vyššie š tl\diu m súhry , schopné 
vy,volat p r i najlepš ieh kvarte · 

Snímka: v. Hák 

tových ensemiJioch údiv a nad· 
šenie poslucháčov. 

Vo zvyšných dvoch sklad 
bách, Sonátach pre husle ť. kla 
vír od K. Chačaturtana a M 
Skorika sa predstavil nový člen 
Slovenského komorného or 
chestra Jozef Kopeľman, k toré 
ho na klavíri sprevádzal A 
Cattarino. Spomenuté skladb1 
má akiste naštudované ešte 2 
čias svo jho pôsobenia v Kyjeve 
čo bolo zjavné z výrazovej pi 
nos ti a t echnickej bezproiJlé 
movostl , s akou Ich predniesol 
I<opeľman je t ypom umelca 
ktorý Ideálne sp á ja emoclonál 
ny vklad a rozumovú kontrolu 
takže jeho podanie je vyvá:Zené. 
má v sebe šťavnatosť l váhu. 
V Interpretačnej rovin e Kopeľ· 
man presvedč il o svojom veľ· 
kom talente a naša nepočetná 
skupina kon certn ých huslistov 
v 1'\om ztskala cennú pos11u. 
I<ým u Chačaturiana je nápad· 
ná a ž akademizujúca precfznosl 
'vm·ivýr.h postupov, Skorik vy 
znel za u jímavejšie a orlgln~ l 
nejšle. 

I. PODRACKÝ 

Koncert 
l'udovej 
a tradičnej 
hudby 

Pri prlležl/ostl Vlll. ročntktt 
Przx de mustque folklortque dfl 
Radio Bratislava a Medzinelrod
n~ho d1~a hudby sa uskutočnil 
1. októbra v divadle P. O. 
Hviezrloslava koncert ľudovet a 
tradil!ne; lludby. Okrem skupln 
zo Slovenska (z Važca, Strby, 
llroclzote, Detvy, Zempltna, Ras
lavíc a Terchovej}, i Ciech {z 
Postŕekova} a Moravy {HorlMe
ko}, vystúpili v programe at 
skupiny z Juhoslelvie a z Bul
harska a sóli sti z NSR, Tunisu 
a zo Spani elska. Tento r6zno-' 
rod{} program - r6znorodý nie
len t:o do regionálneho zosku
penia, ale aj t!o do hudobných 
kvalít - sa usporiadateľom ne. 
podarilo ztednotit. Hladanie. 
príčin by asi zabral o viac pries
toru, ako tomu môže venova{ 
rozsah glosy. Preto len niekor. 
ko poznámok na margo uspo· 
riadateľov. 

Autorskef troflci O. Demo, S. 
Dužek a S. Svehlák sa nepo
darilo vytvorit rámec, v kto· 
rom by sa nepoclťovala nelhod
nost sledu jednotliv!}ch výstu
pov. Af keď berieme do úvahy 
ta!l.kostt zostavovania progra
mov zo súbor ov, o ktorých vo
pred nič nevieme, neospr avedl
~~u;e lo autorskú nevynachádza
vosť. Program p6sobil hetero. 
giJnne a nepripravene. Výrazne 
to 11apríklad podčiarkoval 
chaotický V!íber diapozitívov, 
ktoré mali dotvárať prostredie, 
z ktorého interpret pochádzal. 
Nevdojak sme si spomenuli na 
vlw)aiši program, v ktorom ma; 
li tí isti autori oveľa šťastnet· 
šiu ruku, keď siahli k medai-. 
/dm Kulicha. Bolo to čisté, myš· 
lienkovo i esteticky účinn~. v 
tomto roku prerhtelll vari všet
ko, l!o mali po ruke. Od Iac· 
ných turistických Pl:OSTJfi~Lov., 
cez pamätníky stare; kultúry 
a prírodné k rásy, až k doku
mentom hudobne; povahy. Vý
sledok bol primeraný tejto prí
prave. AlllOrt scény a réžie, 
podľa ná!iho názoru, neprevýf>i
li úrovel'l autorske; prlpravy. 
Scéna V. Suchánka vplyvom ru
-~iln}ch t iefzov pôsobila nekl'ud
ne, plocha, na ktorú sa premie• 
tali diapozitívy bola p_r!ltš na
svictená a obrazy nezrozumtter
né. Réiia S. Nosál'a nechala vy-' 
znieť mn h~ statické a nepri• 
roc/zené pre}avy úl!inku;úcich a 
v závere siahl a ku konvenl!né· 
mu hromadnému nástupu. účin
l<:u;zícich na sc~nu {del sa robtt 
záverečnel qradácia len mecha
nick_Qm nástupom v!lelklích 
litinA:u!úCich? }, čo bolo opako
vaním bezv_t}chodiskovosti es
lrádnych vystúpení na!ltch sú
borov. 

Obecenstvo reagoval o na vy
Wípenia súborov i sólistov vel
ml srdečne a zdá sa, že spolo
L•ensk!} ohlas programu bol 
prwznive;SI ako naznačujú tie
to poznámky. Prejavy autentic
kého folklóru prežíva;ú svo;u 
renesanciu. Obecenstvo si uve
domu;e, že te v ntch ukryttj 
vlič!ll my!lltenkov!} obsah a IJ!}
povedná hodnota ako v preta· 
voch amatérskych súborov a 
dychtivo navstevu ;e v!letky pro
gramy, v ktorých m6že nosite
ľov autentického folklóru vi· 
diet "na živo". V prtpade t ohto· 
programu zvy!lovala atrakllv· 
nost účasť účinku;úcich z inQeh 
kult(a, skutočnost, že ide o 
program Medzinárodného dňa 
hudby a pod. Kladný divelcky 
ohlas z vystúpenia v Divadle 
P. O. Hviezdoslava možno te
da chelRat at tak , že obecen
stvb, keli' vidt známe folkl órne 
skupiny a sólistov, te ochotné 
tolerovat nedostatky, ktoré ~ú· 
vista s Ich uvedentm na ~cé· 
ne. Nazdelvam sa, že kvôli to
muto diváckemu pochopeniu by 
sa nemalo s autentickým folk· . 
l6rom nartfba( neuvelžene. TPho 
uveldzante na scéne by sa ne
malo pokladať za obdobu es
trádneho, cirkusového alebo ztf • . 
IJavného programu, prtfve na· 
opak, malo by sa zdôrazi'lovat, 
že te porovnateľnt} s velžnostou, 
my!Wenkovou a estetfckou h1b· 
kou ktoréhokoľvek · vyspelého 
umeleckého pretauu. ~tli~ 



Godunovov návrat 
]1.1 . P. Musorgsklj : Boris Godunov. á t·odn á hudobná drá ma v 10 obrazoch 

pod,l'~t:.A. S.·, J>ulkina a N. M. Karamzina . Opera Slovenského ná i'Odnéhn divadla. 
P1·eľ11iéra 2. oklóbra 1977 v rámci BHS. Dirigent T. Frešo, režisér B. Kri~ka, zbor
majster L. Holásek, scéna L. Vychodil , kosttmy U. Rezáková, pohy bová spolu· 
práca B. Slov ák. Zhor a orchester opery SND. Só listi : O. Malachovsk9, F. Zva
rfk a. h. (Boris Godunov). M. Kopačka (Grigorij ), dr. Gustáv Papp (S njskij). 
S. J a n či (Varlam ) , V. Schrenke l (Misail) , P. Gá bot• (Ju•·odivý), J. Spaček (Pimen). 
N. Hazuchová (Fiodor). A. Czaková (Xí! n ia ). Ľ. Baricová (Marina Mniš ková) , 
O. Hanáková (krčmárka ). ). Martvoii (Rangoni). ďalej M. Meierová, S. Hudec, 
R. Szťícs, A. Kúrňava, A. Judt, F. Subert, }. Wiedermano, ) . Koritko, A. Baránek, 
""· ouzovskt, S. Beňačka , B. Siman ov sk ý. 

Jura/ Matuo11 u postave Ranqonlllo a Ľu
ba Baricová ako Marma Mnlšková. 

stu pa júcoho schodišta defilujú mtldro a 
s estetickým citom nakomponované ob
razy. ,.an imované" obrazv dávnych č1as, 
obrazy. ktorých výrazovú farebnú šká· 
lu tvoria sýtejšie čl bledšie odllenk> je
dinej farby (sama osebe veľmi pekná 
opona napovedä romantické divadlo, tam 
však Godunov tiež nepatrf). Unavene, 
mdlo pôsobí hudobné nllštllclovanle a rn
produkcla parlltúry Musorgského diela, 
dynamicky, farebne, pulzáciou, kontrus
tovosťou plôch a dramatizmom azda nRj
osobllejsej a najbohatšej. Možno ide o 
zámer, a ostych pred .,veľlwopernou" 
efektnosCou namiesto silného konlrasto
vanla diktoval mierne zvlnené ep1cké 
prúdenie - možno, že počet repr!z a 
väčšia pozorno~ť detailu l stavbe Jednot
livých obrazov odobri takúto koncep· 
ci u ... Trpký, tragický obraz dävnych dn!, du .,objekllvizujúceho" Jurodivého. Dra- Snímka: J. Vavro 

.,rýchle zablysnutie, oslepujúce svetlo a maturgická koncepcia terajšej lnscenácip 
čierna tôľla, smiech a hrčanle, hriech Borisa Je cenn ým krokom smerom k 
a výčitky svedomia, veľké davové vlzie, myšlienkovej celistvosti i javiskovej 
barbarská žiara, ázijské bubny a hlahol účinnosti diela. Na záver s11 dostáva 
moskovských zvonov, symfónia v by· obraz Bol'isove] smrti - logické pokra-
zantskom zlate a v slovanskej čierni", čovanie, ba dôsledok revolučnej krom-
z veľkosti a v bolesti zrodený Musorg- skej scén y. A nenarušuje sa ani klasic-
ského odkaz dožil sa, ako nejeden kon- ky velkolepá klenba cárovej úlohy. 1IIbší 
geniálny výtvor, priazne upr11vovatelov. zmysel a vyhranenosť dostáva Jú polské 
Z Borisa zostall potomkom alternalivne obrazy i vzťah Maríny a Grigorija (Lži· 

nie v kvalilno;n preklade. )azýkovej út·ov
nl sa Iste venovala veľká starostlivosť 
n nejeden z umelcov ju zvládol na lm
ponujúcej ÚI'OVni (napr. Ľ. Baricová, N. 
Hazuchová, O. Malachovský, hosťujúci 
F. Zvarfk, ]. Martvoľl, zbor]. viacerým 
(Jčlnkujúcim by však spievanie v male· 
rlnsknll1 jazyku azda v!ičsmi priblízi lo 
zmysel Ich úlohy, jej výrazovú stránku. 

Boris Ondreja Malachovského je mode
lovaný zvukovosťou a farbou hlasového 
materiálu a vrúcnosťou vokálneho výra
zu, disciplinovanými výrazovými pros
triedkami podáva umelec obraz dôstoj
ného vládcu - a v záp11se o trón una
veného človeka . Zvar!kov Boris je 
kom plexnejšia, scénicky pôsobivcjsia po
stava, má svoj vývojový oblúk ( kulrm
načný bod tohto výkonu je v scéne car
!>koj komnaty]: pre neho Je korunová 
Cla naplnen!m, ale aj začiatkom. VnMa 
do inscenácie dynamičnosť, významová 
diferenciácia a plastičnost jeho vokál
neho výkonu popiera fakt, ze tlž mnohé 
r oky nie je operná scéna Zvar!kovt do
movom a aj na partnerov pôsobí lnspl· 
rujúco (v hereckej rovine výrazne na 
Sujského dr. Gustáva Pappa ]. Počtom 
repr!z krystalizuje sa do čoraz výstiž
nejšej, čistými kontúrami zobrazenej cl~a
rakterove] kresby Mar!na Mnlškovä Ľu
by Baricovej. Zbor opery SND vo veľkej 
a ná ročn ej úlohe dokladá správnosť svo
jej cesty za rovnováhou čistoty, moc· 
nosil a farby - výrazu. 

for my a rad upravova te rov otvára Rim· d!m1trlja] exponovanlm pos tavy pápež· 
skij-Korsakov - umeleckou prácou, ak ského legáta Rangoniho [v doteraz vl-

Po stvrtýkrát sa Godunov vracia na 
scénu SND a c ieľ tet•ajšfch Inscenáto
rov tlmočí reZi&ér Kriška v programo
vom bulletine: .,Základný kamel'\ našej 
inscena1:nej koncepcie je túžba ukázaf 
všetky podstatné dejové prúdy a súvis
losti - v tch protirečivostl - tak, ako 
nám Ich autori zanechali v slovách a 
notách. Pravdaže !)6 to snažíme vyjadt·lť 
dnešnými prostriedkami pre dnešného 
diváka" ... .,Vsetko má svoje miesto -
a všetko je dôležité." Prisiúbenú viery· 
hodnosť režisér n aplnil, nejedno sa ob· 
jasnilo, pribl!žilo. Ibaže forma prezen-

sa zmiet•lme s tým, že máloktorá silná ctených inscenáciách hodne degradova-
osobnosť sa dokáže bezozvyšku odovzda ť nej). juraj Martvoii výborne, s ugesttvne 
d ielu druhej, nepri s pôsobovať sl ho, pd oživuje režlsérovu predstavu .,diplomata 
všetkej bezúhodnostl zámeru, na svoj velkého štýlu, láskavého pätra i doma-
obraz. Pestrý je aj osud výkladov Mu- góga s ohl'lom a slrou". 
sorgského d.lela, odrážajú~! sa vo vla- Borisa Godunova, ktorým súbor opery 
cerých verztách, v selekc.tl obr.azov, v SND pris pieva k oslavám 60. výročia 
určovani poradia, v krátemach Čl v zno- 'vOSR, spievajú v ruštine. Prednosti ln-
v unájdenf obchádzaných miest. Insee- terpretáclt v origináli sú známe. Posta-
nátorl v SND sa obra~aJú na Korsakova venie slova v Musorgské.ho dráme je 
a prijímajú P. Lammom p rlnavrátenó však zvlášť v ýznam né, každé má váhu 
scénu pred chrámom Vasila Blaženého, l zvláštnu zemilú vôňu a zdá sa, že v 
obraz, k torý má pre dielo kľúčový vý- záujme väčšej komuntk a!!vnostl s na-
znam - konfrontáciou cára a pocity Iu- sim divákom by prospelo reprodukova-

tácie je akási stiesnená - málo vzru
š u júca. V s tálom symbolickom predzna

čenf - v polkruhovitom ráme úiovito 

Nie je to tak dávno, čo sa 
SND stalo dal!>!m významným 
strediskom stretávania sa za
hraničných umelcov počas nás· 
ho festivalu. Eš te v čerstvej pa
mäti mAme hosťovanie Komor
ného súboru Vefkého divadla 
z Variavy, alebo Národne j ope
r y zo Sofie (1973). resp. Ná
rodne j opery z Bele hradu, Ko
mornej opery Státnej opery z 
Berlina ( 1975]. Moskovlike j ko
mornej opery, Rumunskej ope
ry Cluj-Napoca, Wie ner Volks· 
oper (1976). nehovoriac o praž
skom Národnom divadle a po· 
dielo n ásho súboru na festi
valovom dianí. ľočas tohto roč
n!ka v~ak nebola moinosť po
ču l početnejš!ch zahranlčnych 
sólistov zvučných mien (s vý
nimkou T1·ubadúra]. a tak sme 
si operné zážitky nazbierali 
p redovsetkým poča s troch ve
čerov s dvoma za hramčnýmt 
súbormi a na koncertnom pred
vedení opery ,.Titus" od W. A. 
Mozarta. 

Posledne menované dtelo 
predviedol sice orches ter opery 
SND, ale na pôde Koncertnej 
s1enP Cs. rozhlasu pod taktov
kou Pierra Colombu a s mla
dou zostavou sólistov, medzi 
ktorými boli aj laureáti minu
loročnej opernej 'ľl'lbúny 
UN.t:;!:;CO ( Kmcsesová - Eisen
felclová ). Pre posluchiíčov lo 
bolo hlavne skontaktovanie s1:1 
s málo uvádzaným operným ti
tulom, akousi javiskovou .,In· 
bu(ou plesňou" Mozarta. Zdá 
sa, že Titus je dnes skuto1:ne 
predovšetkým záleZitostou per
fektného s peváckeho predvede
nia. Ctiteľ mozartovských par
titúr tu nájde čísla neobyčajne! 
h udobnej krásy, ktoré však vy
žadujú pochopenie požiadaviek 
doby a skladatera na spev (ok
rem predvedenia technil<y hla
sového fondu, dnes už pripús
ťa júCeJšieho aj farebnejšiu š ká
lu v mozartovskom parte - v 
p rvom rade zmysel pro kulti 
vovanú kantilénu a komornú 
súhru). Zla l, o sólistickom sex· 
tete sa to nedalo povedať do 
dôsledkov. Pierre Colombo -
skúsen)', štýl zn al)' a ostrlefaný 
d iri,::ent nemal zreJme tolko ča · 

su, A by stlmil to, čo bolo pdl\š 
forslrov11né v záujme seba
up laloenln sa. U sólistiek bola 
evlclfmlnl\ najm!! nevyrovna· 
nosť tónov v rôznych regls· 
troch - na úkor clelikátnos ll 
• dynamike: naJmä u Veronlkv 
Klncsesovej (Vltelia]. ktorá 
svoj krásny soprán využ!vaiA 
vo vypl:lt9ch partoch priam < 

verlstlckýml farbami a drama 
tUm.om. Dame ženské ťílohy. 

Opera 
pod sta tne citlivejšie inteJ·prelo
vané, spievali Brigitte Eisen[el
dová (Servi lia), Zsuzsa Bat·· 
layová (Annius) a Eva Tihá 
nyiová (Sextus). Až na B. 
Eisenfelclovú (NSR) boli spe· 
váčky ukážkou súčasneJ maďar
skej vokálnej ~koly. Skutočnfl 
mozartovský zäZitok priniesli 
muži, predovšetkým hoiRnclský 
teno1·ista Zeger Vande1•steeue 
(Titus). ktorý sa ,.pohral" s 
partom, prenlknúc k nnncm 
neJš!m odtien kom úlohy. Môze
me Iba ľutovať, že bulharský 
barytonista Iva n Konsulov mal 
pomerne malú úlohu (Pub hus], 
no 1 tak patril k tej času só· 
listického ensemblu, ktorä po
chopila zákonitosti vkusného 
dimenzovania svojho hldsu -
ak uz nebudeme rozvádzať ná
zory na štýl. Orcheste r opery 
SND bol overa dôslednejší v 
realizovan! partitúry, nf)ž spo
mínané sólistkv, no pln é uzna 
nie si odnášal z večera Slo
ve nský filhat•munický zbor , 
ktorý počas tohtorol:nych BIIS 
p1·eukáza l nielen nový trend 
farebného spevu, ale zv ládol aj 
nemRlú úlohu viacerých prvo
uveden! diPl. Titus ku ním pat
rf. Počúvať .,IIj inov chór" pat 
nlo k najväčstm zážitJ,om pri 
stretnut! sa s Mozartovým oper
n ým titulom. 

....... 

Opera Slovinského národnA
ho divadla z T' ubfany p r1šla po
čas BHS odplatlf nedávnu náv
š tevu nášho súboru v tomto 
kultúrnom centre Slovincov. 
Predviedla dve diela: štvordeJ
stvovú operu Marja na Kozinu 
,.Ekvlnokcla" a posledné dielo 
Giuseppe Verdiho .,Falslaff". V 
prvom p r!pade sa festivaloví di 
váci poučilt o smerovaní ná
rodného hudobného štýlu v 
bratskom národe - l ked n e
mo~no Kozinovu hudobnú reč 
a plikovaf na mnohonárodn ý 
štát. Zdá sa, ~e typickými znak· 
mt tohto diela je vedomá sna · 
lia o prístupnosť a zrozumite r 
nosf, rovnako uvedomelé pod· 
čiarknutie sociálneho motívu 
a citových paraloll vo vnútri 
človeka s prírodnými mE>nlivos· 
ťamt, od ticheJ krásy južnej 
krajiny a prímorskej pohody. 
ovplyvňujúcej spevnosť tamoi· 
šfch ludf - až p o vyčfňanle 

živlov, ktoré zach\'ätill vo vr· 
cholných momentoch nie len 

na BHS 
prostredie, v ktorom sa dej odo
hráva, ale aj rozhodnutie a ko
nanie hlavných aktčrov. Prav
cla, Ekvlnokclu nemožno porov
návA t s krútl1avou živ lov, ty
piCkých pre suchoií.ovskú drá
mu, no pre Slovincov znamená 
táto opera aspoň toľko, čo na
ša národná opera. Aby sme po· 
c hopili jej hudo bnú reč, treha 
sa pozornejšie započúvať a l do 
melodického hudobného odl\d· 
zu južnejšie položených šUHov, 
u ktorých viac než ostatnťl zloz
ky h11clohne j reč i dom inu je pn!· 
dovsetkym - melodickosť. Ek
vlnol\cJa pnniesla feslivalovn· 
mu divákovi teda preclovsetkym 
pozn11n1P. akychsJ znčiatkov mo
dernejsieho l! ľnctnniu v oblas
ll národnej hudby, ktoré ma 
dnes mé smerovanie a prúdy
zrejme s1 lne poznačené l tým, 
to nie je na jlypickejšie pre tu 
vyšs.e spomínané. Zdá sa, ze 
na js la bsou striínkou inscená<.ie 
holu málo vynacháclzav:1 réžia 
(Fr11 nce )am ni k) , klor{J skôr 
nac1·tla clwlo v hrubých obry
~och. noz by pracovala s vý
znanJotvomýtn detailom. Na· 
proti to mu l;lola s lusné lludoh· 
ná stránka nai;tudovanla, kto
ré sl vz11l na s tarost Ciril Cvet
ku. V hlavných úlohách sn1o 
zaznamenali na1mä pekný a fa· 
reiJnv alt Mílky Evtlmovej, sop· 
rán :leni 2:ivk ovej, výrazn)' bas 
Ivana Sancinu. Kvalitný, pres· 
ný zbor mal na starosti zbor· 
majster )o že Hanc. Scéna Nik o 
Matulu bola s!ce š tylizovaná, no 
na1mä v poslednom dejstve nie 
velmi logická. Využívala sýte 
farby pozadia, ktoré malo sym
bolizovať farbu mora. 

.. ·. 
Vet•diho .,Falstaff"... Koľko 

javiskových možností a spevác
kych priležitostí ponúka svo
Jim realizátorom! )e v ňom 
priam nepreberné množstvo or
chestrálnych farieb, kompllko· 
va ných úsekov, ktoré n echcO 
iba sprevádzať sólistov, ale sú 
spodným rlečlšťom v)'zn amov a 
dejov na Javisku. Vokálne prl
ležltosti sú rozdávkované tak· 
mer rovnocenne, pričom je tu 
sanca nielen pre kultúru sólis· 
tického producfrovania, ale 
rovnako aj pre ,.muzlc!rovanle" 
v komorn ých ensembloch ll 

priestor na využitie pl'ipadné· 

ho hereckého talentu účinkujú· 

cich. A predsa . . . toto dielo 
zostáva takmer nevyužité 
( aspoi1 na nasich javiskách l; 
snáď pre svoju rozsiahlosť, ná
ročnosť na ústredného predsta
vitela, ktorý takmer neschádza 
z javiska a z akcie, ako a j na 
menlivosť situácii, v ktorých to 
mus! iskriť vtipom - rovnako, 
ah.o jemným oparom nostalgie. 
Bolo pre nás teda polešenlm 
stretnúť sa s " netyplc kým" die
lom Verdiho, v ktorom ~a maj
ster sn úď ani netúžil obzerať 
na vkus obecenstva, modelova
ný p1·eclovšetl,ým vypätou kan
tabililou, ale priam sa pohral 
s nómetom shakespearovskej 
mnohovyznamovosti a večnej 
aktuálnosti. Op!it Ciril Cvetko 
dominoval ľubľanskému naštu
dovanw Falstarra, ktoré malo 
síce problémy v súhre sólistov 
na u!>ekocll en~emhlových , ale 
v orchestri su presnosť, vycib
renosť a nuansovanosť nestrati
la - vrátane rešpektovania só
lových partov. Hralo u sp le· 
valo sa na scéne Miomira De ni
éa, re5pektujúcej menllvost si
tuácie, dobu, v ktorej sa dej 
odohráva - ale l tú, v ktorej 
ju sleduje dnesný divák. Sna
ha o stylizáclu bola zvláilf 
blizka nésmu divákovi, odcho· 
vanému predsa len na Iných 
tradíciáCh než sú jemne detal· 
Jizujúce. Režisét• Mloden Sabl jié 
niekde komično .,naclsadll" vy
myslenými situáciami, ~o nikdy 
neupadol do prehrävama (,.no
vátorská" bola scéna, v ktore! 
Falsta ff naneka nad svojim 
osudom sediac v hlbokom su
de-d ležľ). Ako sme už konšta
tovali pri Ekvinokcll, slovinské 
operné dtvadlo sl asl velmi ne· 
zakladá na vyclzelovan! herec
kej akcie - 1 vo Falstaffovi sa 
režij ná pozornosť . s(lslrecl ll a 
najmä na titulného hrdinu (ver
mi dobre interpretovaného Fet'· 
1linandom Radovanom ). pričom 
ostatné postavy boli akoby po
nechané n a seba, na tndtviduál
nu Invenciu - l ked v základ
ných charakteroch a situáciách 
Inscenátorom načrtnuté. (Mys-
11m, že v tomto ohfade sa v na
šom divadle rob! dôslednej~la 
práca - čo sl divák uvedomu
je najmä pri konfrontácii so 
zahraničn ými súbormi ... ) Zo 
speváckych osobností - okrem 
skúseného, s úlohou zžitého 
Ferdinanda Radovan a - smP. 
obdivovali najmä barytonlstu 
kovovejšieho a tmavšieho za· 
farbenia Stan e Koritnika. 
k torý s tvárnil žiarlivého Forda 
Pomýlené bolo maskovať pan i 
Qulcklyovú .,na mlado" - u 2 
aj preto, 2e takto skOr zapadln 
do kolektfvu svo Jich spevác 
kych partneriek, málo :rdOraz 
ňujúc (1 vonkajškovo) p ravú 
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funkciu dohadzovačky s nie 
velmi sympatickým ľudským 
chardkterom. Úlohu spievala· 
(najmä v stredoch vyrovnane 
a farebne) Božena Glavkovlí. 
Zvláštnu pozornost vyvolal 
jemný, istý, technicky perfekt
ne vedený soprán Anny Pusar• 
Jeričovej ako Nanetty. 

Dvojpólovosf dramaturgické
ho vyberu lub lanskej opery na 
tohtoročných BHS bola pre 
obecenstvo osviežujúca a dala 
s(lboru možnosť, prezentovať 
nielen narodn)'mi tónmi dýcha
júce d ielo, a le 1 tsié vokálne 
kvality sólistov, napájaných ne
sporne aj blízkou talianskou 
vokálnou kultúrou. Ze lo ne
bo lo vždy do dôsledkov - to 
je treba vedieť aj v takej .,de
tailnej" súvislosti, akou )e fakt, 
že s lovinského národa je o pO· 
lovi eu mene 1. než slovenského, 
čo nie je vôbec zanedbateľné 
poznanie ... .... 

Flámská kráľovská opera z 
An t ve rp predstavila skOr sever
skú európsku divade lnú trad!· 
e iu, čo sa prejavuje vo viacc· 
r)'ch znakoch: je tu menej roz
safnosti - alo viac delikátnos
ti, scénografické, reiijné 1 vo· 
ká lne umenie sú v tesne i sú
vislosti, pričom Ich hlavnou Č l'· 
tou je decentnosť - pridm 
chladiaca. V interpretáCII B1·il · 
tenovho mladého diela "Onos 
Lukrúcie" to bolo zv lásť zpwné 
1 pre celkovú koncepciu opA· 
ry, kde komentátorský pohľad 
na star ý príbe h lásky a cti zA
merne odďaľuje diváka od pria
me ho strhnutie do citových bú· 
rok. V brlttenovskej insrenácli; 
réžiu ktorej pripravil Sylvain 
Det·uwe a hudobne dielo nai;tu
doval Frits Celis, bolo najfas
cinujúce]šlo vystihnutie jemné· 
ho pradiva nálad, ktoré sa 
nikdy nedemonštrufťt navonok, 
ale pritom pohnú naštm vmit
rom silnejšie, než tzv. veľké 
vášne. Je to opera aj Inscená
cia, ktora chutt ako najjemnej
š ie delikatesa, akú sl dávam~J 
nie kvôl1 nasýte niu. ale vý
sostnému pôžilku. V takejto 
atmosféro hral sólisticky obsil· 
dený orchester, tak bola vvc:t11· 
vaná prostá scéna, kde Iha de· 
tallná kvetinová výzdohél ruši
la apolónsku čistotu, do tohto 
hudobno-scénického p1·ostredla 
za padli komentátori a sólisti, 
z ktorých s l zvläštnu pezornosť 
zaslúži Maria Verhaertová Hko 
Lukrécia, faCfiUCiine r.ainíiová 
v (llohe Ln r:le A Mil·eillc Cap el· 
Jeovú s He nkom de VJ•iesom, 
ktor! s odstupom hereckým, no 
h udobnou zaan~a,ovanosfou sa 
snaži li .,dopálrnf" zmysl u Luk· 
réc ilnej dávnej v1n~. I'OZhod nu· 
lia a sebapotrestania. 

T. URSINY OV A 



Skladatel'
najväčšieho hitu 

LIJlc ]o pod tmavými mrač• 
nami, studené mrholenie ne· 
chce ustať. "Takéto počasie 
máme nanajvýš 365 dni do ro
ka," hovoria obyvatelia velké
ho texlllného a hutnlckeho 
mesta v severnom Francúzsku 
s o suchým humorom, k torý te 
pre nich prfznačný. Možno je 
toto počasie vhodné na návšte
vu Južného cintorlna s ]eho ho
lými pomnlkmi a smútočnými 
vŕbami, s rinúclmi sa kvapka mi 
vody. Pri vchode ma čakal Ro
bert Pontraln, riaditeľ clntorl
na . Pozná moje želanie, ktoré 
som vyslovil na llllskej radni
ci: vidief hrob Adolpha Degey
t era. Riaditel ma vedte k mo· 
slvnemu žulovému pomnlku na 
zas l rčenom mlestr.. VIetor a po· 
čas t e šesťdesiatich rokov zane

.c halt na náplse svoje stopy. 
Sotva ho možno rozlúštlf, a Iba 
t en, čo pozná jeho význam, vie 
eš te dešlfróva t rozmazané pt s· 
mená: "Tu odpočfva Adolpha 
Degéyter, a utor hudby Intérna
clonlily, 1859-1916 ... " 

"Ste si istý, pá n riaditel, že 
stoffme pred hrobom sklada tera 
lnt,.rnacionály?" spýtal som sa . 

"Som sl celkom istý," odveti l 
mOl partner. " Je to hrob Ado1· 
pba Degeytera, i!O zložil Inter· 
naclonálu. O tom nemôže byt 
nljrkých pochýb." 

" A predsa to nie je hroh 
h orcu vefke j hymny," povedal 
SOill. "VIetky dnelné pdrui! ky 
pokladajú za skladatura tejto 
I1ymny Adolphovho brata Pier-
1' 11. Celú vec už pred päťdesia· 
tiln i •·okml potvrdilo l'fnhodnu· 
tie súdu. Pierrov hro b je na 
cintoríne Saint-Denis pri Pat'i· 
ll." 

Na cintoríne som zanechal 
nesmlornc pl'ekvapeného a 110 
Iste j miery otraseného riadilo· 
ľu. To mu ešte nik nepovedal. 

S t81'll robotnfcka štv rť Sain t· 
Suuveur v Lille let ! vo vzdla· 
lenostl troch kilometrov na se
ver od Ju2ného cintorlna . Sem 
pt•išla roku 1855 rodina Degey
terovcov pochádzajúcich z Gen
tu (Belgicko l za prácou. Otec, 
Ad rien, je textilný robotn!k. Je
den z troch synov sa volá 
Pierre. Ma sedem rokov. 

Salnt-Sauveur so svojimi 
úzkymi uličkami sa vo fran· 
cllzskej literatúre stal symbo· 
lom neznesltefnej biedy robot· 
nickycll rodin v pr výc h desat
ročloch rozvl jajúceho sa kapl· 
ta!lzmu. 

Celá štvrt ma hlboké pivnice. 
Pochédzajú z čias Ľudovlta 
XI V., ktorého vojenský archí· 
te kt pot rebova l v s trategic ky 
dôležitej pevnos ti Lille zfisobár
n e pre potraviny n :tbrano. Ma· 
jllella textilných tovarnf tieto 
pivnice prenajfmall v 19. sto· 
roč! svojim robotn!kom. 

Ztvotné podmienky v nic h sú 
dnes sotva predstav iteľné. Vo 
vlhkfch tmavých miestnostiach 
kosilA tlslce Iudť tuberkulóza. 
Iba ka ždé druhé d le(a sa doži· 
lo dvoc h rokov. 

V p!l fdesiotych rokoch mlnu
lóho storočia navlitlvll Sol ni
Sauveur Victor Hugo a napfsnl 
o 1~om srdce drúsají1c u búsoi\, 
obža lujúc u knpilollzmus. 

Tu vyrastal Plel'ľo Degeyto1·. 
Pt·ežfval prvé boje robotnlkov 
proti žandárom. )cdenll.sťročný, 
ako to bolo vtedy zvyčajné , sa 
s ta l tovlírenským robotnlkom u 
Flves-Lille, v závode na výro· 
bu l'UŠ I10V . 

Najprv bol pomocným robot· 
nikom, potom sllstružn!kom. 
Ako šestnásťročný mal tolkn 
sily, 2e po dvanásťhodinovej 
práci dva roky každý večer 
navštevoval lillské konzervll tó· 
rlum. Hra l na viacerých nástro· 
joch, zlo~m prvé skladby a sple· 
val v zbore mestského divadla. 
Jeho sen stat sa hudobnikom je 
nesplniteľný, hoci roku 1866 
ako osemnásťročný ziska! prvú 
cenu Hudobnej akadémie v 
Lille. 

Stal sa aktívnym členom ro
botnfckeho hUdobného spolku. 
V Jllll 1888 miestny vodca fran
cúzs ke J robotn!ckeJ s trany Gus
tave Ue lory priniesol <:o svo· 
jej c:Jsty do Pur!ža mala, llc· 
gúlne vy tlačen ú brožúru s bás· 
na mt parfžskeho robotn!ka, kto· 
rý rok predt9m zomrel v ne· 
mocnie! pre chudobných. 

Bol to Eugene Pottler, býva· 
lý komunard. Roku 1871, ešte 
počas hroznej porážky Komdny, 
11aptsa l básei1, ktorá geniá lnym 
spOsobom ,V:!Jadrovala ús!lle ro-

botn!kov a Ich túžbu po oslo
boden!, medzinárodnom brat· 
stve a uchopon! moci, formulo· 
vano Karolom Marxom - In
ternacionálu. 

Dovtedy sa báse11 deklamova
la na zhromaždeniach robotnl· 
kov. De lory požiadal štyrid sa! · 
ročného, hudobne nedaného 
Pierra Degeytera, aby k neJ 
zložil hudbu. Pierre v ume
leckom zantetenl za niekofko 
málo hod!n zložil strhujúce tó· 
n y Internacioná ly. 

Pierre potichu - treba dávať 
pozor pred šplcľaml - spieva 
svojim kamarátom u Flves·Lll· 
le cez pracovnú prestávku In
t erna cionálu. Jo to premié ra 
hymny medzin árodnej robotn íc
ke j triedy. O n lckolko dni 
p redniesol Pleľl'o svoju plesc i1 
v "Café de la Llberté". úspech 
bol ohromujúci. 

Robotn!cky hudobný spolok 
sa uzniesol, že dá Pierrovu par
tltllru rozmnož iť. Aby sklada 
tela ubránili pred prenasledo· 
vanlm, rozhodli sA, ze pod par
titúrou bude uvedené len priez
visko Degeyter. Lenže o nlo· 
koľko dn! sa podnikateľský 
:tväz dozvedel, kto JB tvorcom 
but•lčskej plesne. Pierra bezod· 
kladne prepustili a už nikdy 
sl v tomto meste nenašiel Inú 
prácu. Dlhé roky s11 pJ•etlka l 
ako výpomocný robotnfk u rôz· 
nych remeselnlkov. 

Ním zložená piesetl sa ďa luj 
rozšlrovall'l. Deflmtlvne s i pre
razila cestu 8. decembra J 899 
na z jednocova com kongrese so
cin li s tických tl-lncloncl! v sloni 
Ja py v Pari~!. Dolugát z depa•·· 
lementu Sever nn závor svo jhc 
diskusné ho prlspevku zasplevul 
Internacionálu, k re ft·énu kto· 
J'ej so nadšene pripojili vše tc i 
(l častn!cl. Odvtetlv p i~ston1 zo· 
znlovala pr i s t raj lmch l) de mon
Šll'!lCiách. Rozšfril a sa po cc· 
lom Franc úzsku, prenikiH al Zél 
hranice a stala su hymnou pro· 
letari<Hu cr.lého sveta. 

Roku 1901 Pter1·e vystúpil zo 
sekc1e robo tnlckej s trany v Lti 
le. !~ lo o polt tlcké lwnt ravcr · 
zle. So ženou a synom sa pre· 
sfahoval do Saint-Denisu pri Pa 
r!žl. Gustave Delory, medzitým 
soc ialistický poslanec v Lille, 
chce, aby au torstvo lnternaclo· 
ná ly zostalo ]eho mestu, a pre· 
hovoril mladšieho PIP.rrovho 
brnte Adolpha, aby sa vyd 11val 
za skladatera plesne. V práv· 
nlckých veciach neskúsený a 
úplne nemajotný Pierre prehral 
roku 1914 prvý proces. V roz· 
sudku sa zu tvorcu ln ternnclo· 
nt\ly ozna čll A dol pho. PlP.J' re dl· 
116 roky bojova l o svoje p1·á vu 
skludatera . 

jeho brat Adolpha sa pre tie· 
to konflikty zrútil a pocHovl! l 
voči Pierrov! velkú vinu. Krá t· 
ko pred svojou samovraždou ro· 
ku 1916 bratovi naplsa l, že on, 
Adolphc, "nikdy v živote no· 
skladal hudbu, a tým menej In· 
temaclonálu". Pierre koneéue 
na základo tohto li s tu roku 
1922 dos iahol oiJnovenie súdne
ho pokručovnnlo u t•ozsudol< 
potvrdil je ho pri'1vu skladutu ľd. 
Proces mn! už hlboko pollitC· 
ký charaktnr. Pierre Degoy tllľ 
su roku 1920 sto l členom ko
munistic kej s t runy. Delnrv za· 
s tupova l zá u jmy sociálne j de· 
mokt•ocie v Lille. Autorstvo 
plesne prizna li komunistovi. 

Pien·ovl a jeho druhom Išlo 
o česť. Nikdy nedostal ani cen· 
time za Internacionálu spieva · 
nú a hrana na celom sve to. V 
Saint-Denise zat•ábal ako ro bot· 
nik mestského osvetlenia 150 
frankov mesačne. Zil skromne, 
robotn!kmi vysoko vázcný, v 
prvom fra ncúzskom mesto s ko· 
muntstickým starostom. 

Roku 1928 mu preukázali ml · 
moriadnu poctu. Komunistická 
Internacionála ho pozvala lHt 
svo j kongres do Moskvy a ako 
čestný hosť sa zúčastnil na 
oslavách desiateho výročiu 
vzniku ZSSR v sovietskom hlnv· 
nom meste. Jeho pleseň sa sla· 
la prvou !.tátnou hymnou v 
krajine Októbrove j revolúcie a 
Pierra poclfa toho aj privíta li. 

V sa lntdontskom múzeu som 
črta l lis t, I<IOI'Ý vtedy osem· 
desiatročný Plene nn plsal zo 
Sovietskeho zvilzu súdruhom v 
Saint-Denise: "VIdel som tu ve
cl, ktoré ste nikdy v živote ne· 
videli. Prlneslem so sebou fo· 
tograflu domu, v ktorom bý· 
va rn. Jo to nAdllet·ný zámok, 
kdo sa kedysi vo svojej nočh1· 

nosti s tretl!.v!llf pani. Urobili z 
neho domov pro veteránov ro 
botn íckeho hnufla o s tarých 
umelcov, mdm tu ve fkú lzbn, 
pracovitu o kúp0ľi1 u. Nič tu ne 
chýba. Stravujeme sa v jedál· 
nl, obs\uhovan! dámami , ktor~ 
vsak ne hovoria po franr úzsky 
Cestujem, kam le n c hcem, prP. 
tože mt poskytli vorný \Is to!-. 
1111 cestova nie po cele j kralln t~ 
Mám k dl&poz!cii a j llUlá ... 
Predviedli majo skludby, ktoré 
som tu nnplsol. Dn·igovol som 
Internacionálu, ktorú hrali všot 
ky orchestre Cervonej nrmdd ~ 
a ktorú splovalo viac a ho 2000 
žien a mužov .. . " 

Pierre Degeyter zomrel 26. 
septembra 1932 v Saint-Denise. 
Za jeho rakvou kráčalo 50 OOU 
robotnlkov pllľlžske j ohlasU. 
Smútočný prejav predniesol 
Marcel Cachln. Na jeho hrohe 
v salntdentskom clntor!ne pod 
symbolom kosáka a klA diva je 
zlatými p!smenami nap!sané : 
,,Skladate r Internacionály", a v 
mra more je vytesaný refrén: 
" Poslednú borba vzplála . . . " 

V Lille nl juká tabula Ani 
polllnlk nnprlpomína r obo tnlkH, 
l<tor ý tu preill svojo tvorivé 
c hvíle. Ulica, na ktorej s túla 
.. car~ cle la Llberté", bola J'O· 
ku 1960 zbú•·aná. Už nejostvu· 
JO. V kľukatých ullčkách so s to· 
rými schát r11lýml doma mi, kto
ré sa tlii t o zachova li, bývajú to· 
rnz nHJChuclobnejší proloUiri: 
textilní ro bo tnici poch!ldzajúcl 
zo severne j Aft•!ky. Závod Fi· 
vos Lille, v ktorom Pierre Do
gcyter mnoh(! roky pracovul, je 
dnes továri•ou uu generá tory a 
kotly. Pred vchodom do závodu 
prlpomfna pam!ltn!k robotn í· 
kov , ktorých :ta okupácie ne· 
mnc:kf faš isti oko odbo járov za
vt·azd ili. Cestou na popniVIsko 
mnoh! z n tc h sp10va\l ln tcrno
cloná lu. 

GERHARD LEO 
z Vo11<stlmmt! proio'l: ll n a 
sp,·acnvulo E. Brá nlkovú 

V nove1 /n~celllícii Borisa Go
dunova sttJie~ nc/a na sctSne SND 
Nina Hazuchovtl Fwdora a Mar 
ta Meier ovd Pestúnku. Tlluln tJ 
postavu ~ tíspechom stvdrn l/ 
OndreJ Mal aclzovsk!í· 

Snhn ky: J. Va vro 11 V. ll ák 

lo zahraničia 
V bcrlinske j Komicke j opere 

bola počas tohtoročných Bet·li· 
ncr Fcsttage výstava scénic· 
kých návrhov popredných slo· 
venských výtvarníkov (L. Vy· 
chod il , M. Brezina, L. Sestína, 
P. Herchl, Ľ. Purky11ová, P. M. 
Gábur, O. Sujan , J. Hanák, H. 
Bezá ková, V. Suchánek a ďal· 
~!). 

Na beetbovenovských sláv· 
nosliach v Bonne, kto1·é tohto 
roku boli v znamen[ 150. vý· 
ručia smrti skladatera (konali 
sa 29· ty raz) účinkovala Cas· 
ká filharmónia pod vedením 
Václava Neumanna, Viedenskl 
f ilharmonici, k torých dirigoval 
L. Bernetein a 01·chester natlo· 
na! de Paris pod taktovkou Da· 
nlela Barenboeuma. 

OPERNWELT č. 8 p1•inája o. i. 
informác;iu (z pera Ernsta 
K1·nuseho) o p•·ažskum opernom 
životu (JOčas tobtol'llčnej Prnž· 
skej jari. · 

Opera v Essene naštudovali! 
Janáčkovu Jaj pastorkyňu. Rei· 
zlu vefml vydareného predsta· 
vonia má Henry Huhenemset•, 
hudob né naAtullovnnie : Ma t
th ias Aescltbat~her. Kl'iliku 
zv láAť vyzdvihuje Anny Schlem· 
movú, ktorá strhujúcim spôsu· 
bom vytvori la pa rt Kostolní!!· 
ky. Výbornou protihriíčkou je j 
bola Anita Sallová ako Jenófa 
(viď foto) . 

Paul Schi:iffler, býva lý sólis
ta Státnej opery vo Viedni oslá
vil svoju osemdesiatku. Počas 
boha tej opernej kariéry spieval 
v 1400 predstaveniach. Zvlll.šť 
sa zapfsal do povedomia divá
kov ako Hans Sachs vo Wagne
rových Majstroch spevákoch 
norimbers)<ých. Zaujfmavé dak 
je, :Ze bol aj vynikajúcim mo· 
zartovským interpretom (gr6f z 
Figarovej svadby a Son Alfon· 
so z Cosi fan tutle l. 

Sopranistka Gundula Janowi
czová nahrala na gramoplalilu 
za sprievodu Irvinga Gagea -
Schubertova piesne. 

Snímka pri bližuje záber z 
Gounodovej opery Faust a Mar
garéta v Staadsopet· Berlin 
(kde ide titul pod názvom Mar· 
garéta l s hlavnými predstavi
teľmi : Magdou Haj6ssyovou ako 
Margaré ta a Eberhardom Biich· 
net·om v úloho Fausta. Kritika 
vysoko vyzdvihuje najmä vý· 
ko n slovenskej sopranistky v ti
tu lnej úlohe, podčiorkujtíc bez· 
vnd ntí lyrickú koloratúru, kto· 
1'011 disponu je táto umelkyňa a 
vyzdvihujúc kultúru hereckého 
a speváckeho prejavu. ( Premilí· 
ro v réžii Václava Kašl!ka bo
la v má ji t . r.) 

Clevelandské kvaJ•teto pracu
je na nahriívanf cyklu Beetho· 
venových sláčikových kvarte! 
p1·e RCA. Plán začal súbo•· rea· 
lizovat' v decembri 1974. Asi 11 
~ramof6nových platni bude do· 
knni!ených začiatkom roku 1979. 

Claudia Ab bad o pokra č u je v 
Míldne v na hrtívanf Verdihu 
rilel. Pred rokom začal s Mac· 
hethom. Nová platita je so Si
mone Boccanegra - opä( s 
Pierom Cappucelllm v hlavne j 
úlohe; !ľalllfmi sólist ickými 
pat·tnermi sú: Mirella Freniová, 
José Cnt'l'eras, Nikolaj GJaut•o v, 

José van Dam a Giovanni 'Foia· 
ni. C. Abbado má v ope1·e La 
Scala - po rezignácii z funk· 
cic hudobné ho riadltera - di· 
rigovať Dona Car.lusa (na o tvo
rení sezóny v decembri l. r.) 
a naht•ávať Nabucca, Ma~karný 
ples a Dona Carlosa. 

Huslista André Gerller, k torý 
u:/: viack1·át vystúpil v Bratisla
ve a mal prcdnlíliky i na bt•a· 
tlslavskom Konzervatóriu, ,;a 
dožil 70-tln . Tento znalec Bar· 
tóka má veľké zásluhy i v ob· 
!asti huslovej pedagogiky. 

Štátna opera v Berline oblá· 
sila pre rok 1978 naiitudovania 
Wagnerovej totralógie Prsteii 
Nibelungov a slávnostné pred· 
stavenie Kniežaťa Igora. 

Nemecká opora v Diisseldor· 
fc chce v nasledujúcej sezóne 
uviesť iíusť Junáčkových upier. 
Jo tu mimol'iadny dramuturglc· 
ký i!in, klOI'Ý bude v Janáčkn· 
vom roku znamenať medzi za· 
lu•anii!nými scénami jeden z vr· 
cholov uctenia si tejto význam· 
ne j skladutefskej osobnosti. 

Hambut•sku Stótna ope1·a u vá· 
dza s velkým úspechom Straus
suvu opot•u Zena bez tioila. K 
ne j má pl'istúpiť e§te Dchussy· 
ho Pelleas a Melisanda a rnd 
cfallíích opiu•·. 

Ja mes Dloier, dirigent Sym· 
funickéhu nrchcstra mládoie v 
Anglicku sa 11ovaiujc za did• 
genttikú nádej tejto kt•ajiny. 
Kritiky ho nznuilujú za pokra· 
covatefa slílvnej dirigentskej 
lradlcie Anglicka. 

V Rakúsku vyšla kniha Ego• 
na Kraussa Organy v lnnsbl'UC• 
ku. Autor lu prezentuje a bo· 
halou fotografickou prílohou 
dokladá vývo j organu v tejto 
oblasti, pričom jednotlivé or· 
gany a ich prostredie popisuje 
a analyzuje. Zaujímavé sú ta· 
bufky o dlspozfciách historlc· 
kých organov a ich súčasnom 
poui itf. 

Známy violončelista Enrico 
Mainardi vydal spomienky, kde 
80-ročný umelec zaujlmavo pf· 
ie o svojich umeleckých spolu· 
pracovnlkoch, 

Johannes Hodek vydal v NSR 
knihu "Hudobno-pedagogické 
hnutie medzi demokraciou a fa
~izmom", pričom poukazuje na 
mená tých pedagógov, ktorf sa 
augažova1i v dobe nemeckého 
faiizmu. 

V rámci cyklu gramof6no· 
vých na hrávok v!etkých sym· 
fonických diel Sergeja Rachma· 
ninova nalltullovala Londýnska 
filharmónia ďjll§ie s kladby. Kri· 
tika vysol<o hodnoti citlivý pl'i· 
stup k Rachmnninovej tvorbe. 

Bratia Konta1'skl, ktori so ve
nujú pt·evaine hudbe stíčasnos· 
li, nahrali v NSR na platne 
Bra hmsove Uhorskó tance. 

Taliansky klavh·ista Maurizlo 
Pollini nahral s Viedenskými 
filharmonikmi a Karlom Bi:ih· 
mom dva klavírne koncerty 
W. A. Mozarta a IV. klavlrny 
koncer t L. v. Beethovena. Ke· 
cenzenli sa zhodujú, že mlmn
riadna tasnosť Polliniho hry a 
lliihmovo majstrovstvo vylvorl· 
li skvosl 11re gramofónový trh. 

Belgický dirigent Eduard vun 
!Hmoortel znm1•e l v Par!ži vo 
veku 51 rokov. 

Goetheho Inštitút v Arenach 
otvoril pred časom Stúdío pre 
Novú hudbu. K tipolupráci sl 
prizval rad zná mych r.uróp
skych odbornlkov. 

Karl Gustav Fellel'Ct·, ~uá111V 
Zá)ladonemecký mu:tiknlóg ~a 
dožil 75 rokov. Odborník ltluv· 
nr. pt·e stredove kú a ren P.sa n č· 
nú hudbu Jl3h'í ku gcucrá•:l i, 
I<IOI'Ií rozšírila dobré menu no
mockej hudohn oj vedy . 

Oirigent Igor Markevii! 1a 
dožil v Jete 65 rokov. V pus· 
tedných rokoch sa venuje i In· 
tclnz!vnej výchove mladých dl· 
rlgcntov, 



Vl. muzikologická konferencia 
Neodmysliteľnou súčasťou BIIS sa sta

la u~ tradične por!adanó muzlkologlcká 
konferencia, ktorú v rámci cyklu s ideo
vou náplňou "Hudobné trad lcle Bratisla
vy a ich tvorcovia " každoročne organi
zuje Mestský dom kulttíry a osvety v 
Brnt!slave, v spolupráci s festivalovým 
výborom Bra tis lavských h udobných sláv
nosti. 

Dňo 12. a 13. októbra sa už po šiesty 
raz zlšll muzlkológovla a predstavitelia 
dalšlch umenovedných d!sctplln, ktorých 
záujem bol tentoraz koncentrovaný na 
tému " Hudo bná k ultúra Bratisla vy medzi 
dvoma vojnami (1919- 1939) ". Každý z 
dvadsiatich referátov, ktoré na tomto 
fóre odzneli, priniesol rad závažných 
faktov a mysltcnok, ktoré v komplexnom 
obraze ponulha jú k vytvoremu nového, 
uplnejsieho pohľadu na témou vyty~eny 
časový úsek. 

PhDr. Daniel Okt1ll, CSc. pri svoJom pre· 
jave na Vl. muzikologickeJ konferencii. 

Obdobie prvej rcpubltky je v clctinác:h 
naslc:h núrodov obzvlár;( členilým his
torickým úsekom. Vznik samostatného 
československého slúlu jO medzníkom, 
od .ktorého sa zntlnajú rozvíjať nové 
tendonclo - v zmysle politickom a so
cUllnom - nu ktoré sa bezprostredne 
via~c 1 snaha o vytvorenie kon cepcio 
novéi!O eslclickóllo a umeleckého tdeú
lu. Golkový poll!<Jd na situ áciu uZ v 
úvodnom obsa)(nom ro[er<íte načt•tol ve
decký ta íomnik k on{el'e nr.le PhDr. Zden
ko Nováček, CSc. 

)ednollivó príspevky, vybudované na 
z!ikiad8 illúdlU pramennych materiálov, 
osvethl! vefft dosial nepoznaných pod
statnych momentov. Nadväzovali na se· 

ha, VytVťÍl'8jtiC IIZHVL'Cté dielčie tOilléltiC· 
kt; okruhy, ktoré v konti n uitne) línii si
tuačne l problémovo vyčerpala priesto r 
daného obdobia. 

Siroko rozve tvcm(l problematika for
movania ná rodn e j kult íu•y v evolučnom 
procese, boj o moderný umelecký id eál 
o jeho pres<tdzovanic, k•·ystalizlicia a 
p rofilovanie. nórodnej h udby, p r!nos a 
vplyvy jeclnotl•vých skladu tc!ských osob
Hosti v slovenskej nár oclnoj kultúre, sa 
stA li predmetom de ta ilných tdcovo-es te
llr.kýc lt pohľadov ntokoľkýcll referátov 
l due. PhDr. Ladislav .Ru rias, CSc., Ján 
Albrecht a ďaHU ) . 

Oalšlm temallckym okt•ullom, k torý za
ujal viaccrych referátmi zúčastnených 
muz!kológov, bola l:osko-slovenská uá
jumnosť. V čnsovom úseku medzi d voma 
vojnami prichádza v s lovenskej huclob
noj k u ltúro k p rocesu postupne j profe-

-Hudobná kultúra v CSSR 
Pocl tým/o názvom bo

la otuorentl {2. X. t. r.J 
na Bratislavskom hrade 
výstava, klortí pripravilo 
Ndrodn~ mtízeum - Mtí
zeum teskej hudby v spo
luprdct s Hudobným od
delenlm Htslorlck~ho 
astavu SNM a Ceskoslo
venskýmt hudobnými ná
strojmi, 11. p. Výstava sa 
uskutočnila prz prlležtlos. 
ti Svetov~ho týždna lwd
by a tet poslanfm bolo 
predstavU českosloven
ska hudobnú kultúru -
kultúru s dlhou a boha
tou tradíciou, kultúru, 
ktord hlavne po drullej 
svetove{ vojne nastúpila 
cestu výrazných premien 
a rozkvetu projesiondlne
ho i amat~rskeho lwdob. 
n~lzo umenia. 

Autori scendra dr. MI
loslav Malý - riad/Let 
Múzea l!eskef huclbcJ a dr. 
Vladimír CWk z Hudob
·f1l!ho oddelenia llistoric · 
k~llo tí sl avu SNM mali 
!;ľas/nú ruku pri vybera
ní ndpadov, prl rozvrlltlu 
ti ceWw proJek/u. Ne!ilo 
Im o to, zachy/1( de/aii
ne chronologicky cel!i 
imoký zdber rozvo1a na 
!i ej hudobneJ kullt1ry. {Na 
tak malom priestore, kto 
rý bol výstave vyhrade
ný, by to ani ne!ilo.} Sna
žt/l sa podchytl( kaidtí 
zdvažntí Nnnost, klútov~ 
in!ililúcle, podstatn~ l!yb
n~ momenty v lwdobnom 
živo/ e oboch naS/ch nd· 
rodov - ctllivo sklben~ 
a vzdjomne prepojen~. 
Mohli hlboko načlerať a 
priehrSitm vyberať, ktor~ 
expondly budú najlepste 
reprezenlovať svo{ odbor, 
in!itittíciu, zdvaZntí akciu, 
N deltact čldnok. A vy
berali citlivo, s vkusom, 
ra~ vedeni rozumOV!Íml 
dovodmt, raz motnosta 
ml. Inokedy prioritne es-
tetickým cltenlm. Výsle
dok te ejektn!J - výsta 
va posobt tednotnou kon · 
cepclou vo všetkých pa
rame/rocll, te esteticky 
vkus11á (VIítvarne Ju rea 
lizuual are/ti/ek/ [,uäVIk 
Sch1ndler J, o/JsaltiJVO zod 
povcclaJúca skutočnos 

lialll, k l ortl ~me v ltucloiJ 
nej kuWírc closlCihli 
nenasadzuJe, al e nie te 
ani prili!i skromnd. V 
kažc/om nav!itevnlkovi ur 
č ll C VZU!IUL poc!t hrdosti 

Ot•astnlci Svetov/Jho týžd1~a hudby na vernisáži vý
stavy. Snlmko: K. Sili nger 

prlslu!míka nai>c} vlas/l, 
ktord dosiahla v svoje/ 
socialistickej prílomnosli 
také obrovsk~ zmeny, pri 
nesie pout.·enie, zapcJsob1 
esteticky. 

Skromn.Lí tlacen:í sprie 
vodca s prakticky úpl 
nym textom jed,wllivýcll 
panelov {chýba snád oD 
razová, aspon ntlznakova 
dokumentácia} nas pre 
uedie celou výstavou. Vo 
vstupných prie~torocll, 
ktor~ priam ponúkalo k 
realizdcii veľkoleptl mra 
morové schodište Hradu, 
nás privlta bohatá zbier· 
ka hudobných ndslrOfOV 
- prezentácia podniku 
Cs. l!udební nástrofe, n. p. 

od krdsnych kval ll 
ných klavlrov až po del
sk~ hudobn~ nástroje. 
Vlast ná výstava sa venu
te na prvom mieste hu
dobne/ výchove, ktora Je 
podstatnou zložkou bu
dovania cele{ našet socia
listickej hudobnej kulla
ry. Be.z nej a bez Jej roz
vlJanta by sa nemohli do
siahnut výsledky, ktorf! 
mdme možnost vidiet no 
ostatných paneloch a vit 
rínach výstavy. Zochyte. 
ná ;e tu činnost umelec-

OZNA M 

k!}ch zvtizov, hudobných 
jonäotJ, vydavateľstiev, 
mlÍzeí, cľali>icll hurlobn(l 
l)ecln!}Cit pracovísk, vyso 
k!iclt škri/ a CSAV. Táto 
Nnnosť ;e pes/ro dol\u 
mentovand na panel oc/1 
l vo vitrínach, rovnak& 
Nnnost masouokomunl · 
kačnyc/1 prostriedkov -
~tri/el ov hudobneJ kul tú
ry. Aulor t nezabudli ani 
na úlohu umel eckých 
aqenlúr Pragokoncer t u a 
S/nvkonrertu, neobii>li 
llnulie Hudobne; mldde
ie. Cudove; hudobnosti Je 
/ie~ venovan!i dostatočn!J 
prleslor , dobrým ndpa
dom bolo ukdzar prácu 
l111dobných divadiel čes· 
k.!Jml tnscendctoml na 
Sl ovensku a tnscendciamt 
slovenskýclt opier v čes

k!}clt dlvadl tlch. Rovnako 
dôstoJne st t vorcovia vý· 
stavy pripomenul i čin 

nost CeskeJ a Slovenske! 
f llharm6nle, ako aJ ďal
sích protestondlnych or 
chestrál nych telies, do 

cenili t význam každo 
ročných lwdobn!íCh f esti 
val ov, predov~etk!ím 11 

v Prahe, v Brne a v Bra 
llslave. V. ŽITNA 

ústa v pt•e výskum ku ltúry (s tredisko voll eckých iufor
miír:ií), Na be lillla 22, 15U UU Praha 5, pdpravuje ll. vy
da nie Kultúrn eho adrcsát·a (;SSR. Ziada preto vedúcich 
vše tkýc h }Jrofesion álnych n amatérskych, hntlobných 
s peváckych a n árodopisn ýc h súborov a skupin (tiP.' 
školsk ých súborov), aby mu oznámili presnú adresu 
a názov s úboru. Bude im zaslaný stručný dotaznlk 
s úda jmi pre adresár . Oznämcnie zašlite v najbližšich 
ll no ch. 

slo nal lzOc!c hudolm ych tnstitúclf. n o zá
rove() sa vynártt pr·oblé m absencie p•·o
feslon fll n ych kádrov. Na pomoc českých 
ins titúcii a osobnost! a nu ich podiel p ri 
[ormovanl s lovenskej h udobnej kuJ:I11·y 
poukúza li vluce ré prlspev ky (Ph Oa·. Mi
ian Kuna, CSc., Miroslav Sute .. . ) . Jcd 
na z m yln ýc lt a féllošnýc h dobovýc h tn
terp retóclf česko-sloven skej vzájom nosti 
tronsfo rmovnn ej clo tdey českos!ovft kiz
mu tt je j pa·avá cliferenc:ovanosť s ú ve l 
mt zlí vazn ým lnk tom, na ktorý poukl'iza
ll v rú mr.i svo Jich t•efet·álov preclovše t · 
kým do1:. Ph01'. Ja••oRlav Jiránek, DrSc. a 
univ. pt•ot PhDr. )iN Vysloužil, CSc. Pohľad za predsednlcky st6l. 

Výchova profesionálnych slovenských 
umelcov, V7.nik a rozvoj s lovenského 
hudobné ho i kolstva bol v da nom obclobf 
velmi závažným fak torom, ktor ý d e te r 
min oval o ovplyvnil d alšie smerovania 
n óšho hudobného zlvota (PhDr. Vladimir 
Ciflk). Fo rmovan ie drama tu rgického a 
repertoá rové ho profilu nasej d ivade lne: 
s~:éuy - SND - vk lncly a vp lyvy in
terprotačných osobnosti v retrospektfv
nom pohfad o dáva moznosť kompletizó
cle ob•·azu ltuclob néltu zlvota v med zi
vojn ovom o bdob! l v referá toch sa to uto 
proble ma tikou z tt o beroli Jaroslav Bla
ho, Naďa Fiildvár iová a Ivan Ondrálek ). 

PllDr. Daniela Oktiliho, CSc. o ideológii 
davistov a je] dopade v slove nskom ume · 
nl, kapitole, ktorti zastáva vo vývo jovet 
lin!! umen ia medzivojnového obdobia 
jednu z prioritných miest. 

Zau Jhnavým p r!spevkom poda la refe
ru júca PhDr. Nad'a Hrčková náčrt pro
cesu pro[esionallzácie hudobnej kl'iliky 
- p rechod ocl ll lle la n lsko·BI!Ui térsky~:li 
postre hov l< pt•v ým oclhorne fundova
ným ce lkon1. Oht·az s itultcie v domácej 
populárnej hudbe - postupné opros(o
vanl e sa od cudz!cil vplyvov a ek lekti· 
clzmu, vytv!iranie p rvých s lovenských 
ú tvarov tohto zánr u bo ll predmetom p ú
tavého prlspevku Igora Wnsserborgara. 

Medzi zúCastnen ýml pozorovatelml bo
li, popri početných od bornlkoch a štu
dentoch z československa, l zaht·aničnť 
muz!ko!ógovla a pracovnlcl k ultúry. Na 
závor podujatia vystúpil prof. Ra ben z 
Leningradu, pozclru vll VL muzikologickú · 
konferenciu, vyjadt• il svoj obdiv k s lo· 
venskej kultítre, je] tradlclám a rastu, 
vysoko oconll myšlienku konferen cie l 
jednotlivé refe t·á ty. 

Zvlásť cenn ým vs tu po m clo témy kon -
fe rencie bo la autentická prednáska 

Vl . muz lko loglckli konforenc!a prinies
lo, vct ~:~ka konzr:kvcmlnému d ia lektickému 
p l'!s tupu t·efot·ujucic il, rHd podne tnýc h 
poznatkov. ]t:dnut!ivé p ríspevky sa iste 
sta nú zoslú?.c nýnt stim ulom k da lšlm 
s kúma n iam a spt·ocúvnnlum tohto obdo
bia, k toró, ako poukózull a akcentovali 
dané okruhy, bolo vo f01·movont ~ivota 
a u men lo Slovensku a jeho kultúrneho 
cen tra - Brutisluvy - vu!ml závnzným 
momen tom. L. SUSTYKEVIéOVÄ 

Dramaturgovia 
symfonických 
orchestrov v SHF 

Do kom p lexu pod u jati, poriocl a n ých v rúmci BiiS uz 
n iekoľko rokov patr! i Stretn utie dramaturgov s ymfo
nických orchoatrov zo socialistických krajin , orgunizo
vané Slovenským hudo bn ým fondom. Účelom a ztlmerom 
tohto pod u Ja tia Je ponuka s lovensk ých symfonických a 
vokálno-symfonických sklad ieb profesion álnym orche~
t rom v n aše t vl asti i s ymfonick ým te lesúm socia listic
kých krajin . HIS SIIF dispon u je široko vy budovan ým 
fonotečným a •·c hfvom, ktorý je n eustá le dopb1a ný no
vinkami našej tvorby. Ta k to je možnos( prezentovať 
záujemcom hodnoty s lovens ke j hudby staršlch dút 
t sk ladby z posledného obdobia. 
To lllot•očné, ut pia to stretnu tie SR uskutočn ilo 4.- 6. 

októbra v Kluhe skladaterov SHF. V boha tom zastúJ>enf 
sa ziš li op!iť d ra ma turg ovia a vedúci pracovníci čes
k ých a slovenských orchestrov (CF Praha, FOK Pra ha , 
Stá tna fll h&l'lll ónla Brno, Janáčkovu filharmónia Ostra
va, Moravská fil ha rmónia Olomouc, Karlovarský symfo
nický orcheste1•, SF Koi Ice a SF Bratislava). Z ú u jem 
tých to ú č a s tn i kov je skutočne veľl< ý a s ústavn ý. Na i· 
mat•ko ntno jšlm ci Okazom toh o je čoraz často/ilie za l·n
ďovanle s lovenskej tvor by do v!ns tných dra ma t urgic
kých pltínov. Zahranič ie reprezen tovn li zústu pcovia 
z NDR (dr. J. For ner - Lipsko, H. Bitter Jich - Ber
lfn , L. Wlttke - Halle), zo ZSSR (Viktor Barsov z Fil 
harmónie v Jaroslavll) , z MĽR (P. Szak z Bmlapdti) 
a z PĽR (K. Bula - Katovice) . 

Domóc! t zahraničn! účastníci Stre tnu tia s i počtts 
troch p reh t•ávok vypoču li zo z vukových záznamov sklad
by z tvori vých ctl e ln! n ašich outot·ov všetkých generač
n ých zas túpeni (A. Moyzes - Hudba žene, D. Kardo~ -
Slovakofónla , ]. Greiák - Koncertntná symfónia, Z. Mi
kula - Poéma, B. Urbanec - Nitra, T. Frdo - Mal ý 
klavírny koncert, M. Novák - Reminiscencie, M. Báz
tik - Oratórium Dvanásť, I. Zeljenka - III. sy mfónia 
a l. Dibák - Mulilca festiva) . I ked ťažiskom p rehrú
vok Stretnu t! je prezentácia najnovšej tvorby, z dote
ra jšieh skúsen ost( vyplynulo, že je osožné cl o progrn mu 
pre zahra ničn ých účastnlkov zaracllf preh rávku s re lro
spektlvn ym výberom s klad ieb a upozorni f n a overeuA 
hod no ty domá ce j h udobnej tvorby. 

Pre lm lvané skla dby vyvola lt záu jem o rea lizáciu n ie· 
ktorýc h už v budúce j sezóne. Nefor má lna a tmosľét·s 
podu ja ti a Inšp iro va la zúčastn ených ku k onf ron tactam 
uázorov, skúsenos ti l deba tám, týkajúcich sa k om po
z l čn 9Ch tendencii vo svetove J, českej 1 s lovenskeJ h ud 
be. 

Ptt t ročnfkov toh to podujatia, o ktoré je čoraz v!lč~ l 
zá ujem doma i v zahran lčf, je dôkazom dôslednej práco 
organizátora a nadšen ia pre šlren!e hodnôt s lovenskej 
hud obn e j kultú ry. L. SUSTYKEVICOVÁ 

• ZILI NA bula jedným 
z mnohých miest na~ej 
vlasti, kde sa uskutočni· 
ll niektoré z koncertov. 
ktorými žila dva týždna 
festivalová Bratislava. 
Jedn ým z nich bol kon· 
cert SKO Zl lina, ktorý v 
Medzi národný daň hudby 
pt·edsta vil dom ácemu 
ubecen11tvu huslistu Wol· 
fo -Dietera Botzdo.rfa z 
NDR, violončelistu Tho· 
nasa Oemengu zo Svaj• 
čiarska, klar inetistu Mi
chaela Simma z NDR a 
g itaristu Dagoberta Lin· 
hareso z BrazUle, s rov· 
nakým programom ako v 
Bratislave. 

e Aj Enescova filhar· 
m ónlo z Buknreiitl, ktorá 
12. X. vysttlpll a v Bra• 
tis lavo, zav!tala o deň ne · 
s kôr do Zlliny. S dirig en· 
tom Mirceom Basarabom 
a sólis tom huslistom lo· 
nom Volcom predniesli C. 
Silvestriho Preltldlum a 
tocca tu, op. 17, č. 2, 'E. 
Lolovu Spa nielsku symf6· 
niu, Barlókovo Rumunské 
tance a 111. symfóniu A. 
Honeggera . Vrcholom ve
čera bola Honeggernva 
" Liturgické", kde pre· 
ukázali svojo kvality rov· 
nako dirigent a ko filhar
mónia. 

KONKURZ 
Rioditefstvo ĽŠU v Ru

žomberku vypisuje k o ll• 
k u r z na miesto 1 učilo· 
ľa hry na akordeón a 1 
učiteľa hry na klavlr s 
nástupom Ihneď, alebo od 
1. IX. 1!176. 

Byt pre slobodných za
istený, pre manželov do 
2 rokov. Zlodosti zasie
lajte na r ladue rstvo ĽSU, 
034 Dl Ru l!omherok. 
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DOša. Miloš Jurkovič, Alojz Luknár. p rom. ped .. Zdenko Mikula , PhDr. Mlch q 
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K 60. 
dio na Povarskef ulici, kde s mlky bolo - podľa neho - opern! umelci sli šta s tnejšf ako leskom nahr~i'lzattcfm mfior

nú jasnosť, 1 neprirodzenou 
zložitosťou ubljajúcou nlidher• 
nú jednoďuch.osť, s bombastic· 
kou efektnost'ou mrzačiacou 
vefkosť". Saľapin bol v rus
kom umení prvý, čo· chce.! spo
jlt operu a drámu, t. j. vy• 
tvoriť aj v opere pravdivé, PSY• 
chologicky verné predstavenie, 
a n ic koncert v kostýmoch, 
akým bola v prvých r okoch Sa .. 
rap inovej činnosti štátna ,.cár• 
ska" opera v Rusku. Ked kri• 
t lzova l spevákov začiatku náš 
ho storočia , hovoril, že aj on 
sám bol v tom čase predstavi· 
teľ om tejto ,.školy". ,.Je to spe· 
vácka ~kola, a le n ič viac. Ui:í, 
ako treba ťahať tón, ako ho 
treba rozširovať, skracovať, ne· 
učí v~ak chápať psychológiu 
predstavovnnej osoby, neodpo· 
rúča študovať epochu, ktorá ju 
vytvorila. Nestačl človeka na
učiť, ako sn spieva kavatfna, 
serenáda, romanca, treba ho 
naučiť chápať zmysel s lov, čo 
vyslovuje, pocity, ~,toré viedli 
k vzniku práve týchto slov, a 
nie iných". Safa pin prvý nas ta· 
li l otázku súboru herca, r eži· 
séra a umelca - všetkých 
komponentov opery. 

mlad ý mi š tudentmi Moskovské· pre umelca akéhokoľvek divad· čino bern!, pre tože v opere je 
ho konzervatória naš tudoval la závi!zné. Stanislavskij tvrdli , hudba, rytmus, takt, ozvučené 
operu Eugen Onegin. A roku že dráma i opera si navzá jom slovo. Stanls lavského záujem o 

Vý'ľOČÍH 

VOSR 

1907 sa v novinách z jav ila pomáha jCi a obohacu jú sa , o operu sa rokmi čoraz viac pre· 
správa o Stonls lavského pláne neskôr vo svo Jich vystúpen iac h hlboval. Už a ko zrelý umelec 
otvoriť operu. To sa však ne- povedal: ,.Umenie sa v budúc- a a ko vedúc i Umelec l<ého di· 
uskutočnilo. Až roku 1914, ked nosti bude bezpochyby uberal vadia sa roku 1915 zača l za· 
pracova l v P1·vom štúdiu ume· cestou syntézy hudby a drámy oberať spevákmi - umelcami 
Jeckého divadla, otvoril pr i štú syntézy zvuku a slova". Veľkého d ivadla, jedna k aby 
el iu opernú triedu, kam prizva l Základo m Sta n islavsl<ého teó- sám lepšie vn ikol do zákonov 
mladých sólis tov Veľkého di· rie o práci herca na sebe, na spá jania hudby so s lovom a do 

II. Reformátor dramatického divadla 
V tomto č!sle Hudobného žt· 

vota pokračujeme v spomienka· 
vom materiál! 'Anatolija Ivano· 
viča Or fenova, bývalé ho sólis· 
tu Velkého d ivadla v Moskve, 
dnes vokálneho pedagóga , mo· 
mentálne pôsobiaceho na bra · 
tisla vskej VSMU. Seriál čl án· 
kov 'je venovan ý vynika júcemu 
rež isérovi, pedagógovi a refor · 
má torovl divadelného umenia 
- Konstanttnovl Serge)evlčovt 
S!anlslavskému, s k tor ým A. I. 
Orfenov umelecky s polupraca· 
val. 

-o-

Po príchode d irigentov I. AT
tan il1o a U. Avraneka , a ko aj 
n ada ných spevákov do Ve lké· 
ho divadla (koncom 19. s toro· 
čia l sa začal boj za pr11vdivosf 
vokálno-scénicke j s tránky o per· 
néllo predstavenia. Avš11k až ko· 
rr. ľeji ruskej opery - F. Sara
p in, L. Soblnov, A. Neždanovo· 
Vá - od zákla du zmenili po· 
mery v ope re začiatkom 20. 
storočia. Prvé s kúsenosti z re· 
žlsé rskej činnosti v opere u 
Stan islavské ho poch ádza jú z 
obdobia, ked so svojim vokál· 
n ym pedagógom Komissaržev
ským pr ipravova l Mefis tofela v 
prológu ku Gounodove j opere 
Faust. V Stanls lavského múzeu 
sú uložené noty Fausta (kla · 
vtrny výťah} so Sta nisla vského 
režisérskymi poznámka mi. Ani 
po založen! Moskovského ume· 
leckého divadla Konstantina 
Sergejeviča neprestala baviť 
pr á ca operného režiséra. Roku 
1905 založil Stani slavsklj Stú· 

JUH VYSLOUZIL 

vad ia . 
Sta nislavskii vo svojich pr· 

výc h režiséJ'Skych p rácach jas
ne zclôrazf'toval, 2e v operne j 
réžii je hlavná hudba . Casto 
vravieva l: ,.Hudba musi byť vo· 
didlom a musí usmerňova( 
tvorbu režiséra. Ja vychádzam 
v opere z bud by". Podčiarku· 
júc svoj výkla d operného ume· 
n ia, v článku Zákony operného 
preds tavenia napísa l: ,.Úlohou 
operného režiséra je počuť dej 
v hudbe", a éľale j: ,.De j must 
vychádzať nielen z textu , ale 
omnoho viac z partitú1•y". 

VIedol m lad ých režisé rov k 
tomu, aby poč Civali hud bu a 
p r iš li na to, čo chcel skiacla te ľ 
opery v parti túre povedať. Kaž· 
dá h udobn á veta u rčoval a ná
ladu a chara k ter pos tavy, sl< u· 
piny ume lcov, č i už je lo zho r, 
alebo súbor v opere. NRcvi ču· 
júc jednotl ivé miesta v ope re, 
utvára júc veľm i zau jlmavó see· 
ny, Konsta nti n Sergejevi č Stl 
ne us tá le obracal na dirigenta 
a kládol mu otázku : ,. A čo nám 
povedia hudo bnici", a lebo ,. Nie 
je toto poiíatie deja v· rozpore 
s hudbou?". Na všetkých jeho 
skúskac h bo l v:l.d y p rHomný di · 
rigenl, na kto rého Konstantin 
Se rgejev ič kládo l osobitné po· 
žiadavky a pokladni ho za hu· 
dobného režisé ra predstavenia. 

Až po Októbrovej revolúc ii 
zorganizova l Stanis lavsklj 
Operné štúdio Velkého divadla, 
kde sa pra cova lo s mllid ežou. 
Stúdium zákonov jazyka a rxt· 

rozvíjan! s vojho divadelného ta· 
len tu je akcia, konanie. llovo · 
rť, že samo slovo dráma pocilá · 
cl za z g réckeho s lova " d rao", 
čo znamená kona ť. Teda aj či· 
nohernl, aj opernl umelci mu· 
s ia na scéne konať. Ibaže v 
opere koná ume lec-spevák n :~ 
hudbu a v is tom ry tme. Mus! 
vyjadriť to, čo sa deje v bud· 
be sklada teľa. Operná hudba je 
pôsobivá, vyjadruje to, čo sa 
de je: raz počujeme kroky, po
hyby hrdinu, inokedy zasa roz
rušený tlkot jeho s rdca. úlo· 
hou operného r ežisé ra i umel· 
ca je, aby s právne pos t rehol, 
Etké konanie mal na mysli skla· 
dater. Stanis lavskij zdôraziíuje, 
ze spevák sa v o pe re stret;íva 
naraz s tromi druhmi umenia: 
voká lnym, hudo bn ým i scén ic· 
kým. V oblas ti vokáln eho ume
nia p r ipisuje o kre m č isto vo· 
l<ái neJ tec lmiky a š týlu sklad· 
hy veľk ý význa m di kcii a s lo· 
vu . Základom scéni ckého u me· 
nia je preiího ry tmus a to, čo 
hrd ina v skutočn osti prežíva. 
Potl l'il Stan is la vského je v oper· 
nom predsta ve ní h lavné hudob· 
né umenie. Prip isu júc hudbe 
h la vn ý význa m v predstavení, 
je toho názo ru , že operné p red· 
s tavenie je ideálne v ted y, ak 
režisér s prá vne pochopil myš· 
lienku, k tor ú skladateľ vložil 
do par ti!Ci ry ope ry. Po celý 
svoj tvor ivý život sa us ilova l 
pochopiť a rozvinú ť psycholo· 
g ick Ct pravdu nielen v č inoh re, 

ale aj v opere. Vravieva l, že 

špecifiky opery a o perného 
preds tavenia . A tu zohral v Sta· 
nislavské ho činnosti ve ľk ú (tlo· 
hu Saľapin . 

StHnislflvskij sa s klálial p red 
talentom veľkého s peváka. Cas· 
to vravieval, že ,.keby všetci 
herci, čiže operní speváci boli 
Saľapinmi, divák by nepotrebo· 
val nijaké dekorácie". G. Kris· 
tt vo svo jej knihe ,.Sta nislav· 
ského práca v opere" nap!sai: 
>>Stanislavskij nielenže sa nad· 
chýnal Saľapinovou hrou, ale 
aj ~tudoval jeho tvorivít prácu, 
u!!il sa od neho a neraz zdô· 
raznil: - "Ja som svoj systém 
odpisa! od Saľapi na"«. Saľapin 
a Stanislavski j sa navzájom 
ohohacovali. ŠHľA pi n povedal, 
že ,.aby úloha pri!íla na svet 
zdravá, treba ju dlho, veľmi dl · 
ho nosiť pod srdcom (ak nie 
priamo v srdci) - dovtedy, 
kým nezačne žiť plným živo· 
tom". Takmer to isté hovorí 
Stanislavsl<ij: ,.Zrodenie úlohy 
je podobné ako narodenie die· 
ťaťa". Ak spomeniem e, že v 
t.ýcll ro koch sa v opernom ume· 
n! celé riešenie ú lohy pripi· 
sovalo nadaniu speváka, krá· 
se jeho hlasu, že nik sa ani 
nezmienil o súbore umelcov· 
spevákov, bude jasné, akým 
"pionierom" t u bo l Sa rap in a 
po ňom aj Stanlslavskil. ~ara
pln povedal: ,.Nijaká práca ne· 
môže byť plodná, ak jej zá· 
k ladom nie je ne jaký ideá lny 
princip. Základom moje j práce 
na sebe je boj . . . s prázdnym 

A keď Stanislavski j zača l vy
klacln f svoj ,.systém" , vychádzal 
v i'íom zo šaľap inových estetic
kých a umeleckých zásad. Sa
ľapin pr! p rác! na novej úlohe 
študoval n ielen text a hudbu 
postavy, ale poznal všetky úlo· 
hy v opere. Stanis ia vskij žiadal 
od svojich žiakov, aby rovna· 
ko dokonale poznali ú lohy, a 
preto ani v Umeleckom diva d· 
le, an i v Stanislavského opere 
niet šepkára. Sta nislavskéllo 
záujem o operu rokmi vzrastal, 
usiloval sa o t o, a by nie len 
opern í speváci h ral! a ko ~ara
pin , ale aby aj dra matick{ 
umelc i ovlädall svoj h las ako 
speváci. Sa ľapin 1 Stanislavskij 
navzá jom na seba vplývali, 
mnoho z!skall jeden od druhé· 
ho a základom činnosti obi· 
dvoch bo la myšlienka spojenia 
opery a drámy. 

A. I. ORFENOV 
Preklad: E. Br ániková, 

(Pokrač. v budúcom č!sle . } 

Hudba a revolúcia 
tické diela, ktoré sú naplnené duchom 
a ideami revolúcií. Skladby Beelltoveno· 
ve, Berliozove, Chopinove, Verdiho , Sme· 
tanove, Skriabinove, Sostakovičove atď. 
svojim umením povzniesli ducha a hud· 
bu revolúcie do umeleckej výiiky, akú 
dosiahli rôzne druhy umeleckých skla· 
d iab hudobným sprcdmetnenhn harmo· 
nickej krásy mikrokozmu a makrokozmu 
prlrodného a ľudského bytia , k toré vždy 
nasto lil vesmírn y logos a ľudský duch 
vtedy, ketľ sa po zrútení poriadkov sta· 
ré ho ďoživajftcelto sveta otvorili brány 
konštruktívnym tvorivým činom. Napo· 
kon i táto pozitívna perspektíva bola 
vždy na prog rame každej skutočnej re· 
vol úcie. Negácia starého a humanitas 
ako ciel tvor ili neoddeliteľnú dialektic· 
kú jednotu je j existenčn ého zmyslu. 

p opredný súčasný francúzsky hudob· 
ný skl adateľ a dirigent Pierre Bou· 

lez, v b:udob'nej poe tike z javný zástanca 
,.ľart pour l'artizmu" vyjadril svoj ná · 
znr na o tázku vz t'altu hudby a revoiÍt · 
cie a hudobníka a r evolúcie lapidárn e: 
Med~. i hudbou a l'evulúciou sú vzťahy 
a väzby akéhokoľvek d1·u hu nemožné. 
Ak chce vyjarlt•iť Itudubnik svoj akílvny 
vzt'ah k revolúcii, ,.musi siahnuť k pllš · 
ke". Boulez nevyslovil tuto svojP. tllnP· 
lecl<é a občianske l<rédo len pla to nieky. 
V je ho inštrumentálnej tvorbe JWnájde· 
me s kladbu, v ktorej by preluočil ba· 
riér y svojej a utonómne j hudobnej poeti· 
ky. Nezhndpbnil . aoi. jmliný text, l<turý 
by vyjadroval nejakú revolu č n ú id eu. 
Svoje revo lucné ges to prejavil mimo 
vlastnú tvoriv(t profesiu tým, že s lovom 
pro tes toval p roti imperialisticke j vojne 
v Alzlrsku. 

Z kultúrnych a politických dejín sú 
však :máme i početn é priklady pria· 

mej účasti hudobníkov na revolučných 
z vrator:h doby (v porovnani s revoluč· 
nou moralitou Boulezovou ide o morali· 
tu iného, vyššie ho stupňa}. Bedi' ich Sme· 
tana bo l členom ozbrojených gárd demo· 
kratov 11očas revolúcie 1848 v Prahe. Ri 
chard Wagner sa v rokoch 1848-49 stre· 
lá va! s ruským anarchistom-socialis tom 
M. A. Bakuninom a rozširoval v JJrážďa 
noc h letáky, vyzývajúce k revn lúcii. 
Možno uviesť i iné prikla dy demunštru· 
jftce bezprostred nft účasť hudohnikov a 
hudby v revolúcii. Medzi husitskými bo· 
jovníkmi zo začiatku 15. stot·očia , mu· 
seli by·ť zrejme hudobníci (ich mená ne
poznáme}. le bo priamo v husitskom voj
sku a za husitských vzbúr sa s pievali 
a pndfa v~etkého tiež vznikli, revolučné 
piesne. (Najznámej~ia ,.Kdož js te boží 
bojovníci" ), ktorých ducha a primárny 
funkcionálny účel nevysvetlíme ináč, než 
priantlymi väzbami s revolúciou a jej 
ideami. Vo Veľkej francúzskej revolúcii 
po prvýkrát zaznela a ňou bola tiež n~d 
iene pri ja tá a nony11má t·evolučná pte· 
scň Carmognola na ludový choro· 
vodn ý nátJev, autor textu je neznámy} . 
z novšich de jín dak u! väč~inou pozná· 
1ne mená autm·ov revolučných piesni. 
Neboli skladalefmi, alebo básnikmi z 
profesie, a le hudobne či básnicky sa pr':· 
javujftchn i bo'jovníkmi·revolucioJ~ár J_nt . 
AutoJ•om textu i nápevu MarseJll a•sv 
je C. J. Rouget de ľh;le, autor· 
stvu textu inej piesne Francúzskej revo
lúcie C.a ira ( POjde to, 1789 } sa pripi· 
suje Landénw vk Historiografiou boli 
identifikovani autori ďalšieh revolučných 
piesni: talianskej Inn o Garibaldi ( 1858 l, 

'' ·" "- .~ 

ll onor l§ Uaun11er: Epouvantée 
de ľMrilage. 

poľsko-ruskej Var!íavia nky (1883, neskôr 
i ďalšie verz ie}. ruskej Dnbinušky a -
samozrejme - Internal!ionály (tex t z pe
ra Eugena Potie1·a 1871, nápev Pierre 
Degeyter, 1888} , a pnd. 
v ybrané fakty dávajú teda za Jll'UVdll 

druhej časti Boulezovho podoben· 
s tva. Nejede n hudobník z minulosti ob· 
razne povedané "sia hol po pu~ke", aby 
manifestova l svoj aktivny vzťah k revo
lúcii. Účasť hudobníkov v revolúc ii m á 
nepochybne svoju morálno-politickú i so 
ciologickú stránku, takto pertraktovaná 
téma nepochybne patri kultúrnym deji· 
nám a dejinám revolúcie. H udobno·historické fa l< ty vlíak demon · 

štrujú, že ani vlastn é 1·evolučné zvra
ty v politickej i triednej l truktúre spo· 
ločnosti sa spravidla neobi~li bez hud· 
by. Téma ,.hudba a revolúcia" má svoju 
dielčiu mnzikologickú kapitolu, ktorá by 
sa dala nazvať .,hudba v revolúcii". Rôz· 
ne his tor ické typy revolúcii si buď vy
tvorili , alebo prisvojili určitý druh hud· 
by, predovšetkým piesne, zbory (kan tá· 
ty) , pochody, fanfáry atď. , ktoré museli 
plniť požiadavky bojovného, politicko· 
agitačného, proklamatlvneho rázu a kto· 
r é svojou hudobnou š tylistikou vychá· 
dzali z intonácií blízkych ,.hudobné mu 
!JOčuli u" na revolítcii sa aktívne podie· 
ľa júcich tri ed (sčasti t ítto funl<ciu mob· 
li p1·eto plniť nápeVY. ludových piesn!). 

' R· evolučná pieseií a hudba svojou hez-
pl•nstrednuu spoloče•lskou ' a ngažova· 

u osťou a totálnou funkciona litou (je j 
vznik a funkcie ako hudby sú sociálne 
podmienené) vyvra ca jít krajnú pozíciu 
llstetiky .,!'art pour ľartismu". Revolu~ · 
ná picseií a hudba je jedným z k ra j· 
nýc h pripado,v funkcionálnej hudby; je 
vša k ti ež ume ním, to zna mená, takým 
druhom estetickéhu osvojenia skutočnos· 
ti i:lovekom, ktoré je schopné evoku· 
vať emócie, l<rásu a kultťirne uspokoje· 
nie. 

R evolučná pieseii a hudba nedosahuje 
. štyli stické boha tstvo a rozmanitosť 

dedinské ho hudobného folklóru, prináša 
však vedľa nových sémantických moz· 
nos tí (napr. použitím hudobn ých citátov 
ako symbolov - znakov) i obohatenie 
výrazových prostriedkov hudobnej reči, 
k torá sa s táva hudobným ekvivalentom 
kolektivneho nadšenia a vôle revoluč· 
ných más. Pr itom rad !'evolučn ých tJies
n i nezaostáva svojimi esteti ckými hod· 
notami za folklórnou hudbou. 

l deovft a výrazovú ojedinelosť a vý· 
značnosť revolučných piesní a hud· 

by rozpozna li mnohí skladatelia a vy· 
užili ich intonačného a výrazového po· 
tencionálu , a le i celých nápevov, vo 
vlas tných skladbách. Romantici 19. a 20. 
storo~ia požitím a umeleckým spracova· 
nim nápevov revolučných piesní hudob· 
ne spredmetnili programovú intenciu 
svojich diel a identifikovali sa ta k pria· 
mo s ideami a programom revolťicií . Ten· 
to proces osvojenia ducha hudby r evolú· 
cie neprebiehal spravidla v dobe jej 
priebehu (A. V. Lunačarskij hovori, že 
za revolúcie nebolo pre individualis tu a 
jeho bfa danie. hoci hľadanie syntetické, 
miesta . In : Literatúra a revolúcia, 1920). 
Beethoven napísal svo je najväčšie ,.he· 
roické" d ie la až omnoho neskôr po Fran· 
cúzskej revolúcii. Berlioz sice štylizoval 
svoju Iúgovú tému Sabatu čarodejníc z 
Fantastickej symfónie v duchu intoná
cie Carnagnoly v predvečer Júlove j re· 
volúcie (1830). ale Smetana siahol po 
melódii husitskej piesne "Kdož jste boží 
bojovnlci", k torá sa objavila v novodo 
hej harmonizácii už v Erbenovom·Mar· 
tinovskélto Nápevech plsnl národnlch v 
čechách (1842·48}, až vo svojom oper· 
uom cltef ďoeuvre Libuše (1872) . Nápe
vy r uských revolučných piesni spraco 
val šostakovič vo svojej symfónii č. l l 
,.1905 god" až v roku 1957. 

B .. :ezova téza n disjunkcii hudby a 
.!volúcie neplatí teda a ni pre sféru 

Hlll ieckej hudby. Od Francúzskej revo· 
Júcie vytvorili skladatelia velké synte· 

J éma " hudba a revolfteia" však neza · 
hrňuje · celú šitokú škálu historic

kých slohov, for iem, diel, skladateľských 
osobnosti i ~kôl: Veľa hudobných sku· 
tuč n osti dokonca hovori pre disjunkciu 
pojmu hudba a r evolúc ia, teda v p1·o · 
spet:lt Boulezove j tézy. V revóhtčnomro 
ku 191 7 vznikla Prnkofievova úsnľevne 
ironizujúca Symfónia č. l D dur "Kla
sická". Joha nnes Brahms napisal prv6 
zo svojich štyroch symfónii op. 68 c mol 
( 1876} k rátko po tom, ako sa parížsky 
proletariá t pokúsil o prvú sociali~ticki 

revolúciu na svete. Prokofiev zažil obe 
ruské t•evolúcie r . 1917 priamo v ich 
ohnisku - v Petrohr ade. Na hudbe jeho 
"Klasicke j" nie je vbk atmosféra revo
lučného Petroht•adu, rovnako ako revo· 
lnčný pátos parížskych komunardov ne· 
nacluídzame v hudbe Brahmsovej symfó
nie: nap1·iek tomu patria obe k najlep· 
s ím symfóniám svojich a utorov - dá sa 
snáď povedať - i k umelecky rep rezen· 
ta tívnym symfóniám svojich storoči. 

H udobno·hislorický a sociologický pri· 
s tup k tzv. čistej hudbe naznačuje 

zložité, často i vzdialené a subtilne väz
by vo vnútri i na povrchu hudobného 
diela . Neobyčajná miera hudobno-auto· 
nómnej individualizácie symfónH J. 
Brahmsa je neporovnateľná s mierou in
dividualizácie Stamica, ktorého symfónie 
nedosahujú ani vý1·azovo veľkosť Brahm
sových. To sa týka i "čisto" hudobnej 
krásy P1·okofievovej "Klasickej". Pt•oko· 
fiev JIŠak na rozdiel od Brahmsa vo 
svojich tfalšlch symfóniách a ostatných 
dielach aktualizoval ich hudobný 'obsah 
tým, že štylisticky, ideovo i spoločensky 
spojil svoje umenie s revolučnými pre· 
menami svojej socialistickej vlasti. Zara
dil sa medzi skladateľov, ktorých dielu 
(časť) preto spadá pod pojem "hudba a 
revolúcia ". Túto cestu na rozdie l od 
Pierra Ľouleza a ďalších súčasných zá· 
padných hudobnlkov dôsledne sleduje i 
talia nsky ava ntgar dista Luig i Nnno, ko· 
umnista nielen svojou stra níckou rn·lsluš· 
nusťou, ale l ideovýrn obsahom, štylis · 
tlckým umenlm a spoločenským určenfm 
svojho diela. 
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