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formy prejavuje väčší sklon k medita
t!vnosti a romantickej zvu-kovej farbi-
tosti. Jozef Grešák bol interpr·etom svo-
jej Sonáty pre klavír v troch častiach 
z roku 1970. U tohto autora obd.ivuje-
me skôr nápaditosť a invenciu , menej 
už dopracovanosť a kompozičnú. pre
myslenosť, r·esp. striedmosť vo výbere a / 
zot•adeni základného materiálu. Vrcho-
lom večera po každej strlinke bol 'výber 
z cyklu Kaleidoskop od E ugeria Suchoňa 
v bril~:~ntnej interp.retácH Kláry Havliko-
vej. Dielo nemajúce zatiaľ obdobu v slo
venskej klavírnej literatúre - čo do 
obsiahlosti, obsažnosti a technicke j ná
ročnosti, veľkolepo a rozmysl·ene vy
stavané, dokumentujúce nieLen teor,e-
t ické východisko, ale i ve ľké filozo~ 
fické a ľudské zázemie skladateľa ..• 
Na margo K. Havlíkovej aspoň toľko: 
je ideál nou interpretkou modemej kla-
vírnej literatúry, so zvláštnym vzťahom 
k skladaterskému typu Suchoňa - je 
tťiezva, vkusná, s veľkými pamäťovými 
schopnosťami a so zmyslom pr.e štýl 
hudby 20. storočia. 

l. XII. 1970 - koncert elektronickej 
hudby bol poslucháčsky snáď najvďač
ne,išie obsadený: mladými ľuďmi, ktorí 
ne trpia nie len komplexami a meditá
ciami typu - Je to ešte hudba? -, ale 
sú schopní a ochotní nadchnúť sa pre 
moderné zvukové zdroje, najmä ak im 
je vhodnou a prístupnou formou (úvod
né slovo P. Ka lmana) vysvetlená pod
s tata tvorby a rea lizácie. Na koncerte 
odzneli niektoré diela, o ktorých sme 
sa zmienili už po Smolenických seminá
roch pre súčasnú hudbu (J. Malovec -
Tabu, P: Kolman - Omaggio a Gesual
do). Opäť dokázali vys·oký trend v eu
rópskom kontexte, vynachádzavosť a 
ambície nadväzovať na tradičné zvuko
vé zdroje (ľudský hlas, madrigalová 
t vorba ), i keď u K<>lmana by práve v 
menova·nej skladbe nezaškodila väčšia 
"úsečnosť1'. zovretosť f<>rmová a pre
myslenie vhodnosti zaradenl·a cel~ho 
Gesualdovho madrigalu (Moro la.sso) na 
záver skladby. Tieto myšlienky môžu byť 
snáď diskutovateľné, no vynárajú sa 
práve po drul1om, triezvejšom vypočutí 
si skladby ·s odstupom niekoľkých me·~ 
siacov. Nová Paríkova skladba - Variá
cie na obrazy M. Urbáska - vychádza 
v podstate z trojdielnej formy, pričom 
stred tvorí elektronický "základný ma
t eriál" a dve krajné ča-st i sú vystava
né jednak zo slovných útržkov, jednak 
z celého výroku známeho výtvar níka, 
zvuku flauty a elektronických zvukov. 
Ak mám porovnávať, zdá sa, ~e I. Pa
t•íkovi predsa len lepš ie ,.vyšla" jeho 
predchádzajúca . skladba Homage 
to W. Croft - v istom zmysle bola pre
komponovanejšia a nie tak jednoznač
ne priehľadná. Méditation électronique 
Juraja Pospíšila je prvou skladbou toh
to druhu od autora, a tak zostala v 
podsta.te "prejav·om snahy po overeni sl 
možností práce s novým zvukom". 
Skutočným vrcholom konce·rtu bola 

nová skladba · Miroslava Bázlika 
Adieu - Metamorfózy fúgy J. S. Bacha. 
Tiež prvé e lektronické dielo - alel aké 
premyslené, Iog·ické, invenčné, formovo 
dok<malé a pôsobivé! Ťažko tu niečo 

Je veľmi zodpoved né - a súčasne nevďačné - dostať za 

úlohu napí1>ať o prehliadke s lovenskej, tvorby, zahrňujúcej 

diela niekol'kých skla dateľsl<ých generácii.. Pravda, veková 

kategorizácia tu nehrá žiadím úlohu, skôr . pocit nemóžnosti 

vynesenia dôkladnejší ch a hlbšich súdov o dielach, · ktoré 

vznikali nie za jeden čí dva dni, a Pt:itom ich má zastihnúť 

osud niekoľkých hodnotiacich viet. A predsa nezostéva re

cenzentovi nič iné, iba ak nádej, že podrobnejšie analýzy 

sa ·v budúcnosti zasta via pri najv·ýznamnejšich zjavoch a die

lach. 

Po.· prehliadke slovenskej tvorby 
. . 

TRNAVA 
30. novembra - 3. decembra 1970 

Tohtoročná prehliadka s lovenskej 
tvorby predstavila približne štvorročné 
skladateľské úsilie - čo je dosť nielen 
pre tých, čo zostavovali dramaturg,iu 
koncertov, ale i pre poslucháčske zá
zemie. Ak sa už máme zmieniť o tom 
dr uhom, treba kladne hodnotiť myšlien-· 
ku. aby sa podobné akcie sústreďovali 
na slovenský vid iek, v danom pr!pade do 
Trnavy a Žiliny, kde je nielen vnímavé 
a kupodivu i početné publikum, ale i 
pos!ucháčstvo nezaťaže·né konvenciami a 

zábranami, aké sa veľmi ľahko osvoja 
napriklad viacr<>čnou návštevou klasic
kých typov koncer tov. Uznanie patrí 
aj organizátorom - ZSS. Domu osve
ty v Tr nave a Domu odborov v Zil!ne -
za vytvoren ie skutočne optimál nych 
podmienok, srdečnú, v Trnave priam do 
mácku atmosféru, ktorú v Ziline vyvá
žila väčšia tradícia v por iadaní podob
ných koncertných oodujati a konzer-
vatoriá lne zázemie. · 

V rebrlčku hodnotenia, · akokoľvek sa 
jedná o prehliadku skladateľskú. ne
možno vynechať ani mená interpretov. 
aj keď opäť ide iba o zmienky a nie 
globálny pohľad . 

30. Xl. 1970 - prvý koncert prehliad - · 
ky , bol venovaný slovenskej klavfrnej 

tvorbe. Otvoril ho Dušan Martinček die
lom z roku 1969 - Invokáciou a Fúgo'u, 
skladbou nesúcou nielen črty veľkej kla
vírnej náročnosti (pr!hliadnime na mi
moriadny vzťah skladateľa k tomuto 
nástroju!), ale i obdivuhodne vystava
nou, s priam architektonickými črtami 
a klasickou umiernenosťou vo výraze. 
l keď Martinček sa Inšpiru je "brilant
ným klavírnym umen!m Rachmaninova 
a Skriabina", v spominanej .skladbe hľa
dal zrejme veľké vzory v obdob! maj
strov baroka. Ján Zimmer v 111. sonáte 
( bol a.1 Interpretom) predstavuje v pod
state tiež typ skladateľa, ktorý sv<>je 
~k ladhy ~tav ia na ve ľkých oianistických 
>chopnoo:;tiach, pričom v spomlnanom 
diele sa .okrem premyslenosti hudobnej 

dodávať - M. Bázlik je výborný hudob
ník. a to ,sa nezapr~lo ani v tomto jeho 
pt'vom "elektronickom výlete" .. . 

2. XII. 1970 - komorný koncert, na 
ktorom excelovali interpreti: M. Šimčis
ko, A. Hr uška, T. Fraňová, J . Kýška, 
M. Hajóssiová, J. Fazekaš a Collegium 
musicum s dir. L. Holäskom. Zvlášť sa 
treba zastaviť pri ~ jeho <>sobnosti - už 
aj vzhľadom na piatkový žilinský kon
cert - a uvedomiť si, koľko tento ume
lec spravil pre novú slovenskú hudbu, 
čl už s madrigalistami, alebo s novovy
tvot·eným Collegiom. . On a jeho inter
preti, to sú skutoční profesionáli so 
srdečným vzťahom k .. provokovaniu" to
ho nového, zdravého v slovenskom hu-

(Po~račovanie na 8. str.\ 
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(Pokračovanie z minulého čísla) 

Značnú časť viny za krízu návštevnosti 
koncertov pripisujeme na konto u s p o
r i ad ate ľa. Vyčítame mu malú orga
nizačnú schopnost. nedos tatočnú a ne
systematickú propagandu, náhodnú, ale
bo nevhodnú reklamu a pod. Všetky tie
to a rad ďalších nedostatkov predsta
vuj(! neradostné dôsledky stavu, príčiny 
ktorého sú síce známe, ale zatiaľ sa nik 
nepokúsil presadzovať opatrenia na ich 
odstránenie. 

Celá pr oblematika usporiadania kon
certov na s lovenskom vidieku stojí a 
padá: 

l. na vzťahu riaditeľ a i nštitúcie, kto
rá koncerty poriada, 

2. na iniciatívnej podpore a kontrole 
nadriadených orgánov, prevll.žne z ná
rodných výborov, prostredníctvom in
špektorov pre kultúru, 

3. na organizačných schopnostiach pra
covníka, jeho obetavosti a vzťahu k váž
nej hudbe, 

1. na podpore a pomoci miestnych 
nadšencov. 

Za stavu, keď usporiadll.nie koncertov 
záv isí hlavne od tfiaditeľov niektorých 
kultúmych ustanovizní, j e zvlášť dôle- · 
žit é, aby na týchto zodpovedných mies
t ach stáli J:udia bez predsudkov k nie
ktorým umeleckým druhom a s patrič
ným, aspoň teoretickým hudobným vzde
laním a vzťahom k vážnej h udbe. Ak sa 
tými istými vlastnosťami vyznačujú aj 
inšpektori pre kultúru, ktor.í sú v stave 
zabezpečiť usporiadateľ ovi aj finančnú 
pomoc, je. tu prvý predpoklad rozvoja 
koncertného života. 

Hybná páka samotnej usporiadateľskej 
či nn0sti - -organizačný pracovník, je 
dnes v nezávideniahodnej situácii. Pri
praviť koncertné podujatie, zabezpečiť 
plagáty, bleskovky ( tlač, lepenie), roz
poslať pozvánky, urobiť propagáciu ces
tou miestneho rozhlasu, urobiť nábor as 
poň na niekoľkých desiatkach miest a 
tam presviedčať funkcionárov ZV ROH, 
že aj koncerty sú kultúrnym podujatlm, 
pripraviť programové bulletiny, zabe~pe~ 
čiť (lčinkujúcim pdri1erané prostredie pre. 
vystúpen ie, zakúpiť kytice, nájsť ľu~í a · · 
naaranžova'ť; aby ich , v pravý· čas a na 
správnom mieste podali, prip ra ~jt: p•'l· 
d ium, zabezpečiť na ladený klavír, s ú
smevom vítať skromný počet koncert
ných návštevní)<;ov, občas t esne pred vy
s túpením prosiť publikum o láskavé pre
páčenie za zmeny v programe, to je pra
covná náplií., na k torú treba hľadieť s 
obdivom. Ak t íto p racóvnlci majú v ná
plni aj estrády, koncerty pop-music, vý
chovné koncerty a prípadne ďalšie pod
ujatia, je len samoz re jmé, že niečo mu
s í stá ť na periférii ich pracovnej činne; . 

ti. 
Pri hľadaní východiska z t ejto situácie 

považujem za najvhodnejšie a najracio
Úá lnejšie vychádzať z danej situácie. 
Každý usporiadateľ, každé mesto má ur 
čitý št ý l práce pr i organizoiJaní kon
cert ných podujatí. Ale sa majú dosiahnuť 
lepši e pracovné výsledky, stálo by za u 
váženie vytvorit okolo or~anizátora kon
certov skupinu troch-štyroch externých 
jinancne za.inter e.w vaných spolupracov
níkov (kde stí KPU, mohlo by to byť v 
ich rámci , Tcde me sú, vytvoriť samo· 
statné skupiny) a s ich pomocou sa po 
la tísiť riešiť otázku návšt evnosti koncer
tov v širšom zábere, cestou nadviazani a 
aktívnej spolupráce s kult úrnymi ref e
rentami ZV ROH v podnikoch a závo
doch a učiteľmi hudobnej výchovy na 

' školách. Pravda, takýto spôsob . práce bo- . 
l o by treba dôkladne premyôlieC a nájsť 
zdroj odmeňovania. 

Závažným m omentom, pocls~at.ne o
vplyvňujúcim dnešný stav na zauJmu u
sporiadateľs kých zložiek, je otázka ren
tabilnosti koncertných podujatí. Súčasný 
š týl a for ma práce sú vysoko s tratové. 
Tento fakt j e vedúcim s timulom, určujú
cim n ielen fJ;·ekvenc!u koncertov, ale aj 
r ozhodovanie robiť, alebo nerobiť. Kri
tická situácia v návšt evnosti urýchľuje 
povrchné riešenie n iektorých usporiada 
teľov s cieľom nerobiť - a ak robiť, tak 
čo na jme11ej koncertov a s na jnižšou fi 
nančnou st ra tou, V p láne koncert ných 
poduja tí ponúknutých agentúrou s a ·ne
pozerá n é) . kva lit u, alebo atraktívnosť, ale 
na výšku honoráru. Vysoké a stred;;(o 
cifry sa obyčajne škrtaN a na progr ame 
prevaž.ujú potom väčšinou re_cltály, t edH 
podujatia menej navš tevovane. 

Málo sa uvažuje v usporiadal:el';;kých 
organizáciách. čo urobiť ~re zlepšenie: · 
t u{Jcie, súdiac podľa ~kúsenost! z : egw
nálnej pr axe. KalkuluJe sa s t ym. ~·e 
d ia nemajú ;;:áuj ern a že je zbytoené n ie
čo podnikať. Zdá sa, že 'sme v začarova
n om kruhu. J e to r ozhodne nezd~·avý ja v, 
sprevádzajúci náš kult úrny život, ktorý 
od ráža v sebe chyby a nezdravé tenden· 
cie v kultúrnej polit ike minulosti. 

(Dokončenie v budúcom č ís le, 

Re.kapitulácia speváckych zbor·ov 
Už tradične sa naše amatérske spe

vácke zbory významne podieľajú na za
hraničnej reprézentácii, a to najmä na 
111edzlnárocl.ných súťažiach a festivaloch. 
Pre infor.r'näciu uvá dzame len tie naj
významnejšie súťaže, resp. fest ivaly, i 
keď ich počet nie je úplný. * Na medzinárodnej súťaži v Debre · 
cíne koncom júna súťažil v kategórii 
detských zborov Detský spev:ácky zbor V. 
ZDŠ z ľrnavy s d irigentom Jánom Iva
nom. Umiestnil sa ako štvrtý. 

* Žilinský miešaný zbor s d lriget\tom 
prof. A. Kállayom bol v ďalekom írskom 
Corku, kd e na ná roč:n ej a obtiažnej me
dzinárodnej súťaži získa l zlatú medai lu 
pre ženský zbor a s triebornú pre zbor 
miešaný. Podobne bo l úspešn ý a j na 
ve ľkol·epom festivale Europa cantat v 
júli v rakúskom Grazi. 

po prvý raz na medzinárodnej ~11ťa~l 
miešaných zborov. Bolo t o v ra-kus:l< om 
Sp itta l i, kde sa umiestn i.! · v kategórii 
ľ udove j piesne llél Il . a v ka tegórii po~ 
ly (ónne j t vorby na m. mies te. * Najčet·stvejšie uzna nie si vybo jo..o 
val spevácky zbor Technik V septembr! 
na medziná rod nej súťa ži v t a lia nskeJ 
Gor izii získal Il. ce nu v polyfóni.i a II. 
cenu v súťaži ľudových pies ní pre žen
ský miešaný zbor. Na tomto víťazstvl'l 
má podst atnú zásluhu práca zborma,J
stra Vladimíra Slujlw. * Medzinárodne ;j súťaže v belgickom 

Neerpelte 1.-3. mája sa zúča stni! Det
ský spevácky zbor Plameň zo ZDŠ Va
zovova ul. v Bratislave, ktorý d lho 
úspešne vedie dirigent Jozef Klocháň. 
Získal absolútne víťazstvo v ťažkej a 
mnohými zbormi obsadenej súťaži. 

* Mladý vekom a či nnos-ťou, ale už 
úspešný v Arezze v r. 1969 je Miešaný 
zbor konzervatória v Bratis lave, ktorý 
umelecky vedie prof. Imrich Križan. 
Tohto roku významne repr ezent ova l na 
medzinárodnom fest ivale v Ot tobeurune 
v NSR a najmä t reba vyzdvihnúť jeho 
úspešné u m!est·nen ie v Langollene v An
g licku, kde ziska! 2. m iesto. 

* ú spešne nás reprezentova li a j Spe
václ>y zbor slovenských u čiteľov na 
vmele ckom turné- v Holandsku, Robo t
nícky spevokol Bradlan z Trnavy v 
Poľsku (získal cenu Tryg lav) , Spevokol 
Drotár z Tren čína v Juhos lávii, ako aj 
ďa l ši.e zbory. A. Krištof 

* z východného .Sioven.s·ka nás re
p r ezentoval Košický spevácky zbor uči
teľov s agilným Vojtechom Adamcom . .. ',.,. 

Hosti-a z , ostra-vy 
Dňa 17. ·nov.ernb~a 1970 o 14 .. 00 hod. sa 

uskutočnilo v -Robotn!c:kom dome v Ban~ 
s kej Bystl"ici ,vyst(!penie 60-člertného mie
šaného spevácl<eho zboru · Pedagogickej 
fakulty - Katedry Tu~dofmej výchovy z Os· 
travy. Poslucháči spolu . so svojlrn.i peda
gógmi (aktlvňe · v zbore ú~inkuj ú.<;imi) , 
predniesli zborové diela skladateľov baro
ka, obdobia l~udobného klasicizmu) ako a j 
skladby súča·sných, našich l svetových 
komponistov. 

Zbor pod vedenírrl svojho diľigenta -
odb. as. Lumíra Pivovarského \!kázal svo
jím vystúpen!m slušnú umeleckú úroveň 

· s peváckeho t elesa. Poslucháči hudobnej vý
chovy majú mo~nosť poznať množstvo 
cenných i populárnych zborových skladieb, 
byť aktivnymi lnterpl'etmi, konzumentmi 
i kritikmi svo~ej práce, čo je z hľadiska 
prípl"avy na ich nastávajúce učiteľs l<é po" 
volanie vec prepot1•ebná. Pt•ácou v zbore 
získavajú potrebnú erudiciu v speváckom 
i dirigentskom prejave, učia Sil. met odike 
nácviku zborových skladieb a doplňujú si 
vedomosti aj z ostatných hudobnovedných 
discipl!n. 

Vystúpeni!il speváckeho zboru z Ostravy 
pri príležitosti oslá v Dňa študentov má 
svoju osobitnú symboliku a význam. Vy~ 
jadruje dru~bu, dobrú pracovmí spolup rá
cu a moinosť výmeny skúsenosti medzi 
školami rovnakého zamerania. Ciele výcho· 
vy a vzdelania j ej absolventov sú · rovna
ké, realizu jú sa však rôzne, a tak vzájom
ná konfróntáci;a výsledkoV' ' 'j)rácé pedagó
gov i poslucháčt?v oboch vysokých škôl j e 
vždy vítaná a užitočná. ~I. T.-

• Sc,ciolog.ická komi~ • Slovenská spoloč-
sia hudobno-vednej sek- nose pre hud-obnú výcho-
cie Zväzu českých skl ~- vu v spolupráci s Minis-
dateľov a oddelen ie spo. ters tvom škols tv<l SSR 
lučenského pôsobenia u~pori.ada l i na Táľoch v 
hudby pri Katedl.'e In!- diíoch 10.- 12. decembra 
clobnej výchovy na ~}f t . . r. ce los lovenský od-
Univerzity Palackého • v borný seminár k aktuá l-
Oiomouci usporiada.li v nym otázkam v oblasti 
cll'ioch 26.~27. XL C!'lo- výchovných predmetov a 
š tátny seminár. Od~nelo zvlášť _hudobnej výchovy 
tu 12 referátov. ~o slo- na Zľ>S , Seminár bol u r -
venských príspevkov za- če·ný pre inšpektorov a 
uja l mat eriál F. Br&niša metodikov hudobne.i vý-
o otázkach vzťahu h\l· chovy ll!l ZPš a p,·e 
dobnéj socio lógie a hu- ťunk<;ionárov & č leMv 
dobnej est et iky, dr. L. odbomýGh ~omisi! SS!iV 
Mokrý preclnle~>ol návr h pre základnú hlldobnú 
pr·ojektu medzinárodn é- výchovu. Z množst va re-
ho· hudobn·o~sociol<:>gic- ferát ov vyberáme n aj-
kého semin!)ra, .ktQrľ ·má za\,ljímav:e.išie témy: Do-
b~ v sep~rulll:.LJ .. 9~ teDl_~~l~~~é M novy a 
o výsledk<:Jch vyskqm,u nove tendel1Cl•e v !iV ako 
návštevl\Ost i o,pery r·ef ('!- vyplýva jú _z nov,e.j kon -
rova! <J.r. M. HrufikC~vi č. cepcie ZDS (St. I<ant or) , 

Akt ivizácia výchovno-vy .. 
učovacieho procesu .na 
hodinách HV (Márl.a Ži 
kavská) , Nové uGebné 
pomôcky v HV (A. Me
!icher), Nové poňatie hu
dobnej náuky a int oná
cie vo vyt~čovaní HV 
(V. Fedor ), Aktuálne 
pr ob lémy mimotried ne j 
a mhnoško lsl<e j HV (L. 
Wr. isser ). 

• V stredu 20. ,ianuá ... 
ra 1971 bude v Pr ahe po 
hos tinsky sp i evať v ti
tul nej ú lohe Pucciniho 
Tur andot s tály hosť Ná
r odného divad la !·lana 
.Janku. Ešte pr ed tým -
8. januára - bude po
hostinsky dit·igova ť Ma 
ci ame Butte r fly pop red~ 
ný juhoslovanský diri
gent ž. St rak a, V p iatok 
29. j anqáta uvedie 0pera 
v Tylovom divad le nové 
naštudovan ie Offenb a
chových Hoffmannových 
rozprávok. Dir igentom 
preds ta ven ia bud e Jiri 
P inkas a. h. a režisérom 
Ladi s lav šÚ·os. 

• Kruh p-r ia te ľov slo ~ 
ve nskej hud by , z-ačal 
svoju novú sezónu 26. 
októbra t . r . Posledným 
koncertom bol pr-ogram 
11. dece·mbra, na kto~ 
rom boli uved.ené di'ela 
L. Burlasa, A. Moyzes a, 
O. Ferenczyho, M. Vile ca 
a J . Kowalského. Na sle
dujúci ~oncert - 11. I . 
1971 - bu de +os~vený 
~ - ~l§k.W>niG.~Lln.Jd.QY. . l . 
ľaríka , J. Paspíšila, M, 
'Bázlika, J, Malovca a P. 
Kolmana, 

Talianske ús,pechy SF' Hudobný týždeň GAUOEÁMUS 
1!4~.\i<:inárodtlY hudobný tý;!deň GAUDEAMUS bol od 

u. do l8. septembra. t. r . Predchádz&! ho kongres 
v Mtt erdame venovaný t éme Nová hudba a jej kritika. 
1'Ghto. kongresu sá zúčastnilo vyše 100 muzikológov z 
celé~~ s'vet a. V r~iucl :t4edzinárodného hudobného týž
dňa, ktorý pre]?iehal paralelne v Amsterdame, Rotter
dame, Zwolle, Ut rech te, Bu!!sume a fiilversume, na 
koncertoch pr emiérovo ~viedli 22 skladieb. V tom is
tom čase sa v Bilt hovene. konal l<urz analýzy pod ve· 
den!m {'Jilberta Amyho. Pozor uhodné výsled ky tie~ pri
n iesla m edzinárodná skladateľská súťaž, ktor á j e spo
jená s ·Medzinárodným hudobným týždňom, Porota pod 
veden!m Gilberta Amyho (členmi boli, David Bedford, 
Ingvat· Lidholm, Rolan d Kayn a Peter Schat) udelila 
ceny t akto: 

Vytierpávajúci a nál'Ol!ný zájaz~ !IQ 14 ~ocert~·ll1.l počas 15 
dni uskutočnila v uonmbri SJovet~:!iká filharmónia. K~ždodenný 
ma11at6n viak pr.i>niesol uspokoje~ie na oboch stran~~_:h. Umel
ci sa stretávali s nadiieným obec~natvom, ktoré hodn9tUo tch 
výkony dlho1rvajúctml ováciami. Celkove 17.000 ntviitelnlkov 
si vypočulo tri typy programu: p~vý bol venova,ný 20,~. výro· 
čiu narodenia Beethovena, druhý tť\).rilo predvedenle H,,ítdlov
ho ora.tória Meslái (dirigoval Ladislav Slovlik) a dr. Ľudovft 
Rajter uviedol Orffovu Carminu buranu. Po prvý raz v histórii 
Slovenskej filharmónie bolo uskutočnené a,j vystúpenie v Rlma. 
Na ~oncert prlilo ;J.OOO posluchál:ov za účasti diplomatického 
zbor u rôznych štátov. Rímska hudob. spoločnosť Sancta Cec!Iia 
určila pre koncert SF atraktlvnu prUežitosť ~ ()tvorenie novej 
sezóny. Temperamf!ntné publikum pre.ukázalo !!pokojnosť nielen 
nekone!jnými aplauzmi, ale i výkrikmi obdívu. Denná tlač ne
šetrila chválami o hlbke a dokonalosti interpretácie diel všet
kých troch koncertov. Takisto chválili sólistov (J. Réti, J. špa· 
čak, Ch. Lakyová, F. Livoz:a, O. Hanliková, ~· 1\ittnaJová). , 1 

l . cenu 3 .000 Guldenov a cenu Gaudeamus vo výške 
5,000 Gtlldenov dostala skla,dba HUANTAN od Jana 
Vriend(! (Holandsko) . 

2. cenu 2.000 Guldenov dostala skladba ISLAND od 
Ell iotta Schwar tza (USA). 

3. cenu 1.000 Guldenov dosta la s kladba HYMN od 
Valentina Silvestrova (ZSSR) . 

Odmenu 750 , Guldenov dostal!! skladba Umkehr od 

• , J M. B. ~ 
Urs Petra Schneidera (Švajčiarsko). - m j-

d Ž samotný fakt j eho vzniku, pretože, 
darmo, v jub:ilejnom roku osláv Bee

......_t hovena sme n a te leví:<:nych oQrazovkách 
videli iba veľmi málo zastav.en! s a p r i 
osobnosti tohto skladate l'a; pr avda, ak 
s em nepočítame záznamy koncertov. A 
jedno je p ravda, že hudobný laik - a 
tých j e pri obrazovke väčšina ..,... j e prí~ 
stupnejší ·k "odbornej" téme sk9r cez 
umelecké s.pracovan ie, ako cez nahuste
nie faktpv bez ambícií o zovšeobecne 
nie. 

Beethoven na Slovensku - jfi! názov 
krátkeho 20-minútového filmu r .ežiséra 
Andreja Kristína, ktorý vyrobilo Štúdio 
krátkych filmov pre Filmovú a te levíz 
nu tvor bu v Bratislave. Dielo si nerobí 
amblcie o.bjaycyva ť nové fakty o pobyte 
Beethovena na Slove ns ku, skôr má am
bíc ie pri hovoľiť sa a;j btJdobnému laiko
vi a ume ll!lcl-;ou i dokument~l~nou podo
bou pripomenúť Beethovenov pobyt v 
Piešťanoch, oo!nf) j I<r upej, v Hlc>hovci, 
,ieho kontakty s Br atislavou, či j edno 
z prvý~;h uvedení Mi!lsy solemnis v ro
ku 1835 v Bratislave. Film · vysiela la t e
levízi.a 16. decembr,a t . r. m~ záver Bee· 
thovenovho r ol\u. Film vznikol +a odbor 
ne j spol·uprác~ z. Nováčl<~ a A. !<loci

. nera (scenár A. l<r istín a D. Kulíšek ). 
I keď odborníci môžu mať pripomienky 
k rôznym formám s tvárnen ia námetu, 
treba na t omto k rátkom fi lme ocen iť 

*** 
Dňa 8. XI. ~ v pomerne má lo sle ~ 

clovanom telf)vízno.m ~ ili> !'! .,... . \? lO. hod . 
p t·edpolud níJ11 vys iel ii le koš ické ~túélio 
program Zlatá brána. Je to r elácia. kto
rú vysiela tG! leyízi·a už p iel<o J'kQ rokov 
vďaka $Chopnému kQ)cktlvu (pôvodne na 
čele s d ram<tt urgom Já1~on1 Pat~rákorn, 
ter az rež is()rky ~ dramaturgičky A!ice 
ľakáČ{)VQj ) , poStlJ.pne poq na~vami Nllšli 
~nw pe!lnlčl<u, Id\'. pie:~eň dqkpla a Zlatá 
bt•ána. V re lácii úči nkuje 15-~0 detí vo 
veku 'l-10 r okov, viičšino~,t z koš ických 
hudobných škôl, 1l)edzi l\ tol.'ými sú mož
no aj budúce hvie zdičky populárnej hud
by. Piesne sú v tanečnom rytme, i keď 
s detsko u téma tikou. úče lom relácie j e · 
dať d eťom n~hradu za ve ľmi populárni·) 

šlágr e, skrátka robiť detskú tvo.rbu v 
d uchu pos ledného t rendu populárnej 
hudby. Samozrejme, že najväčšími pri
sp ievateľmi do tejto r elácie sú m nohí 
známi sk lagateli·a pop-music, z k torýc h 
si zaslúf i pozornosť napr. VoJtech Wick, 
ktorého pesnička na s lová G. Slavkov
sk-e j ~ Padla hviezd~ na balkón - vy
h rala minulý r ok c-e l oročnú súť až. V~dy 
12 pesničiek t otiž súťaží na spôsob Hit
parády, z t<:Jho 4 p iesne "vypadnú" a na? 
s tupujú nové š ty r i. Hudobný sprievod 
poskytuje F lamingo z Ost ravy. V sú
vis lost i s tou to relá ciou sa treba ' -
okrem nápadu a c ieľavedomej práce -
zamys lieť aj nad ohlasom, k torý. podob
ný typ re,lácie vyvo l~ u detí. Je to SEJ • 
mqi.re jme ojedilielý čin; čoho d ôki!ZOI'\1 
j e aj pre beran ie pr ogramu Inter víziou, 
no sú.ča!>ne sa k r it ickému divákovi vy
ltár<! a j otázka, či sa príliš tlijnadbi~h• 
módnemu vkus\.1, či. by z úst det~ nie 
kedy lepšie nev;r.zne la aj pe;;;nička, v 
.. ne bi g-bea to vom" ry tme. Pravda, ná• 
;;o ry na to môžu byť rôzne a tietQ 
domnienky v y-slovujeme bez konzultá cií 
s tvorcami eelácie, ktorí majú možno 
úplne opačné oh lasy z listov det í. Radi 
by sme boli, kE'by sa nä podobnú tému 
oz va li a zareagovali . • , - uy-



Nad knihou 
Vladimíra Karbusického 

O večnom probléme 
beethovenológov 

Knihou Vladimíra Karbusického 
Beethovenúv list "An di~ unsterbliche 
Geliebte" a jeho hudební dílo - znovu 
vystupuje do popredia otázka tejto .ne
dorie~enej beethovenovskej problema
tiky. Iba je trochu ináč . formulovaná. 
Doposiaľ sa stále hľada lo a niekoľkokrát 
"def initlvne" ustálilo datovanie listu a 
urputne sa preberala medzi beethov~mo
vými známymi, kto by, 1nohol byť tou 
:vyvolenou, ktorú skladateľ oslovuje 
" Môj anjel, moje všetko, moje ja!" 

Karbusický vynáša na povrch vedľa 
l':leethovenových emocionälnych záiit.kov 
aj iné dôležité psychol-ogické momenty, 
ktoré vyplývajú z Beethovenovej ko
x·ešpondencie priateľom, hudobníkom, 
lekárom a iným známym, a z príslušnej 
hudobnej tvorby, čo má byť vodítkom 
v spleti názorov muzikológov, nevedia
c ich sa dohodnúť o tomto probl~me a ni 
za poldľuha storočia. 

Nechcem o tejto veci vnucovať .nejaký 
všeobecne platný úsud-ok a myslím si, 
že napokon nie je ani také dôležité, 
k edy a na koho sústredil Beethoven 
svoje intenzívne citové vzplanutie vy~ 
jadrené v liste Nesmrteľnej mile j. Dô
ležitejšie je, či u Beethovena sa tento 
emocionálny zážitok odzrkadlil v jeho 
hudobnom diel e. Zás luhou Karbusického 
knižky je práve t o, že výskumu tejto 
okolnosti venuj e sústredený pohľad. 

Kniha napriek skromnému rozsahu ob
sahuje veľa zau,jímavých úda,;ov a bo
hatú lít.eratúru. Vlastnú náplň spracú~ 
va v kapitole 'tex tol·ogickej, ktorá obsa
huje niektoré osobné dáta potrebné k 
p oznávaniu Beet hovenovej mentality a 
jeho postoja a v kapitole hudobno-mu
zikologickej, ktorá sa zaoberá analýzou 
Beethovenových d iel, kt oré vznikli v ob
dobi okolo roku 1801 a 1812. Chcel by 
som k tejto celej polemike pripojiť 
iba niekoľko subjektívnych myšlienok. 
Mus!m predovšetkým l)Ovedať, že som 
sa v tejto v·eCi nikdy neangažova l a ne
iat+.ial ~iadne rezolútne stanovisko. Ne
imponovali mi ani opätovné " defin itív
ne" závery J. Racka, ani kfčovité, mies
tam! až zanovité tn·denia A. Klodnera. 
Navyše som sa s určitým odporom od
vracal od nechutnej polemiky, do kto
rej .sa časom zap lietl~ a j B. Plevka a 
V. Karbusický, nepočítajúc celú plej&du 
zahtaničných bádateľov. 

K odôvodneniu svojich tvrdení využí
v~]( historické dokumenty l. o osopách, 
s ktorými sa Beethoven stýkal, 2. o ~ee
th(;)venových ce~ách do zahraničia, kú
peľov, vidieckych, šľachti ckých sidiel, 
3. o ovzduší Beethovenovej korešpon 
dencie, ktorú Ý danom čase viedor. 4. o 
vod<>znakoch papiera tejto korešponden
cie, 5. o osobách - ženách, s ktorými 
Beethovena spájali zvýšené emocionálne 
.v.zťahy, 6. o ve•·ejných dopravných pt·os
triedkoch, cestách a ich stave, 7, o kú
peľných poriadkoch, 8. o Beethovenovom 
zdravotnom stave - skrátka o všetkom, 
čo mohlo odôvodniť určenie listu clo ro 
ku 1801, alebo 1812, nakoľko iba tieto 
dva roky dovoľujú predpisy chronológie 
ako relevantné, kým ostatné možnosti 
·odpadávajú ako historicky bezvýznamné 
a neoddôvodniteľné. 

Mnohi muzikológovia svo;je názory me
nili ·a prechádzali z jedného táhoŕa c;\Q 
druhého. Počas polemiky sa vysky,tlo,. a~ 
niekoľko dokázaných vedeckých omylov, 
no toto všetko neuberá na zaujímavosti 
!!>l'<>blému. Práve naopak. 
Nakoľko jedna časť názorov sa . pri~ 

kláňa k domienke, že Beethoven bol 
podnietený k pisanlu listu na Sloven
sku a že celé emocionálne vzplanutie 

vzniklo u nás, ä j náš kra j prichádza do 
úvahy 'ako dej isko toh to nevyr iešeného 
problému. Historické doklady s ú zatia ľ 
prevažne na druhej strane (eok 1812 
kúpe le Teplice, resp. Ka dave Vary). 
Karbus!ckého citové psychologické a 
muzikálne dôvody, ktoró sa nachádzajú 
v Beethovenovej korešpondenci i a v j e
ho prislušnom hudobnom d iele sú oči-

vidne v prospech roku 1801 - čiže v 
prospech Piešťan a Dolnej Krupej. 

Osobne sa prikláňam ku Karbusické
ho argumentácii, motivuj úc tento svoj 
názor všetkými hist orikmi bi ľ.agovaným 
výrokom "Credo, quia absurdum est " 
(Verím, lebo je to nezmysel'). Viem si 
predstaviť, ako sa zhrozia všetci poctiví 
učenci a zvolajú, že takýmto odôvod 
ňovaním predsa nemožno ro)Jiť vedu. Ale 
pokiaľ si nenájdu zasvätenci vysve tle
nie, pr.ečo sa Beethovenova korešpon
dencia z r. 1801 podobá kontextu listu 
Nesmrte l'nej milej a prečo je táto z 
r. 1812 taká diame trá lne odlišná, prečo 
Mondscheinsonata z r. 1801 šíri to isté 
ovzdušie ako spomínaný list , ký m d iela 
okolo r. 1812 (napr. VIII. symfónia) sú 
radostným rozmarom vy t·ov11aného mu
ža, a nie výrazom emocionálne vybičova-
1119.1 vášne, pokia!' namiesto pôvabnej 
Giu lietty Guicciardiovej z rokov 1801-
1802 nemôžu postaviť rovnocennú oso
bu z roku 1812 (namiesto historicky a 
psychologicky nevhodnej A. Seeba!do
vcj), do tých čias budem ďalej snívať 
o (3eethovenovi, ktorý popijajúc na 
Bacchus-v!le v Piešťanoch píše. svo.i 
"nesmrteľný list" a v jeho hlave víria 
úryvky ZQ Sónáty op. 27 Č. 2, ktoré 
lnilpirov.al mesačný svit dolnokrupian 
skeho pat•ku, alebo odlesk jeho rozorva .. 
nej duše. 

A za toto prebudenie môjho poclvedo
mia, za toto viden ie vnútorným zrakom 
a počúvanie skrytým sluchom ďakujem 
Vladim!rovl Karbusickému ako aj jeh-o 
skromnej, zdanlivo s uchej kn ižke. 

Dr. Zoltán Hrabussay 

KARA JAN 
o Beethovenovi 

e Pán Karajan, raz ste povedali, že 
dnešné publikum prijíma hudbu ako 
rozpor so sebou. Jeho účasť je dnes 
omnoho silnejš ia ako voľakedy, keď pô
žitok z hudby bol privilégiom znalcov 
a milovníkov hudby. Myslíte s i, že je 
dnes Beethoven nielen viac rozšírený, 
ale aj lepšie chápaný, ako v čase, keď . 
t~eexistovali masové médiá? 

- To s i určite myslím, Po prvé vie 
mc, že dne s už veľká časť publika túto 
hudbu počúva, je s ňou aspoií. obozná 
mená - a v mnohých prípadoch dôver
ne. A snáď je to charakteristické pre 
maj strovské die la: z hociktorej strán
ky ich posudzu jeme, vždy · sa nám javia 
nai10 vo, naprie k času, rôznym náladám 
a prúdom. Tým sa vyznaču je len veľké 
dielo. Dnes k tomu pristupuje skutoč
nosť, že televízia obsiahne nepomerne 
vii čšie publikum, ako sa voľakedy mohlo 
predpokladať. Azda vie te, že v Japon
sku pri t el ev íznom prenose jedného 
koncertu rátajú s 23 miliónmi posluchá
čov-d i vákov. e Dev iata symfónia je jednou z va
šich doteraz najdôležitejších televíznych 
produkcií a všetky Beethovenove symfó
nie · ste niekoľkokrá t nahrali na gramo
fónové platne. ZmenlJ sa váš interpre
tačný štýl v priebehu rokov? 

- Mys!lm, že sám o tom nemôžem 
· hovor i ť., pret ože čl ovek sa vývojom pri

rodzene me ní. Veci sa stávajú jasneJšie, 
človek nadobúda väčš! prehľad. Ale ako 
sa men! vlastný obraz dir igenta, to mô
že oveľa lepšie posúdiť dobrý priateľ, 
ktorý mnoho počul. Veď s ami si ani 
nevš!mneme, ako s tárneme. 

e Pri porovnävanf vašich skoršfcli 
nahrá vol< · s tými posle<lnými, je zreteľná 
určitá rytmická napätosť. Myslíte si, že 
sa mýlim'r 

- Nie, pr avdepodobne n ie . Môže byf, 
že neustá le úsilie p r iblíži ť sa čo možno 
najvhtc bachovske j hudbe nás hodne 
ovplyvnilo. Veď veľmi často hráme 
Brandenburské koncerty. Obtiažnosť in
terpretácie Bacha spočíva v rovnomer
nom dodržiavaní rytmu bez tendenrií 
k tzv. ,,behom" alebo k zadržiavaniu ryt
mických hod nôt. Ryl mus musí ce lkom 

. voľne plynúť. To bola práca piatich 
až šie s tich rokov. Určite s~ po tom ten
to dokonale rovnomerný ry tmický pulz 
pren ieso l a j na iné d iela, a lebo ovplyv
nil ich interpretáciu, 

e čo by ste radili m ladému dirigen
tovi, ktorý ide prvý raz d iri govať Bee
thovena? 

- Asi by som mu poradil, aby si po
zorne a mnohokrát vypoč ul vše tky prí
stupné platne a až potom začal so š tú
diom partit úry. Pri pr áci s pa rti liúrou 
nie je nutné oboz·ncímen!e sa so zvu
kom. štr ukt úru skladby môžem vyčltať, 
formu môžem nájsť, sú ale zvuky, kto
ré s i ináč predstavujeme, ako v s ku
točnosti sú. Keď sme boli m lad!, mu
seli sme sa z partitúr učiť i diela, kloré 
sme nikdy nemohli počuť, napr . Helden 
leben (Zivot hrdinu). Kedy to kto v 
Salzburgu hral? Vidíte, tu hrá gramo
fónová platňa ako učebná pomôcka veľ
kú úlohu a ešte intenzlvAejšiu úlohu 
bude hrať film o symfonickej hudbe. 
Samozrejme, je v tom 1 nebezpe č io, že 
sa m ladí d irigenti dostan(l k urči tému 
schématizmu a budú určitú plat i'íu na
podobňovať. Osobne neviem, či tu sku~ 
točne možno hovoriť o nebezpečí, preto~ 
že my sme sa t iež akosi pokúšali na
podobňovať interpretáciu dit'igenta, kto
r ého sme azda najviac obdivovali a až 
po tom - po d lhšom čase - sme si našli 
vlastný štýl. To je pt·oces, ktorý ne t rvá 
roky, a le desaťt·0či a. 

e K Beethovenovmu 2QO. výročiu sa 
"vyhrabali" rozličné diela skllldatel'a, i 
keď predtým neboli n ikde v re pertoári. 
Vy sám ste napríklad nahrali Welling
tons Sieg (Wellingtonovo víťazstvo) a 
niektoré neznáme predohry. Čím vás za
ujali tieto, dnes už nehrané Beethove
nove diela? 

- Zaujali ma z hľadiska štúd ia, pre 
tože sa tu nachád:?:ajú paralely k zn!l,
mym di·elam. Napríklad, keď sa zaoberá
te jednotlivými Leonorami - predohra
mi, vidíte. ako sa pomaly vyjasňuje 
konečná podoba. V prlpade Wel!ingto
novho víťazstva tu bola v prvom ra de 
otázka nahrania všetkých orchestrá lnych 
diel a toto dielo patri k t ým, ktoré sú 
dokumentárne veľmi pôvabné a re latív .. 
ne zriedka sa hrajú. Okrem toho si mys
Um, že pri t e jto vzácnej priležitostí bo
lo pot rebné ukázať všet ko. 

e Myslíte, že dnešné p11blikum rozu
mie revolučnosti v Beethovenovej hud
be, jeho humanis tickému posols tvu, ale
bo ju počúva ako púhy zvuk? 

- Keď hovorite "r o z u m i e", musím 
sa vlastne spýtať: "Je to žiadúce? Ale
bo treba hudbu radše j vnimať"? Samo
zre jme pod "rozumovým vnímaním" mô
že mať niekto radosť z pochopenia ce
lej hudobnej organizácie. Mysllm si a le, 
kto len tot o pri tom prežíva, bude naj 
lepšie, keď pôjde od "toho". Rozprával 
som sa s mnohými mladými ľuďm i , kto
ti vidia hudbu ako t akú, bez obrazov. 
a viem, že ;e t rendom dnešnej doby 

. počúvať hudbu a ko t akú, ako ona sku
točne znie. V dobe naš ich ot cov - a 
dokonca eš te í v mojej - sa počúvali 
vždy obrazové výklady. I ja som veľmi 
dlho pott·e boval, kým som sa od t oho 
úplne oslobodil a dnes počúvam hudbu 
absolútne. Bezpredmetné zost ávajú ele 
menty, o ktorých hovorite he r o i c k ý, 
h u m a nl s t i c k ý, ktoré si každá ge
nerá cia a každý j ednotlivec rozumove 
ináč vykladá. Ate to, čo t vori hodnotu 
hudby, každý vníma svojím citom. 

Zhováral a sa : Ursula Klein 
(Prevza té z časopisu Festival 70) 

skJ.oňu,je aj v slovenský,ch súvis
lostiach. ~re mnohostranný zá"' 
ujem tohto umelca o našu kra
jinu, ktorý sa prejavoval v roz
manitých podobách - počnúc 
vrelý.m ľudským zápalom pre 
s lovenský kraj, slovenskú men
talitu, cez záu,jem o slovenskú 
hudobnú zásobnicu a tvorivé na 
čieranie do nej až po vychová
vateľský, orientátorský podieľ 
na vzniku slovenskej hudobne j 
moderny, spolutvorcovstvo ;je j 
dôstojného zaradenia sa do e u
rópskeho hudobné ho s(l ;;~vuku. 
Vzťah národného umelca VI

TEZSLAVA NOVÁKA ku Sloven
sklJ má v dejiná ch novodobej 
hudby zvlášt nu. priam ~ed inečnú 
pozfciu - ťažko néjsť penda nt 
takému sýte niu sa kultúrou !né
ho, i keď úzko s priazneného ná
roda, takej prie<>tomosti venova 
nej mu v živote i v tvorbe. !\ 
jeho myšlienka, názor, najmä 
však umelecký čin je priekop
nickou demonštráciou zväzku. 
ktorého zákonná legalizácia sa 
uskutoční až neskôr - vznikom 
česko-slovenského šlá tu. 

takmer na jeho pr~hu. Spqlu s 
rovnako skladateľom , obdi vova
nou kultúr0u moravskou s t áva 
sa · víťaziacoa prqtiváho4 prvpt
ného s ubjektívneho . .romantl zmÍJ" 
!yrických idý l, pevnou zá,k!ád
ňou, o porou z~odu umr!covho 
svojského výraziva a st äv11 sa 
nakoniec nie iba krá tkodobou 
výv inovou 13 tapou, ale celož.ivot~ 
ným poznačením. L!=!bO nešlo len 
o vzťah povrchový. romaptic;ké 
vzblknutie, hľadačstvo exotickil 
ho koren ia: (lbd iv pt·en·as tá vo 
vnú tor nú ha rmóniu, splynu tie, 
s táva sa spo lumodelá to rom vnú
torne j podstaty skl ada teľovej re 
či. 

sokými Tatram i, ktorým venuje 
a zasv&cu je symC-onický monu 
ment, Bohatý .je okruh sloven
ských známostí: obsiahne pred
staviteľov národ nej int eligencie • 
l zástupcov prostého vidiecke ho 
ľudu, s ktorým sa Novák zbli
žuje pri zá pisoch piesňového ma
ter iálu v teréne, materiá lu. kto~ 
rým obo)1acova1 svoj hudobný 
záso bni){ po s tránke me lor,lickej, 
ha rmon icke,l, ry tmicke.i i výra
z·ovE> j. 

"Slovens ká s truna" v Nováka
vej tvorbe , to nie je obrodenec~ 
ky-fo lklo ristická citá cia, vonkaj
škové ko lorovanie, ale podnet . 
inšpirác ia, asimilovanie prvkov, 
ich pretavovanir. do novej, oso
bite ,;. organ ickeJ podoby. Je zá 
roveň a.i dôklad ným o ponentom 
zjeclnodušu ,júc!m názorom ml 
národno~>ť , ľudovosť v hu clb~. 
'' to rýGh výchocl iskovým bodom 
'>ú zväčša miery etnografi<:ké. 
ren ta novákovský podnet. to to 
poučenie s~ ako jednu z naj~ 
cennejších devíz prináša l No~ 
vákova slove nská skladateľská 
Lried a - zaklada telia a rozví 
jatelia novodobe j slovenskej ná
rod nej h\tdby. 

Dvadstat a a t r idsia te roky sú 
obdoblm prejavlJ ďalšej s t runy 
Novákovho mnohovrs tvovéh0 
vzťahu ku S!oveh sku: školí, ve~ 
die, vychováva tt•ledu sloven
ských skladateľov - Eugena 
Suchoňa, Alex·andra Monesa, 
Jána Cikker a, Jo~efa Kresánka, 
P ezidel.'a Kardoša, Anr,lr ej a Oče
náša, Ladislava Holoubka i 
Františk<J Ela,b~tška. Pre~žské ~tú
d!um, možnosť spo~návať, kon-; 
frontovať smerovky európ~?ketlO 
hlJdobného prúdenia, Novákove 
profesionl}lne l ľudské investí~ 
c ie ~tali sa vzácnym kapitá lon1 
te j to generác ie - v prvom r ade 
z n ich viiak r.lsl<alíl s lovenská 
hudobná kul túr a: or ientácit+, 
skt1 točnú modernosť.. tHl7,api\lra~ 
,iúcu tón n.:\rodný, serió:~;(le ;;:a~ 
regis t rovanie v kontexte okoli
tého sve ta. 

Piateho decembra tohto roku 
sme s i pripomenuli sté výročie 
narodenia .významného čoského 
hudobní~a. men~ ktorého sa už 
to. ó-e&aťr()Č.i·a a veľmi čas to 

"Slovenské obdobie" nastupuje 
v Novákovom tvorivom živote 

Prvé s tr elnut ic sa usku točňu 
io v roku 11197• V!tiízs lav Novák 
p rekročiac mor!l.vsko-slovens ké 
ll ra nice po bud ne niekoľko t ý7.
dňov na považí, v mi e,c;tach oko
lo Trenčí na; v ďalších rokoch 
využije ~akme r Každú prázdni 
novú mo7nosť k opätovne,i náv
š teve - na cesty do vnútl'a S lo~ 
ve ns ka, Mart ina, ot·avského kra~ 
ja, Zd iaru. Pieš fan , Sl i aču. ča stti 
sú cr.sty za ľu dovou piesňo11 ri o 
trenčianskeho územia. a na jväč
ši zá žitok - st retnutie s a s Vy-

Kapitola V.ítez:;;lav Novák a 
slovenská hud ba ~ostáva podn!ls 
~ivou a neustále prehodnocova. 
nou l dohodnocovanou súčasťou 
našfch kultúrnych de jfn. Výraz
ným zbrázde ním ich azda na j
at raktívnejšieho a na jváženej
šieho poľa. IU• 



Zlf·azd·. Národnej opery zo Sofie v CSSR ra o staré bulharské ľudové zvyky -
ťažiskom námetu sú ne::.tiná rske tance 
- magické tance dedinčanov nad oh
ňom. Dramatickým bod-om baletu je tra
gický prfbeh nestinarky Demny, ktorú 
si odvádza do cudzieho prostredia je,i 
milý Najden. Demna sa všal< s novým. 
prostredím nezžije - jej t úžba po do
move je silnejšia. Zhorí pri tanci a t iež 
Najden žiaľom umiera. Nezbavil som sa 
pocitu, že ústredný prfbeh nie je dra
maticky natoľko nosný. aby sa stal pod ~ 
kladom pre skutočne strhu júcu drámu. 
P.redsa však v jednotlivých scénach ba
let zaujme silnou emotívnou pôsobnos
ťou, nehľad iac na exotickú pr!ťažlivosť 
folklórnych bulharských tancov, nech už 
máme na mysli magické tance nes tinár
ske, či tradičné bulha r ské chorovody. 

Bull1ar·slíá 
opera 
a balet 
Spevácke umenie bulharských oper

l!ých spevákov nie je pre nás celkom 
111eznámou oblasť-ou, naopak - mnohé 
pohostinské vystúpenia pripomínali, že 
práve Bulharsko je k-olískou veľkých, fa
J:ebne zaujímavých h lasov. Avšak až zá
jazd Národnej opery zo Sofie umožnil 
hlbšie poznanie bulharského hud·obné
·ho divadla. Zo svojho repertoáru pred 
viedli bulhars·kl umelci pražskému obe
censtvu Musorgského Chova.nčinu a dve 
diela súčasnýoh bu lharských skladate ľov 
- operu Ljubomira Pipkova Momčil a 
balet Marina Goleminova Nestinar ka. 

*** 
e Musorgského Chovančina patri 

zr ejme k i;nscenačným vrchol-om sofij 
skej opery. Na prédstaveni sa podieľali 
sovietski inscenátori - režiséri Boris 
Pokrovskij a Emil Bošnakov a výtvar ník 
Vlaclimir Levental, ktorí te jto inscená
cii vtisli aute ntický kolorit monumen
tálnej · f resky z ruských dejín, naviac 
podčiarknutý ešte faktom, že Chovanči 
na bola študov-aná v ruskom origináli. 
Réži"a obnažila predovšetkým vnútornú 
polaritu v štruktúre tohot o nevšedného 
diela a sklbíla v jednoliat y ce lok davo
vé scény, plné robustnej živelnosti a 
divadelnéj plnokrvnosti, s plasticky vý
raznou kresbou jednot livých postáv, 
k toré boli koncipované s pevnou myš
lienkovou logikou. Preto sa všetky ak
cie vyznaču jú presvedčivou dramatič
nosťou, nie je m zdiel medzi výkonom 
sólistu alebo zboru, predstavenie vnl 
mame ako štýlovo vyváženú štruktúru, 
plne odpovedajúcu Musorgského štýlu 
mohutnej hudobnej fresky. Hudobné na
študovanie A. Margar itova dokonale ko
rešponduje s ostatnými zložkami insce
nácie. Opiera sa o redakciu P. Lama a 
inštrumentáciu D. šostakoviča, ktorým 
sa podarilo· odhaliť geniá lny rukopis 
Moclesta Petrovi ča Musorgského s ab
solútnou jednoznačnosťou. Zvlášť dyna
mická stavba veľkých hudobných plôch 
Musorgského O\)ery našla v Margarito
vovej koncepcii adekvát ne riešenie, na
študovanie zborov (zbormajstri L. Kon 
ďov a L. Karolejev) bolo skutočne veľ
kolepé. 

V h Lavných úlohách sme poznali vr
cholné zj.avy bulharského speváckeho 

Z vyst úpenia bulharského operného 
ensemblu: J . Vinevová (Elena) a L. 
Michajlov v titulnej postave Piplco -

\ vovej opery Momčil. 
Sn!mka: P. Horník 

umenia. Dominoval najmä D. Petkov v 
úlohe kniežaťa Ivana Chovanského, kto
rý nielenže strhával mohutným a zvuč
ným hlasovým materiá lom, ale svojim 
robustno citovo rozpolteným prejavom 
priblížil sa portrétu človeka, zožierané 
ho neskrotnou túžbou po moci. Rov nako 
aj dr uhá basová part ia - vodca sektá
rov Dosifej našla v N. Gjuzelevoví vý 
borného interpreta, u ktorého sa spe
vácka technika, nevšed ná muzikálnosť 
i vytribený cit pre jemné výrazove nu
ancie snúbila s hlboko presvedči,vým 
prejavom veľkej osobnosti. Dvojicu je
dinečných basistov výbornE' doplňa la 
mezzosop t·onis tka N. Afejanová v úlohE' 
sektárky Mal'fy. Afejanová je predo
všetkým zrelá osobnosť, prekvapujúca 
nevšednou farbou hlasu i . mohutnou 
klenbou postavy, ,vášnivo zápasiaca me
dzi milostným _citom a ·slepou oddanos-
ťou sektárskemu pos laniu. " 

e Ba let Marína Goleminova Nestinar-
• ka mal svoju premiéru už v !" 1942, 
predsa však je stá le vyinathnou-sučas
ťou súčasného bulharského tlmenia. V 
domácej tvorbe má tento Gole minovov 
balet zakladajúcu úlohu, lebo usiluje·. o 
špecifické stvárnenie bulha rských fol
klórnych t radfcii v scénickej podobe ta
nečnej drámy. Balet Nestinarka sa opie-

Nina Kiradžijeva sa v cho reografii in
špirovala klasickou ruskou školou, sna
žiac sa v sólistick,ých tancoch o syn
t ézu dramaticky pôsobivého klasického 
tanca s plastickou charakteristikou v 
exponovaných pantomimických scénach. 
Ťažiskom choreografie z-ostávajú predo
všetkým ensemblové tance, napájané z 
bohatých studníc bulharského folklóru ; 
Kiradži jeva si počína šťastne i v žán
rovo drobnokresbových scénkach, z 
k torých zv lášť utkvie humorne t rakto
vaný výst up klebetníc. Dokonale j syn
tézy tanečného a výrazového registra 
dosiahla predovšetkým Vera Kirova· v 
ústrednej postave Demny, zatiaľ čo 
K. Damjanov (Najden ) akoby ustrnul 
na povrchnom výrazovom klišé, takž·e 
scény predstavujúce opitého Najdena 
zostali na vonkajšej ilustrovanosti a 
ani v závere sa Damjanovi nepodarilo 
dosiahnuť presvedčivú dramatickú gra
rhíciu. 
e ·o pera Ljubomira Pipkova Momčil 

v porovnaní s baletom Marina Golemi
nova plynie už viac po vodách eklekti
cizmu a konvencie. Tým však nechcem~> 
povedať, že by nevzniklo divadelno pô
sobivé dielo, ktoré si ziska publikum a 
! vo vývoji bulharskej národnej ope
ry môže-) zohrať dôležitú úlohu. P-ipkov 
tu vy tvoril pôsobivú roman ticko-hrdin 
s kú operu z bulharských dejin, jej té
mou .ie jednak odboj proti bojarskému 
násiliu a jednak národn.ostný boj prot i 
cudziemu nepria teľovi - tureckým ná
jazdom. Ťaži skom sú predovšetkým veľ
ké zborové kompozície i · veľké plochy 
sól!stických výj~ vov. dramaturgicky pri
pomínajúce v mnohom verdiovské po
stupy; ku slovu tu prídu žánrové scénky 
ľudové. Preds tavenie sa nieslo v zdra
vom en tuziazme · predovšetkým vďaka 
hudobnému naštudovaniu Ivana Marino
va i réžii Bojana Danovského. Najvi-ac 
fascinovali opiiť jed inečné zbory, zo só
listov na prvom mieste bar"ytonista St. 
Popov, ktorý ako Sabo presvedčil hla
sovým formátom a vnúterným zápalom. 
Veľkou osobno.sťou bulharskej speváckej 

, garnitú ry ic,: l' ( J,~l~a Vi'"!etovál, -ktoi·á- v · '· 
ú lohe Eleny'·tlp1l~ala s-pevá'ckctu ·suvere
nitou, najmä mäkkým nasadzovanfm tó
nov i celkovou klenbou postavy. Predo
všetkým hlasove zaujali L. Michaljov 
(Momčil) a A. Mllčeva (Efro~ina). . 

Rudolf Rouček 

ZORBA, ZORBA, 
KDE .Sl? 

len "poriadny samec"; namiesto "starobylej" 
Sil'ény je to "starožitná", namiest<? ·"hostin
skej" sa hovorí o .,krčmárke" a namiesto 
"potľapkal: po zadku" je v preklade "čiahnem 
jej pod sukiíu" atď. atď. 

Na tejto báze, redukovanej na telesné vzťa
hy, sa etablovala i réžia, ktorá dôsledne 
zhmotňuje sebamenš!e odkazy v tex te, aby 
sa vide lo, že južný temperament nie je vlast 
ný len 'Južanom. Ked· napr iklad ·zorba povie, 
že "logika je ženský zadqk", scénicky sa to 
náležite rozmazáva fyzickým "kon·a n!m a po
hybovou ilustráciou. Keď je reč o admiráloch, 
ktor! navštevovali Hortense, nestačf, že si 
v, šerom pozad! stiahnu -noha.vioe, pred re• 
vuálku prldu spievat v gatiach, ... eo nevystup
ňuje veselosť v hľadisku, niwpak - · 'tento 
polopatizmus s tiera dobrý. ·dojem z Ich pre
došlej, vcelku vkusne urobenej akcie. ' Do tej 
to atmosféry zníženej estetickej náročnosti 
sa hodil nielen neškolený, lež l nesympatický 
hlas, nevybrúsený javiskový · pohy.b a _vtieravo 
vyzývavé správanie Vedúcej. chóru (Nina Ze
manová), širokými gestami ~omfn~júca ,,_celé-

ZORBA, muzikál v dvoch častiach podľ a 
rorilánu Nikosa Kazan tzakisa. Libreto: Joseph 
Stein. Texty piesní : Fred Ebb. Preklad: Ka
rol Dlouhý. Piesne: J::ubom!r Feldek. Hudba: 
John Kander. Réžia: zas!. umelec Bedr ich 
Kramosil. Dirigent: Zdenek Macháček. Cho
reografia: Boris Slovák Scéna: Oto Sujan. l. 
premiéra na Novej scéne v Bratislave 21. XI. 
1970. II. premiéra 22. XI. 1970. 

mu javisku. · 

K ažd~ Janáčkove dielo sa vyzna!!u jt 
nenapodobiteľným, svojrázne oso~ 
bitým rukopisom, ale predsa v 

každom vzniká špecificky ohraničený 
svet. Janáčkovým Príhodám líšky Bys
troušky vtlačil pečať výnimočnosti u7. 
sám ľakt, že v opere vystupujú zvieratá, 
ktoré sa chovajú podobne ako ľudia. 
Pri spracovan! operného libreta nedbal 
Janáček na doterajšie tradície .a úplne 
po sv-ojom vytvoril voľný sled obrazov, 
kde sa striedajú lyr i ck~ intermezzá s 
jednotlivými dramat ickými epizodami. 
P ráve Liška nás svojou sujetovou uvoľ
nenosťou presvedčuje, že až skladateľ 
dotvára dramatickú logiku opernej 
štruktúry. Pri st retnuti s Líškou Bystro
uškou si zvlášť uvedomujeme Janáčka
ve majstrovstvo dramatickej skratky, 
kedy mu postačf snácľ len niekoľko tak• 
tov k neobyčaj-ne výstižnej charakteris 
tike postáv a situácii. 

Št átne divadlo v Brne uviedlo Janäč• 
kovu operu Pr íhody líšky Bystroušky v 
hudobnom naštudova-ní Frant iška Jíll<a. 
Jílek vo svojom naštudovaní zdôrazňuje 
Janáčkovu melodičnqsť, ale na druhej 
strane rešpektuje úsečnosť jeho rul:o
plsu. Mysl!m, že tentoraz s.a J ílkovi po
darilo dosiahnuť skutočne dovŕšenej 
syntézy v hudobnej interpretácii die la. 

Režisér Václav Vežník odvrhol všetky 
lákavé - ,,šokujúce" !nterp.r.etácie a 
vyšiel z tej najvlastnejšej, ktorú Ja
náčkova opera v sebe obsahuje. Vo va
riabitnom scénickom tvare, pulzujúco m 
v mnohých zl-ožkách rôzneho štýlového 
zamerania a využívajúcom rôzne miery 
javiskovej štylizácie, odhali•l režisér 
Véžník práve ten večný kolobeh života, 
ktorý vytvära tematickú zátvorku cele.f 
opery. Neustáta premena štýlových ro
vln - od humornej drobnokr.esby, cez 
impresionisticky zvukomalebné opojenie 
letnou noco-u. až po t ragiku odumiera j (J_ 
ceho života - dovolila Véžníkovi čo 
najväčš! uhol štýlového rozpätia: od 
realisticky hutných, priamo .,brnen
sky" zemitých scénok, až k poeticky la
deným obrazom v s nových vidinách. 

Ťažiskom Vežníkovej réžie je predo
všetkým práca s hercom. Véžníkov re 
žijný rukopis zvlášť vyz.načuje priam 
vzácny cit pre voľbu detailu, ktorý vždy 
logicky vyplýva z hľadiska celku. Rov
nako veľkým prínosom inscenácie je hu
morná štylizácia, ktorá charakterizu je 
·nielen všet ky scény zvierat, . ale aj scé
ny ľudí, kde však dostáva hr ubozrnej
šiu podobu. 

Scéna J. A. Šálka je síce dôsledne 
iluzionistická, ale ide tu o moderne cí
tený výtvarný rukopis, ktorý využíva 
estetické krásy vlastnej p,rírody ako v 
projekcii, tak i v autentických d-etailoch 
v lese. Výborné boli aj kostýmy Nadež
dy Hanákovej, ktorá vo výst ižnej a pri
tom úspornej štylizácii dôs ledne akcep
tovala tendenciu režiséra, zdôrazňujúcu 
humorný detail. 

Novým obohatenrm v ga lérii brnen
ských interpretov Leoša Janáčka bola 
predovšetkým Jaroslava Jánská v úlohe 
líšky Bystroušky. Jánská sfce nevyniká 
príliš lahodnou farbou hlasu, zato však 
predstaviteľsky je tak tvár-na, že ne

Vynoril sa z bohatého prúdu nešminkovanej 
životnej reality, akoby priamo z dielne pri
ro~y. vytvárajúcej najčudesnejšie hmotné l 
nehmot:1é formy a tvary, vytrysko l zo spiso
vat.eľovej fan tázie ako z vriaceho pramei1a 
v lone l'udského bytia, aby napokon dostal 
i fyzicky presnú podobu vo filmovom prepi
se . . . A tak · sme v ňom našli zaľúbenie, lebo 
nás uchvátil ako vír živlov, ako búrka mu~
nej vitality, lebo bol neodolateľný svojimi 
drsnými žartami a bezprostrednosťou, zdra
vými citmi a zmyslom pre spravodlivosť, svo
jou draho vykúpenou životnou múdrosťou, 
ohľaduplnosťou a nádherným zmyslom pre 
humor . .. akoby svojou pr!tomnostou tu sym
bolizoval krásu i nezničlteľnosť života, jeho 
zložitosť a neprekonateľnosť. 

Vlado Muller, ktorého si spevohra ppžičala 
z činoherného súboru Nóv-ej "scén'y, iná! pred
poklady na to, aby uspokojivo " interpŕetoval 
túto zauj ímavú mnohoťarebnú postavu. • Len
že nie všetky predpoklady. I keď odhlia-dne
me od spievaných čast!, ktoré ho stáli veľa 
námahy, pri 'najlepšej vôli nevedel dať Zor
bovi okrem zemitej drsnost i a samčej pano
vačnosti aspoň t rocha úsmevného humoru, 
šarmantnú neodolateľnost jeho bezočivostiam, 
hlboký ľudský cit a chlapskú nežnosť. V oboch 
alter náciách presvedčivo zapôsobi tvrdá 
chlapská bolesť, vyjadrená t ancom. 'Je ne
sporné, že Vlado t-Juller j e vynikajúci herec, 
lenže v tomto súbore si mimovoľné despotic
ky podrobil všetko okolo seba - v prenese
nom zmysle asi tak ako Starbuck onú chu
dobnú farmársku rodinu. Je preto len pocho
piteľné, ak nielen ostatn! účinkujúci podľah li 
tomuto činohernému nátlaku, ale aj režisér, 
kt orý ce lý svoj aparát naladil na Mtillerovu 
frel<venciu. Zrejme preto c;a mohlo stať i to, 
žé do esteticky, ale najmä žánrove neúnos
ných rozmerov rozohral scénu Hortensinho 
umierania ako v tragickej opere, ktorú os
ta tne pripomínala aj pochmúrna, temná scé
na a po nej blúdiace hľadáčiky a bodové re
flektor9. otvorený tmavý priestor bez inti
mity a životnej presvedčivosti. Choreografia 
- podobne ako v My fair lady - sa opäť 
dištancovala od úči nkujúcich hercov, takže 
tanec ani t u nevytryskol z temperamentu 

Jitka Pavlova a Sylvia Kodetová v hlav 
ných úlohách Jílkom a Vežníkom insce 
novanej Líšky Bystroušky Leoša Janáč
ka. Snfmka: R. Sedláček 

smiernym pohy-bovým i 
výrazovým nárokom úlo• 
hy i réžie vyhove la s-ku· 
točne bez zábran. Je j al· 
ternatka Sylvia Kodeto• 
vá zo stala t ej to úlohe 
z-atiaľ ešte veľmi vzdia
le-ná. Kodetovej chýba 
prirodzenosť pohybu, Jej 
akcie prez-rádzajú na
vyknut ú manlérovosť, jej 
humot' pôsobf prlliš ~tra
jene, nehovoriac ui o 
speváckom výkone. ones 
je part Bystroušky už 
zrejme mimo Jej mož
nosti, zvlášť všetky vyš
šie položené tóny dost á
vajú nepríjemne bodav ú 
ostrosť . . Rev!r.nika vytvo
r il Richard Novák, .kto
rý síce nie je taký ro
bustný, a·ko by postava 
vyžadov.a!.a, zato však 
imponuje neobyčajne 
jemným citom pre výra
zovú kresbu a tiež jeho 
spevácky výkon je sku
točne prvotriedny. Naj
mä v zá vere priam ideál 
ne tlmoči hymnickú apo
teózu života, podmaňu
j úca farba jeho tónov 
nadchne svojou krásou 
a čistotou. Z ostatných 
úloh .pripomeňme ešte 

Už libreto amerického autora, ako aj texty 
plesní (z bulletinu Novej scény k tejto pre
miére vypadli mená oboch autorov, autorom 
t extov piesní j e Ľubomír Fel dek) pohli zá
kladmi tejto postavy akiste zámerne tak, že 
jej pôvodné poňatie sa posunulo - pravde
podobne podľa vkusu tamojšieho obecenstva 
-od obrazu chlapstva a mužnosti v tom naj
lepšom slova zmysle, k samoľúbemu, "neodo
lateľnému" samcovi. Slovenský preklad pod
poril tento trend ' a dokončil zosuv postavy 
na hrubého násilníka, konajúceho len pudovo 
- čo ozrejmí aj tých zopár príkladov, ktoré 
tu môžem uviesť: keď or iginál hovorí "ochut
nať", v preklade je to "chlastať"; keď v or i
gimUI je reč o "zlej, skazenej, hriešnej, kru
tej" . (výber je v každom prípade bohatý) , v 
preklade sa povie "to je riadna piksľa", na
miesto o "mäkkom, hebkom či jemnom tele" 
s a hovor! o "rajcovnom" (akiste v záujme 
zľudovenla j avisko=! reči) · Ked· Je L'<•-' o 
•ozajstnom chlapovi", v preklade to môže byt (Pokračovanie na 7. s tr .) 

Naťurizmus 

brnenskei 
Líšky 

. 
Bystroušky 

aspoň preds taviteľky Li 
i iaka - Jindra Pokorná zau jme najmä 
v lyrickejšlch momentoch; Jitka Pav· 
lová má výhodu v peknej mez
zosopránovej farbe, ale i predstaviteľ
sky -sa Pavlovej podarilo nájsť pravú 
mieru humornej štylizácie. Ale nemožno 
obfst ani Cecíliu Strádalovú (Chochol
ka), Libušu Lesmanovú (Lapák). Fran
tiška Roeslera (Pásek) a oboch jE'rlineč
ných predstaviteľov Har8štu - Jaro• 
slava Součka a Eduarda Hrubeša. 

Brnenská Liška Byst rouška teda zna
mená vydarený pokus o nové · pochope
nie Janáčka. Po dobách vonkajšieho rea
lizmu, štýlovej bezbrehosti a nefunkčné
ho experimentovania sa t ak stala nová 
brnenská Inscenácia prlsľubom, že ja
visková Int erpretácia Janäčkovho die la, 
aj ked' bude tlmočená jazykom dneška, 
sa maximálne priblíži jeho štýlove bo
hatému a stále vzrušujúcemu . odkazu. 

Rudolf Ro u č ek 



Výchova hudobných 
talentov v ZSSR 
Veľké možnosti, aké poskytuje so

vietsky štát hudobným t alentom, po
sudzujú na celom sv·ete s r.ešpektom, 
v mnohých kraji'nách a j s U{"Čirt>u 
dávkou závisti. Nebudú preto neza
ujímavé postrehy a poznatky zápa
donemeckého novj.nára Baldura Bock
hoffa, ktorý v mníchovskom denniku 
SUddeutsche Zeitung o tejto téme 
n aJpísal: 

Sovietsky štát sa sta.rá predovšet
kým o finančné precl:poklady dôk lad
ného š túd ia : žiadny nadaný študent 
n emusi márniť č·as prášením kober
cov aLebo čistením okien. K t omu 
pristupuje systém hudobn ej vý-chovy, 
krtorý je úplne zameraný na efek
tívnosť. Základom t ohto systému je 
rozvebvená sieť škôl a inšt itúci!: š tát 
sa snaží podchytiť čo najviac talen
tovaných det í z 240-miliónového ná
ro da. Už mat erské školy .zamestná
vajú hudobne vxde1aných pedag!5gciv. 

Uči tena a profesoci konz·ervatórií 
a hudobných škôl sú povinní pravi
delne navštevovať ma-terské školy, 
predovšetkým na. vidieku. a skúšať 
det i, ktoré sú označené za nadané. 
Ak skúška dopadne kladne, dieťa sa 
odporúča do niektorej z početných 
odborných hudobných škôl. Aj tu je 
celý systém široko rozvetvený a na
vzájom spätý, ale na vyššom stupni: 
sú všeobeané školy a vedľa nich 
existujú p rosté hudobné školy. Z nich 
možno prestúpiť na odbornú hudob
nú školu alebo aj na gymnázium a 
z oboch orpäť na konzervatórium. 

Ak nad·anl·e ml:adého ži·aka nesplní 
to, čo pred rokmi, sľubovalo, potom 
môže t ento žiak kedykoľvek prejsť 
z jedného tycpu školy na iný. Na kon
zervatórium prichádzajú len už od 
detstva dôldadne vyš:kolení mladí ľu 
dia, ktorí úspešne a bsolvovali odbor
nú š kolu ale:bo gymnázium. Ak dieťa 
naproti tomu neuspeje n a všeobec
nej hudobnej škoLe, napriek tomu sa 
verí, že sa dosiahlo jedino: .,Ti·eto de
ti budú raz naši dobrí po·s lucháči." 

BezpLatná hudobná výchova a ši
roko rozvet vená sieť na jrozmanit e j
ších t ypov škôl tvoria len ča·sť celé 
ho sys tému: k tomu prist upu jú ďal
šie veci. K úspešnej výcho~nej prá-

c.-i pat rí p,redovšetkým účelné roz
'delenie študijných miest. Aj t u však 
platí zása da efektívnosti: študij né 
miesta sú obmedze.né. Na j edného 
hudobného pe dagóga nemá spt'avid 
la pripadať vi·ac než sedem žia·kov. 
V Moskv·e a Odese som nevidel na 
všeobecných hudobných školách ani 
na konzer vatóriách často viac než 
dvoch žiakov u jedného pr ofesora a 
príležitostne aj len j ed iného, hoci 
som tieto školy narvšt ivil neoh lásený 
a bez toho, aby,. mohli p~·e z·ahranič
ných novin árov čokoľvek vopred pri
praviť. 

Nenájdeme žiadnu inú kr-a jinu, v 
ktor ej žiak ov a študentov viac skú
ša,jú a ktorých , znalosti prísn ejšie 
prevet·ujú než v Sovietskom zväze. 
Prijlmacie sk úšky sú veľmi ťažké. 
Kto chce navštevovať normálnu hu
dobnú školu, musi ovládať ľa<!Íkú Mo
zartovu alebo Beethov.enovu sonátu a 
etudy od Czerneho. Akordy musia 
rozpoznať podľa sluchu a musia ve
dieť čisto'- sp'Levať. 

Prehrem1 'Jlelódiu SÍ m usí žiak za
pamätati,<fl@hrať na nástroji a t rans
ponovae idd r 41ubovoľnej stupnice: aj 
rytmickú ·stränku musí do bre a spo
ľahlivo zvládnuť. štrnásťt·očný chla
pec, ktorý chce navštevovať odbor 
nú hudobnú školu, musí z;ahrať veľ
kú B•eethovenovu sonátu a zložiť 
skúšku z dejín ,hudby, h armónie a 
spevu. 

Tomu zodpovedá nároč-nosť a vý
kony v školskom r oku. O práci na 
ko.nzervatóríách vieme niečo z infor
mácií slávnych absolventov. Dokon
ca aj pre ta.kého vynikajúceho . hu
dobníka a klavir istu, ako j e Proko
fiev, bola záverečná skúška na m os
kovskom konzervatóriu, ako napísal 
vo svojich "Spomienkach", t akou 
chúlostivou záležitosťou, ž·e radše.i. 
zahral svoj vlastný klavírny koncert. 
Pr ijímacia skúška na soviet skych 
konzervatóriách zodpovedá zhruba 
záverečnej skúške na našich vyso
l<ých hudobných školách. 

O hudobnej výchove v Sovjetskom 
zväze hoyoria mnoho aj , čísla: na 
3000 hudobných gymnáziách, 1500 ve 
černých hudobných školách sa učí 
približne 750 000 žiakov (základný 
stupeň ). Dvesto odborných hudob· 

ných škôl stt'ledného stupň·a navšte• 
vuje 70 000 žiakov. Na 26 konze.rva
t óriách študuje 17 000 mladých hu:.. 
dobnlkov. 

A.J keď bilancia soviet sk€'ho systé
mu akokoľvek imponuje, nechýbajú, 
prirodze.ne, BJ!'Ii. ned9.S.tS.:~Y,· ·YÝJ~qny ! 
iste oh romujú, ;;~le š!ria sa . ·s1Jažnost i, . 
že žiaci sú p.reťažen! ·;:~ už · skoro ·sa . 
venujú jednostrannej špecializácii. : 
.Jed en z najvý:mamnejší:ch s.oviet
skych hudob11ých' pedagógov ri. , Ne j 
gauz, kto.réhó rukami preš1el aj Rich
ter a Gil els, ·sl ce ešoo hovoril: 
.,Jednou z · vecí, ktorá ma v mojej 
učiteľskej činnosti najviac hnevá, je, 
že nemôžem od svojich žiakov po
žadovať to, čo ''\Jy som ako, hudobník 
a klaviris ta právom musel žiadať, 
pretože sú preťažení a ostáva im 
príliš málo času na dôležitú prácu 
doma." Tento kúzelník a fanatik me 
dzi veľkými hudobnými pedagógmi 
nepovažoval teda terajšiu š pecializá
ciu stále ešte za dostatočn.ú. 

O Gile lsovi,' hádam najväčšom kl a· 
viristovi našich čias, koluje prlznač· 
ná anekdota. študoval u prísneho 
Nejgauza, kt-orý posielal ráno svojich 
žiakov po rôznych miestnostiach kon
zervatória, aby tam cvičili Jedinú pa
sáž, potom ich k sebe povo,JaJ . a, po 
niekoľkých takt-och im nariadil, aby 
cvičenie opakovali. O veľkosti "tohto 
pedagóga svedčí , že u . Gile!sa , roz
poz;nal, čo malému zavalit.é~u Ukra
jincovi, ktorý bol už vtedy. vyni)<ajú· 
cim virtuózom, predsa ešte • chýgalo. 
Nejgauz píše: "Mladého Gilelsa stálo 
mnoho rokov dôkladnej práce, kým 
mi mohol povedať, že Schumannov 
klavírny koncert považuje za naj lepší 
koncert na svete. A to potom, keď 
už hrf.ll koncerty Liszta, Čajkovské
ho a' Rachmaninova." .J.edna spolu
žiačka z Odesy ml rozprávala, že 
Nejgauz chodil celý týždeň s Gile l
som na prechádzky - nie preto, aby 
s nim hovoril o hudbe. Navštevoval i 
múzea. 

Západonemecký novináL' v menova .. 
nom mníchovskom denníku potom 
krit izuje pomery vo svojej vlasti, kde 
. ,p rijímam~ prostrednosť a zreteľne 
upadajúcu úroveň v hud@e a•ko osu· 
dové, namiesto toho, aby sme klad
né stránky starostlivosti, ktorä sa 
v Sovie-tskom zväze sústavne venuje 
nadaným ľuďom a ich výberu, po
drobne študovali. a napodohn!IL" 

Záverom článku prichádza k po-
znatku, že veľkého umelca nemožno 
prirodzene pestovať, ale je možné 
vytvorit živnú pôd·u, na ktor-e j môže 
plne uplatniť s voje schopnosti. 

Prel. -b-

Stretnuň.e s účastnikmi Medzintirodného p·Gdia mladých umelcov 

Silvia Markovici 
Trochu sebavedomá hviezda, viac 

však pôva-bná čiernovláska a ešte 
väčšia umelkyňa, tak by sa stručne 
dala charakterizovať rumun ská hus-

Enescovej súť.aži. Te·ra z !ll pripra
vujem na Montreal a tým asi s o sú
ťažami sk'o.nč!m. 

listka Silv•ia Markovici, ktorá už vo ·Vaša konceŕtná minulosť? . 
s vojich 18 rokoch vzplanula na kon- ' 
certnom nebi ako obrov·ský meteór. J e dosť obsiahJ.a. Koncertovala 
V Bt·atislave sa zd.rž.ala iba necelých som po celom · Rumunsku a v za.hra-
48 hodin, ale tesne pred generálkou ničí v Belgicku, Holand sku, NDR, 
na svoje večerné vystúpenie stačila NSR, Rakúsku a západnom Ber líne. 
zodpovedať niek-oľko otáz-ok. ·· Do. Bratislavy prichádz-am . pdatho z 

_ ·I-I l' s · - d d Lo.ndý:na, kde som hrala za kla.v:lr-
. us .1.am a ';,enuJem uz 0 . et- nebo sprievodu Menuhi•novej ·sestry 

stva_, hoci n epochad z.am z muzikant- .. ,fiepzibah. v ·československu :som po 
skeJ rodmy. Keď som mala desať -.ľl'l - ', ·r -
kov, získala som prvú cenu na ce- .··. P vy raz. 
loštátnej súťaži hudobných škôl. Tam · ·· · A najbližšia budúcnosť? 
si ma vš imol u ž 2iosnulý profesor '· 
Avakian a pri jal ma medzi svojich · 
súkromných žiakov. Teraz študujem · 
t iež súkromne u prof. St efana Gheó.r - · 
giu. Tohto roku končfm gymnáziut:n · 
a až na budúci rok p.rest úpim . .na · 
konze·rv·atórium. 

Vaše súťažné vavd ny? 

- Vl·ani som obsadila II. miesto 
na jednej z najznámejších medziná
rodných súťaží Long-Thlbaud, keď 
prvú cenu neudelili. Asi pred týž
dňom som zvíťazila v Bukurešti v 

- Ešte v j eseni ma čakajú vystú
pen~a ,vo Francúzsku, HoLands ku, Ta
Ji.ansku, Portugalsku, potom v-o šv~d
sku ·a , vo, februári konceiľt s Lond·on 
Symphony Ot·Cihestra. 

Kof.kokrát ste už hrali Glazunovov 
koncert? 

- · Asi dvadsaťk!ľát. · Z môjho re
pe.rtoáru si ho vybrali poriadatelia 
Pód·ia, sama mám však najradš ej 
Br.ahmsov koncert. 

Istvá11 Lantos 
V osemnástom čísle Hudobného ži- . 

vota s me .priniesli stručnú umeleckú 
vizitku dvadsaťjed•em:očného maďar
s kého klaviristu Istvána Lantosa. Vy
užili sme jeho nedávnu návštevu 
Bratislavy a pQhovorHi sme s nlm aj 
osobne. 

Pán Lantos, môžete nám povedať 
niečo o vašich štúdiách ? 

- Klavíru s a venujem už od šies 
tich rokov. Neskôr som' sa uč il' hrať 
aj na organ, .ale na radu pedagógov 
ako aj preto, že klaviris ta má väčšie 
umelecké možnosti, s ús tred il som sa 
iba na klavír. V roku 1966 som vstú · 
pil na budapeštianske konzervat ó· 
rium do triedy prof. E. Tusa a t eraz 
s om v tre~om . ročníku Hudobnej aka
déinie u ,pl!~. P. Solymos a. 

Akú koncertnú činnosť mAt e už za 
sebou ? 

- Nie veľmi bohat ú. Samostatne 
s om hral prevažne iba v Maďarsku, 
a to len v niektorých mestách. Bol 
som l v P'ól!sku a u vás v P.rahe; ale 
tu .išlo Uia ·o výine.nné koncerty v 
rámci dr užby hudobných škôl. Za 
~mienku možno stojí, že televízia na
krútila m-oju profilovú snfmku. 

Vo vašom životopise sa však píše 
aj o koncerte v Bayreuthe ! 

- Tu som tohto roku poet taktov
kou Pier.r a Bouleza predniesoľ k laví·r
ny part Messiae.nových E~otických 
vt!ikov. V NSR s.om potom ešte kon
certoval na · fes'tivalé ··Hitz'ackar 70 
(mestečko pri Hamburgu) a v· rám
lti ve<:era maď-arskej h udby som sa 

zúťastmil predvedenia Bartókovej so
náty pre 2 klavlry a bicie. 

Zúčastnili ste sa niekt orej z me· 
dzinárodných súťaži? 

- Nie. K súťažiam mám dosť ne· 
gatívny postoj. 

A vaše najbližšie umelecké plány ? 
-V októbri ma čaká verejná roz· 

hlasová nahrávka v Budapešti a v 
decembri eecitál v cykle ko·ncertov 
našej Hudobnej ak·adémie. 

Na MPMU s te predniesli 3. Bartó· 
kov koncer t. Patrí tento ~.kladater k 
vaš im qajobfúbenejšim ? 

- Iste, a le kruh najobľúbenejších 
musím u~avrieť ešte ďalšími menami, 
a to sú Liszt, Bach a hlavne Debussy 

Na záver ešte "svetskú" otázku. 
Milite nejak ú nemuzlkantskú záru -
bu? · 

- Veľmi rád sa túlam prírodou. 
Mir oslav Sule 

.. 

rv·oRBA 

, Očenášove posledné 
komorné skfadby 

Udelenie štátnej ceny Klementa Gottwalda na jar 
roku 1970 sústredilo pooornost hudobnej verejnosti 
o'pä't' ·na osobnosť a. t vorbu Andreja Očenáia. Právom. 
Hoci od konca r oka 1963 do začiatku roku 1969 stál 
na vedúcom poste Zväzu slovenských skladateľov 
{a p<lpritom - ako už predtým - vyučoval externe 
na br-atis lavs k'OI!l konzervatóriu ), predsa mu okolnosti 
umožnili nájsť sl čas i na sústreden fi kompozičnú prá
cu: na jar 1967 musel odisť na zdravotnú dovolenku do 
Vysok ých Tatier a tam z:a niekoľko mesiacov doslo
va vychŕlll rad komorných skladieb. Ak predtým v 
priebehu š tyroch rokov dokončil tri skladby (Con
certo r ustlco, O živote, Slnfonietta), tak v Novej Po

·llanke z.a omnoho kratšf čas vyprodukoval ten Istý 
počet [ a doň nerátame detský zborový cyklus skôr 
lnštruktlvneho charakteru 1: Trio pre husle, vlolonče· 
lo a klavír. op. 38, Fresky pre husle a klavfr, op. 37, 
a Poému o srdci pre s61ové h usle, op. 38. Nejde vša·k 
len o kvantitu: tie to tri komorné diela nadväzujú na 
na jlepšie skoršie a ut·orove výtvory {o.!. klav!rne suity 
Nová jar, Mladosť a Obrázky z báj!, komOTne or· 
cbcstrálna Ruralia s lovaca] , no najmll na Concertino 
pre flautu a klavír, op. 27, z roku 1962 - existuje i 
vo verzii flauta + sláčikový orchester; možno ho 
označiť za star šieho rovesníka spomínaných komor
ných skladieb a pr eto mu bude t reba veno.vať aspoň 
krátku chall'akteristiku. 

Skôr však treba poukázať na sp<~ločného menova
teta týchto diel: je n1m svojsky postavený folklór 
Očenášovho rodného kra ja, selčiansk<lrpriechodskej 
etnickej obl.asti - samozrejme, predovšetkým fol
klór hudobný. Má výrazné črty valašskej kultúry, nie 
nep<~dobné známejšej oblasti detvianskej. Dnes, prav
da, ostali z neho len torzá: rozpad ~táročnej tradí· 
cie v ro•koch prvej republiky ho velmi rýchle rozru
m.il. Lež v Očenášovom ved·Om1 z.ost·ala z.aohoW!ná je· 
h-o zvláštna atmosfér a; najmä hud·obné tv·ary te jto 
svojráznej mlkcokultúry sa mu tak hlboko vryli do 
pamäti, že z nich mohol čerpať po celý živ.ot. Prav
da, v jeh·O tvorbe nejde pr imárne o folklórne c-Itácie 
čl Unitácie (hoci aj po nich obt;as siahol) , ale najmä 
o štylizovanie, resp. osobitnú transfocmáciu, spôsob 
komponovania, ktorý je syntézou autorovho osobného 
pr1nosu s folklórnymi podnetmi, najviac vyhovujúci
ml jeho naturelu. 

Concertino pre flautu a klavír svojou štvorčasťo· 
v.ou výst>avbou pripom1na barokovú s cmátu (dvo jná
sobné striedanie pomalej a :rýchlej časti), Uši sa však 
od nej zalt'ad!(n1m epilógu po štvrtej časti, ktorý je 
temer doslovným op akovanfm časti pr vej {má výwr 
lmprovlzáoie na fu jare ). II. časť je rozjilooným t an
com s o Stredným dielom vo ftml<cii fig liarskeho in· 
termezza. III. časť možno nazvať ro:l)právan1m bez 
s lov v duchu starých hrdinských spevov, kým IV. časť 
stav~a na ko ntr aste ozdobných nást•ro jových figurá
cil a roz.osptevanej melodiky. 

Trio pre husle, vinlončelo a klavir má obdobný 
štvocčastov:9' rozvrh a ko Concertíno - i s kódou, ale 
nie reminiscenčnou. I . l'l asť vyrastá z neobyčajne š i
r o·kodychej myšlienky; hudobný proces je velmi účin· 
ne dO<tváraný dynamickou gra dáciou, vystriedanou 
postupným upokojovanrm. Zaujímavosťou scherzove; 
l l. času je postupné vynáranie sa z.ačiatku detskej 
riekanky "Kolo,kolo mlynské" - akéhosi le.UmoUvu 
opusov 36.-38. III. čast exponuje šestnásťtaktovd hu
dobnú frázu, oboh·acovanfi čoraz bohatším sprievo
dom - aby v mieste zlatého r ezu 1~astal opačný pro~ 
ces. Záverečná čast je trojdielnou formou so spomi· 
nanou krátkou kódou. 

Fresky pre husle a klavír jediné zo spom1nanej 
štvorice začfnaj11 rýchlym tempovým označenfm; lež 
v skutočnosti ide o velmi pestrtl ča•sť, navyše s ne
jedným r ubá tom. Ozdobné figurácie na spôsob orna
mentiky Iudový"ch sólistov s a môžu viackrát opako· 
vat - ide teda o akúsi malú a leatoriku. Scherzózna 
Il. čast zaujme primárne svojou rytmickou pulzáci•ou: 
k·rátky m<Idel s•a posúva rozmanitým spôsobom, čím 
sa akcentujú vždy iné jeho tóny. III. časť zas variuje 
melodiku r ôznymi flguráciami (nie nepodobným! vtá· 
čiemu šVitorenlu), ako aj výplňovými tónmi. Posled
ná čast je dvojdielnou formou, vytv01renťm dvomi 
gradačným! O·blúkmi; prvý z nich sa náhle láme do 
pianissima, vrcholom d·ruhého s·a skladba klonč1. 

Poéma o srdci pre s6lové husle sa zač1na časťou, 
char'kterlzovanou melodickýill! zlomkami v najl'02-
manitejšej Intenzite. Naproti tomu druhá časf tvorí 
súvislejší tok, vrcholiac( v k·antiléne terciových a sex
tových dvojllmatov; neskôr sa postupne hudobný pro
ces dr obf - rozčleňuje sa na samostatné skupinky. 
III. časť je akýmsi barbarským nokturnom - velmi 
pestrým, pln9m na jrozmanitejších kontr astov. Finálo
vá časť je výrazove neobyčajne koncentrovaná: jej 
éterické Unie vytvárajú jedno z najlepšieh výtvorov 
s lovens kej hudby posledných rokov. 

Očenášove komorné diela, ktoré vznikli, v minulom 
desaťrocl, sť! Jedinečným návratom do rokov auto
rovho detstva, do kraja stredoslovenských lesov, lúk 
a brál. Nemajú žiadne programové označenia a svo
jou š truktúrou sú absolú tnou hudbou par excellence. 
A predsa ich bohatý kolorit je skutočne originálny. 
Vyslovená či skrytá programovosť sta·rších Očenášo
vých skladieb vyústila vo zvláštnu s ubllmác!u im
presivnych zážitkov a filozofickej reľléxie v tónoch. 
Tak, ako nap1'. Brucknerova hudba n emohla koreniť 
Inde než v alpských údoltach, vodopádoch a žulových 
končiaroch (hoc! by bolo smiešne, keby ich chcel 
niekto pod lupou hladat v jeho pa rtltfirach ), tak Isto 
Očenášove na jlepšie diela nesú, nezmazate fnd pečať 
stredos lovens kých l ťíč!n , hájov 11 vrchov - no n.ajmä 
ctterua a myslenia ,.špatnokrásneho" Iudu, ktorý tam 
žil po stäročia. Igor Vajcll 



8utie to už čoskoro sedem rokov, če sme flrestalf 
i!akať na jej nový recitál, na jej novú platňu. Skor o 
každý deň zjavuje sa nejaká nasledovnlčka, ktorá sa 
po dvoch či tl'o~:h mesiaeocl\ stane hviezdou, čo. zhasne 
alebo zažiari rovnomerným svito.m, ale tro.chu s labším 
od s vitu Edith Piaf fo.vej - naj väčšej hviezdy. Naše 
scuročle je kr uté voči legendám . Idoly filmu, televízie, 
a!e predo.všetkým piesne stanú sa cez jedinú noc ne
s n: ieme populárnym i, a po k ra tšom alebo dlhšom čase 
l!padnú do zabudnutia. S veľkou Edith možno so zre
teľom na históriu piesne porovnávať len jeďno priez
visko - Ivetta Gilber tová. Nechcem sa púšťať do po
rovnávania, ono by nás nikam nepr iviedlo, chcel by som 
vsak ukázať, že Piaffová zanechala po sebe niečo viac 
1w ž spomienku na veľký talen t - zanechala legendu ! 
Pokúsme sa spomenú ť si, ako tá legenda vznikla, akým 
sp.Jsobom sa žene, k torá nebola zovňajškom ani t rochu 
prí ťúlivá a n ičím nepl'ipomlna la hviezdu, podarilo vy
tvo riť okolo seba mýtus a vyvolať všeobecné zbožňo
vania. Niekto povie, že to dosiahla talentom . . . Ano, 
u t·č ite, ale talent zabezpečuje len čestné miesto medzi 
spevákmi. A to ešte stále nie je tá výnimočnosť, o l'to
r eJ hovorím. O čo teda ide'! Pokúsme sa skúmať prv
ky . z l<torých vznik la legenda: ta lent, životopis, sme
losť, s ktorou Edith túto legendu vyrozprávala a ú
sudky iných ľudí, ktor! Edith .poznali alebo počúvali. 

J UZEF OPALSKI 

Zabudnutá legenda o Edith Piaffovej l 
(19. XU. 1915 - 20. XII. 1963} 
Je zreJme. že tiet o prvky nevyhnutne pripom!najú 
skt·ine s nespočetnými zás uvkami a priehradkami. Vy
nasnaž!me sa aspoň čiastočne odhaliť ich obsah. 

čo okrem taien tu a výnimočného umeleckého vystu
povania, akým sa nesporne Piafťovä vyznačovala, pri
spelo k vytvoreniu legendy o nej? Rozhodoval tu azda 
j ej hlas '! Pravdepodobne . Bol nezvyčajný a fascinujúc i, 
ale súčasne veľmi vzdialený od ideálu k rásy. Chrap
ľa vý, zdrvujúci, no aj plný neslýchaneJ výrazovej s ily. 
Medzi niek toré us tá le né efek ty. ktoré spevf1č ka využi
vala. pat r í: špeciálny, výrazný spôs ob vyslovova nia 
francúzskej hlásky " r", niekoľko ostrých výkrikov, 
charakteristické predlžovania, bezchybná dikcia, a na
pokon jej s lá vny imitovaný s miech. K týmto zvláštnos
t iam pripojuje sa aj ma)(imälne askétska estrádna In
terpre tácia. Edith ·bola skoro vždy pred mikrofónom 
nepohyblivá, so spustenými ruka mi, s ilno pritlačeným i 
l'lcl bedrá , pričom len v momentoch veľkého dramatic
kého napä tia (ako na konci Mylocda) zdvíhala ruky do 
výšky, akoby sa jej nedostávalo ·dychu, akoby chcela 
s vojmu úbohému hrd lu pomôcť, aby výkrikom vyjad
r ilo zúfalstvo, bolesť a lebo lásku, predstavované v tľa
gédiách, v l<torých spievala, 

' J ednako vš ak existovala pleseň (La Foule - Dav), 
ktorú Piaffová spievala ináč. Prlbeh o dvoch mladých 
ľuďoch, ktorých spojil a odlúčil dav, interpretovala cel-

kom odlišne. Pri spievanl refrénu, ktorý je zložený vo 
valčlkovom rytme, sa zdalo, akoby bola Edith brzdila 
orchester, k torý sa výrazne oneskoroval v rytme. To 
vytváralo výnimočný dojem pobúreného davu. Na kon
cl piesne, kým orchester hral čoraz rýchlejšie a h las
nejšie refrén, E'laffová zdv!hala ruky do výšky a veľmi 
pohyblivo schádzala zo s cény. Kto ju videl túto pieseň 
interpretovať, nikdy na to nezabudne. Takisto niet po
chybnost! o tom, že interpretka Mylorda mala veľký 
umelecký talen t. Tu nie je potrebné nejaké obšírnejšie 
skúmanie, veď bolo treba len počuť, ako spievala pie
seň Mon vieux Lucien (Môj starý Lucien). Jej úspech 
v tomto pt;ípade spoč!v~l v tom, ako sa vedela prispô
sobovať textu. vy t va ra t ni!pii ti e 1:1 ,.J u~ ... a , e .ekly! p,af 
fovej repertoá~· bol v podstate veľmi banálny. ~oci ma~ 
la k dispozícii najlepšie "perá" básnikov, pnťahovah 
ju melodramatické texty, ktoré boli najčastejšie veľmi 
bllzke gýčom. Keď však tiet o povrchné pribehy inter
pretovala, stávalo sa cosi čudné: dostávali rozmery tr~
gédií, dojlmajúce a otriasajúce ľudf neslýchanýt;l vy
razom a hlbokými zäžitl<am i. E'iaffovä mala sučasne 
výnimočne jemný cit pre pravé umenie. Stač! k tomu 
dodat že tejto dcére pa~·ížskej ulice, nie veľmi sčlta
nej a' vzdelanej, sa páčili najviac dva filmy: Hirošima, 
moja läska a Krížnik Potemkin. _ . .. 

o živote Edith Piaffovej dali by sa naptsat celé zvaz
ky kníh. Vel'a je o nej všeobecne známe: chudobné 
detstvo, s lepota, "karié~·a' ' uličnice, podozrenie z v•· 
dy, neustá le škandá ly a romance, vrcholy sláv~, M vi
daná láska k obecenstvu a ú teky z nemoc mce, aby 
mohla verejne vystupovať atď. To všetko sú dobre 

imtme !aktá. i le pr äve ony vytvorili autMht ~· 
nosti okolo !lpeväčky, mýtus -zenv v stälom boj i o ži-' 
vot a v hľadan! veľkej lásky. Ak-ešte pŕl.pomenieme aj 
také ·skutočnosti, ako alkoholizmus, neslýchan á pover~ 
čivosť (viera vo hviezdy, seanse s pohyblivým stolče .. 
kom, uzatváranie ·zmlúv na šťastné štvrtky a s t racl\ 
pred nešťastnými nedeľami), dostaneme obraz Edith -
nezvyčajnej ženy. 

Nie je preto a ni najmenej čudné, že o živo te Edith 
Piaffovej nakrútili už niekoľko filmov a napísali mno
ho ·kníh. Zamyslime sa· teraz nad ďalš!m prvkom le• 
gendy, nad spôsobom, ktorý speváčka rozprávala o s e .. 
be. . 

Tu by sme sa mohli odvolávať na stovky Interview, 
záznamov zo stretnut!, t elev!znych r eportáž!, ale zá..o 
k ladom nám bude predsa len kniha Môj život (Ma Vie ) , 
ktorú napísala sama Edith Piaffová. Zau jlmavý je hneď 
prvý cltá.t z nej: "Keď zomr iem, nikto nebude vedieť , 
aká som v skutočnosti bola , tak mnoho sa už povedalo 
o mne. . . Preto som sa na nemocničnej posteli roz
hodla nediktovať tieto spomienky, keby to hneď vy• 
volaľo škandál alebo poľutov anie. Zaťažujú ma moje 

._najintlmnej šie ta jomstvá, ktoré sú deformované a ve
rejne rozširované. Viedla som úžasný život, to je prav-< 
da. Súčasne to bol u tešený život. Milovala som ho, ml-< 
lovala som ľudí : s vojich milencov. svoj ich pria teľo v, 
ale tak isto aj celkom neznámych m užov a ženy, svoje 
obecens tvo, to, pre k toré som spievala až po konečné 
hranice vydržateľnosti, po ktorej som sl želala zomrieť 
na scéne pred koncom. poslednej piesne". Bolo by azda 
možné, aby žena, ktor á nap!sala tie to slovä, nefasci· 
nova la verej nú mienku? 

Y. MONTAND o nej okrem iného povedal: "Edith 
P iaffová má zlaté srdce : stač! počuť ako spieva, aby 
ste.-.:oa o tom presvedčili". 

m.: J·li:'*N COCTEAU: "Ed~th Piaff?vá, .ktorá s~ú~n a 
sepa' lllr ' svoje obecenstvo, obJavila vel ml s koro svoJraz
n~: . spô&ob spievania. Hlas jej vychádfa z hlbky bytia, 
prehtl<á 11ou od h lavy až po päty, rozprestiera vysokú 
vlnu• čierneho zamatu. Táto teplá vlna nás zalieva, vp!-: 
ja sa do nás. preniká nás. My sme akoby neprítomní. 
Edith P!affová, ako neviditeľný slávik n iekde na koná· 
"rl, stá va sa sama nevid!tel'nou. Zostanú iba jej oči, 
jej biele ruky, voskové čelo a h las, ktorý bzučl, zdviha 
sa, postupne zaujíma j ej miesto a, ras túc ako jej tieň 
na stene, hl'do zamieňa tO ú tle a k rehké telo. V tej 
chvíli stáva sa génius Edith Piaffovej viditeľným a 
každý ho cíti. Ona sama seba prekonáva, prekonáva 
svoje pesničky. Prerastá hudbu a s lová. Prerastá nás. 
Duša ulice preniká do všetkých izieb mes ta. To už ne• 
spieva madame Edith Piaffovä. To je dážď, ktorý padá, 
vlet ot•, k torý f • tč í, to je svit mesiaca, ktorý rozpres tie.
ra svoj zävoj." 

Možno k týmto cit á tom ešte čosi pridať? Mnoho už 
n ie. Mesto Paríž zbožňova lo mnohé ženy, ale Edith 
Piaffovú toto mes to milovalo! Bola to láska jednodu
chá a vášnivá. Prišlo sa s ňou rozlú čiť okolo stoti'l!C 
ľudí, ktor! pred pohrebom predefilovali cez jej byt. 
Legenda o "parížskom vrabcovi" trvá, ex is tuje ako v 
piesni, ktorej slová napisala Ed ith (hudbu zložil Gilbe rt 
Becaud). Prvé verše tejto pesničky boli mo t tom pre 
písanie týchto s lov. Legenda trvá. A nech existuje čo 
najdlhšie! 

Z časopisu "PRO MUSICA" prelozil: 
Vlt AZOSLAV HECKO 

Dvojkoncert v Music Clube TOP l lL.. SINGLES 
,ANGLICKO (Record Retailer, 5. 12. 1970) 

Dňa 21. XI. 1970 usporiadal agil~ 
ný Music Club z Rače dvojkon 
cert, ktorého náplň môžeme ozna
či ť ako folk-music kontra progre
sívny bea t.' V prvej č asti sa pred
s t avil pionier slovens kých fo lk
singer-ov Samuel Iv.a ška a druhá 
polovica show patrila špičkovej 
brati slavske j s kupine Ex We E'ive. 

stúp.enie. Skupina sa už pomaly, 
ale isto začína vymykať z vplyv-ov 
svojich vzorov (Chicago, ~lood, 
Sweat and Tears, Jethro Tull) a 
dostáva svoju vlastnú tvá~·. Mohli 
s me sa o tom presved čiť a j na 
tomto koncerte, kde pribudli -
oproti predchädzajúcim - opäť 
nové vlastné s kladby, ktoré len 
potvrdzu jú veľkú invenciu, ktorá 
posúva laťku náročnosti ich re
pertoáru čo raz vyššie. Vypočuli 
sme si dvanásť kompozicií. 

l. (16) I HEAH YOU KNOCKING 
2. ( l) VOODOO CHILE Jimi 

Dave 1\:dmunds 
Hendrix Experience 

Don F ardon 
Southern Comťort 

Neil Diamond 
Edwin Starr 

1'. Rex 
Clarence Carter 

Elvls P resley 
White Plains 

P rvá sólová platňa bývalé
ho lead guitarist u Love Scul
pure (aranžoval Chačatur ja
nov Šab ľový t anec) Dave 
~arnúndsa -sävyšVill1av-An• 
glicku na pl'vé miesto. Platňa 
vyš la s e tiket-ou firmy MAM, 
ktorú založili Gordon M!lls, 
Tom Jones a Engelbert Hum
perdinck. V angli ckom Tope 
sa nachádza na 37-om mies te 
a j prvá sólová SP Mick Jag
gera z Rolling Stones, má ti~ 
tu! Memo From Tur ner. V 
Amerike u ž tret! týždeň ve~ 
die I Think I Love You -
Par tridge Family. J.e to Ich 
prvá zlatá p latňa. V prvej 
desiatke sú po dlhšom. čase 
F ifth Dimension a Badfinger. 
P rvá SP , Geor ga Harrisona 
(My Swe et Lord) post úpila 
ze 72. na 13. miesto. Reedl.
cia Can ' t Stop Loving You -
Tom Jo nes je na m ieste 34-
om. úspešne si počtnajú aj 
s t ar! harcovnici Pe rry Como 
(It's Imposslb l·e - 36) a Bob
by Vee (Sweet Sweetheart -
88). Druhá SP Le d Zeppelin 
Immigr.atlon Song z LP Led 
Zeppelin Vol. l j e po troch 
týždň-och už n a 44-om mies• 
te. 

SAMUEL IVAŠKA 

sa zle.pšuje od vystúpenia k vy
stúpeniu: Dôkazom toho bolo aj 
predstavenie v Music Clube. Bra
tislavskú premiéru mal jeho nový 
klavir ista, or ganis ta, flautista a 
hráč na rôzne iné nástroje Ladis
lav Čaja z Liptovského Mikuláša 
- a možno povedať, že úspeš nú. 
Počuli sme ce lkove deväť sk la 
dieb, z k torých sto j a za povšim
nut ie na jmä Toreador, Než ti pes
ničku zaspievam a Ružový vrch 
( Ros enberg ). 

Celkový sound lvaškove j inter
pretácie, ktorý pred tým tvoril len 
sám so s vojimi dvoma akust ický
m i gitarami, f lau tou, tamburínou 
a spevom - výborne obohat il svo
jou hrou a voká lmi L. Čaja, kto
r ý až na niek toré nedostatky plne 
s pl1ia a j ti e najprís ne jšie kritériá. 
Výborný k lavír bol .v songoch Než 
ti pesničku zaspievam a Slnečný 
kolotoč , na f laute sa L. Čaja bly
so l v piesni Hužový vrch. Ak už 
spomlname t úto sk ladbu, tak veľ
m i dobrým doj mom pôsobilo pr i
pojenie sa troch č lenov kapely 
Ex We Five UJ t.. org., ds.) na zá 
ver vystúpenia. 

Zvuková strá nke ce lého vystú
penia bo la pomerne solídna, až na 
nle~ ol'ko ,,únikov" klavlra a voká 
lu . Samuel !vaška, ktorý má na 
fo lk -s in gera neobyčaj ne dobrý 
hl asový fond, zvládol interpre táciu 
s koro ~topercentne, keď prehliad
nem t'l n iekoľko t echnických chý b 
pri préci s mikrofónom. 

Teda prvého folk-s peváka máme 
u ž skoro hotového, ostáva nám.len 
čak a ť na :jeho nas ledo vníkov. 

OSEMKRÁT EX = EX WE FIVE 

Ex We Five sa predstavili bra
tislavskému publiku po t ret! raz 
vo svojej doterajše j histór ii. Bolo 
to doteraz ich n~;jú spešnejšie vy-

Vedľa hitových songov Blázon a 
Kôš na papier interpretovali aj 
veľmi náročnú, osobitú -a doteraz 
ich naj lepšiu vec Pieseň smr t i. 
Na js vet le jš!m z javom vystúpenia 
bol rozhodne Karol Havlovič (te 
norsaxofón, flautét), ktorý najvia
cej udivov.al svojimi sólovými pa
sážami na tenors axofón (Pieseň 
smrti, Apel) a flautu (Adam, Lar
go, Trampoty). Aj git ar is ta Karol 
Koža sa priam zo dňa na deň 
zlepšuje a najlepš ie mu vyšli só
lové party v skladbách Kôš na 
papier, Adam, Škótska balada a 
Trampoty. Organista Tomáš Berka 
mal najlepšie momenty v son
goch Largo, Pieseň smrti a Tram
pot y. 

Na veľ·kú záva du celkového z vu~ 
kového dojmu z ich vystúpenia 
bola nevyr ovJlanost medzi j ednot:
livými l)ástr·oj ml a nerešpektova
nie sólových pasáží t oho-ktorého 
liástroja. Aj keď niektoré precho
dy priam vyrážali dych, bol vinou 
tohto jednoliateho celku nástrojov 
pomerne nepodarený prechod do 
t ichšej pasáže flau ty (Hľad anie 
š ťastia ). Na škodu výbor nej 
sk La dby Blázon bol na začiatku 
ostrý zvuk or ganu. V úvodne j 
časti Larga basg ita ra dosf neprl
jemne prehlušovala nástup f lauty 
a na závet· tej iste j sk ladby 
zrýchlil t empo bubeník, čím doš
lo k ma lému za kolisaniu súboru. 
I<u koncu sa mat·kantne zhorš il 
ce lkový zvuk a zanikal só lový 
spev. 

Môžeme však opäť konštatovať, 
že kapela Ex We Five ve ľmi rých 
lo napreduje vo svojom rast e a 
s tá le presvedčive jšie nás ubezpe
čuje o· tom, že ju m ôžeme s kľud 
ným svedqmím zarad iť medzi čes
koslovenskú špičku bPat - mus ic. 

F. Hora 

3. ( 3) INDIAN RESERVAT!ON 
4. ( 2) WOODSTOCK Mat thews 
5. (10) CRACKLIN' ROSIE 
6. ( 5) WAR 
7. (15) RIDE A WHITE SWAN 
8. ( 1) PATCHES 
9. (23) I'VE LOST YOU 

10. (13) JULIE, DO Y A LOVE ME 

USA (Billboard, 5. 12. 1970) 

l. ( l) I THINK I LOVE YOU 
2, ( 2) THE TEARS OF A CLOWN 

3. ( 6) GYPSY WOMAN 
4. ( 3) I'LL BE THERE 
5. ( 4) WE'VE ONLY JUST BEG UN 
6. ( 5 ) FIRE AND RAIN 
7. (25) ONE LESS BELL TO ANSWER 
8. (2~) NO MATTER WHAT 
9. ( 9) HEAVEN HELP US ALL 

10. (16) SHARE THE LAND 

Patridge Family 
Smokey Robins on and 

Mira cle s 
Sr ia n Hyland 

Jack son 5 
Carpenters 

James Taylor 
E'ifth Dimemsion 

Badfinger 
Stevie Wond.e·r 

Guess Who 

Pop-music na Silvestra 
Silvestrovský večer nie je možné si predstavU bez pesničiek. 

Jednu časf programu, ktorým bratislavská t elevízia prispieva do celovečerného programu 
k tomu, aby televízni diváci mali pravú silvest r ovslcú náladu, vyrábali koncom novem(Jra v '8ra
tislave. Stúdio v bývalej tržnici bolo miestom rendez-vous kameramanov, .~pevákov a spevci.čiok, 
a celého štábu viac alebo menej viditeľných pracovníkov. Nebudeme prezrádzať, čo všetko sa po 
tie r ušné dni pod vedením reziséra Jána Roháča "upieklo" . Nebolo by to fair a nebolo by to 
prekvapeme. Televíznym divákom a priazni vcorn pop-music však predsa čo-to povieme; nech je 
to ako pohárik apetitívu, ktorý má vzbudiť chuť pred dobrou večerou. 

Príspevok bratislavskej televízie do silvestrovského programu j e t entoraz s medzi11árodnou 
účasťou; účinlcujú speváci z Prahy t Bratislavy a t oto ,.hviezdne nebo" ť{opl1?.ajú hostia známych 
mie11 zo su~edných, ale aj zo vzdialenej ších k1ajín. E'l egant·ná a u nás už známa INA MARTE
LOVA z NDR, pôvabná JOC..ANTA BORUSIEWICZOVA z Poľska, speváčka s výbom ým hla.~om, 
skupina mladých spievajúcich trubadrlrov ( nech aspo1l niečo zos tane prekvaper:ím! ); a až zo sZ-: 
nečného Azerbajdžanu k nám pricest oval známy vokálny stí bor GAJ A. 

Pe~ničky, väč~inou optzmistick é, tak ak o ~ll íc silvestrovskej nálade patrí, pospájali a úsmev
ným slovom okorenil i JlŔINA BOHDAJ,OVA J. ADIM;R DVOŔÄK. K nim set v pravú chvíľu 
pripojí j edna pP.Ominentná osoba z bratislavsk ého divadelného života. Viac prezradil' sa nepatr·í. 

Program, o ktorom je reč, j e nazvaný Stret .• 
Milušky Voborníkovej, op/lr sa presvedčíte, že 
dete l'utovať, že vystúpenie Helenky Vondrá.c 
sloveHských i tt tdr pret ov. 

t ie !W Dunaji . Budete v 1'íom obdivovať k •·a'ilq 
t alent Nadi Urbánkovej je mnohost ranný a bu -· 
vej j e tak é k rátke. A azda vás uspokojí výber 

Chute a vkus televíznyc1r divákov .~zí storolí'· a vyhovieť každému nie je mozné. Možno nebu
de .~pievaľ práve ten vá.~ spevák a nebudú hrať vašu obľúbenú pesničku. Ale to vám snáď ná· 
ladu nepokazí. Napokon, mát e vžťly možnosť t e levizor vypnúť. - nl· 



Spomienka na OSKARA NEDBALA 
Ak sa pozerám späť po uplynutí šty- círovania a jeho temperament, rytmická 

r idsia tich rokov od tragickej slm·ti O. bri lancia, neol<ázalá, ale pritom obdivu
Nedbala, nemôžem sa ubrániť skľučujú- hodná, jeho kant iléna vrúcna, ale nie 
ci:n myšl ienkam, že umelec te j vitalit y sentimentálna, vždy mužná "-7 to 'boli vý
mohol skončiť tak neuveriteľným spôso - r azné znaky Nedbalovho hudobného po
~~.~1 .. Keď zvážim c~!Ý. j~ho boha.to ľud - ňati~. Gesto · vždy jasné, ale úsporné, 
sky 1 ume lecky preztty ztvot, náJdem tu · zvlásť v scherzách, kedy len v u rčitých 
nu~oho oko lnos tí, ktot·é - i keď s ko- miestach akoby nabodnutlm ' taktovkou 
nccnou pla tn_?Sť?u nevysve tľujú - pred- dodal napred sa rútiacemu prúdu potreb· 
sa len odkryvaJú mnohé, čo mohl9 vy- ný impulz, v dynamických vrcholoch zas 
ústiť, a k to bolo po celé· roky hroma- jeho mrštnosť, s akou pri svojej korpu
dc!lé, do osudného konca. lentnost i prekvapoval, to všetko spôso-

.Výsledky 
súťaže 

Správa umenia Ministerst va kultúry 
SSR v spolupráci so Zväzom sloven
skÝch skladateľov, čs. rozh Lasom, čs. 
televíziou a Supraphonom, n. p. závod 
v Brat islave, vypísala verej nú súťaž pri 
príležit-osti 25. výro čia oslobodenia ČSSH 
Sovietskou armádou v hudobnej oblasti. 
časť súťaže sa zamerala na hodnotenie 
interpretačných výkonov, kt oré sa usku
točnili na základe v lastnej iniciat ívy 
umelcov, resp. kolektívov v čase od 
4. aprí la do 28. októbra t. r . Umelecké 
výkony hodnotila porota, k t·orú vyme
noval-o Ministerstvo kult úry SSR na ná
vrh Zväzu slovenských skladateľov. 
Predsedom poroty bol prof. dr. Juraj 
I-laluzic ký a č l enovia : národná umelky
ňa Mária Kišoňová-Hubová, dr, Vladimír 

I. kategória : sólisti &: komorn·~ telé• 
s á: 

l. cenu rozdeliť: Ladislav SLOVÁK ' za 
predvedenie s k ladby Hommáge a'Beetho
ven od J. Cikkera; SLOVENSKf: KVAR
TETO za predvedenie Släčikového kvar
te tu od L. Burlasa. 

2. cenu rozdeliť: Rud·olf MACUDZ!N.o 
SKI za predvede nie Klavírneho koncer 
tu op. 40 od D. Kardoš.a v Brat islave a 
v Prahe; Klára HAVLIKOVÁ za pre dvá 
dzanie slovenskej k lavírnej tvorby doma 
i v zahrani čí. 

3. cenu rozdeli ť: Michal KA RIN za 
koncer tnú činnosť; dr. Ferdinand KLIN
DA za koncertnú činnosť ; Nina HAZU
CHOVÁ za koncertnú činnosť . 

IL kategória: orchestrálne a zborové 
te lesá: 

1\Jajstra O. Nedbala som prvýkrát spo- bilo, že orchester· pulzoval s ním bez dl 
z ::::tl v roku 1920 v Sakovej filharn\v hých výkladov a špekulúcll. Bola t o ži
ktorej krátke trvanie je dnes skoro za- vetná radosť zo zvukovej krásy, k torú na 
budnuté. Bolo to po prvej sve tovej voj- čele orchestra rozdával publiku a ktorá 
ne v súvislosti s jeho návratom z Vied- nezostala bez odozvy. :?.ial', qolo to iba 
ne, kde asi od r. 1907 pôsobil ako šéf krátke vzplanutie tohoto orchestra 'l<ým 
vi~denského Tonki.instler?rchestra. Jeho sa rozpadol a Nedbalovi, ·kým, ne~dišiel 
mmulosť bola poznačena nerozvíížnym do Bra tislavy nič iné nezostávaľo, než 
rozchodom s česk~m kvartetom, ktoré aby sa uspokojil pri!ežitostnými funkcia
mu potom, pochoptteľne, nebolo naklo- mi. Napriklad predvedenlm Sna noc i svii
nené. A pretože bolo vedúcou zložkou tojánskej v divadle na Vinohradoch · za 
d vo•·alw':ského td.bora a ovládalo kon - réžie Jaroslava Kvapila, alebo dir igova
zervatól'lum, bolo pre neho uplatnenie nim niektorej svojej operety, čo však 
na týchto m iestach - prinajmenšom - nemohlo stačiť osobnosti takého sveto
nežiadúce. Druhý tábor, na čele ktorého vého formátu. Keď odišiel a ko t·ia.cl iteľ 
bol Zd. Nejedlý, ovládlo Národné divad lo, Slovenského národ ného divad la do Bra
keď sa šéfom stal v tom čase O. Ostrčil, tislavy, teda na mlestó, pre kt'oJ•é bol pd
k torý osobne však nepatril k najpravo- liš umelcom než ádministrativno- l<o" 
vernejš!m straníkom t ej to skupiny. Bol merčným vodcom, ·dosť čas to hosťoval v 
na to prfliš korektný a tým umelecky českej filharmónii. Pri d irigentskom pul
nie dosť ovlivniteľný. Za t ohto stavu si te ho vždy rad! v ideli, lebo jeho životné 
ľahko vysvetl!me, že ·pre Nedbala bolo skúsenost i boli také vel' ké a rozmanité, 
pozvanie Vl, V. Šaka, riadiť cyklus Bee- že vedel, v spoje ni so' svojou bodrou po
thovenových symfónii s jeho orchestrom vahou, spestriť mnohé únavné skúšky. 
v novovybudovanej veľkej sá le LuceL'Ily, Jeho heslo: "Dobré umenie je sice ťažko 
iste vitaným. Orchestrlšte budovali až robiť, ale ešte ťažšie je umenie dobre 
keď bol zmienený palác v prevádzke a predať". svedčilo o bystrosti úsudku v u
Nedbal s týmto orchestrom t am robil meleckom živote. Posledné roky bol už 
akustické skúšky. Prehlásil, že to bude zrejme tiesnený svojimi riaditeľskými 
nová epocha českej h udby a závažnosť starosťami, čo sa preja vovalo na1mä ne

. tohto pre~liisenia potvrdil aj tým, že sa dostatočnou pripravenosťou p!'i novín· 

· čížik a Miloš Jurkovič. 

l . cenu rozdeliť : ORCHESTER SLO
VENSKEJ FILHARMÓNIE .za predvede
nie Kaprovej VII. symfónie na Pražskej 

.jari a ďalši u angažovanú koncertnú čin
nos ť ; ZBOR SLOVENSKEJ FILHARMÚ.o 
NIE za predvedenie kantáty O. Feren"' 
czyho: Hviezda severu. 

2, cena: SLOVENSKY KOMORN'Y OR
CHESTER .za úspešnú koncertnú činnosť 
doma i v zahraničí. 

stal jeho správcom. (!) Hoc! jeho prla- kách, ktoré mal na programe; ale to bo
t el'om, ktoti mu k prijatiu tejto, pre ne- lo celkom zanedbateľné pri jeho hudob
ho iste "n'M<'Jdnej" funkcie radili, Iš lo ne j citlivosti, s akou sa rýchlo oriente
zrejme o to, aby "ho nejakým spôsobom va l v novom . diele. Pre výsledný dojem, 
usadili v Prahe. akým vedel d ielo prezentovať obecen-

Rád spomína~ na uvedený cyklus, pre- s ~vu, dal mu každý z nás plné absolutó
tože v tom čase to bolo najlepšie pred- r1um · .. 
vedenie, aké mohla Praha počuť. Orches- Jeho tragická smrť len potvrdila a u
ter bol v umeleckom zenite svojej čin - mocnila vinu t ých, ktor! boli zodpovedn! 
nosti, ktorá zatieňovala vtedajšiu českú za to, že osobnosť takéto svetového for
'f ilharmóniu a samotnému Nedbalovi bol mátu nebola na prospech nášho hudob
Beethoven veľmi bl!zky. Pre mňa to boli ného umenia využitá v takej forme. a 
nezabudnuteľné zážitky, ba aj vyvrchole - by si bola zaslúžila. A dnes po uplynut! 
nie môjho členstva v tomto orchestri, štyridsiatich rokov moja spomienka na 
keďže · som mohol hrať prvú fia utu v De-. Oskara Nedbala, veľkého umelca a dob
via tej symfónl!, Dirigent, fyzicky v naj - rého človeka nevybled la a má, žiaľ, s tá !c 
lepších rokoch, sám seba takpovediac veľmi-veľmi elegický ráz. 
prekonáva! v radostd z d{)konalého muzi· Bedi'ich Dobrodinský 

Prémie sa udelili v dv-och kategóriách: 
I. ka tegór ia : sólisti a komorné telesá, 
II. kategória: orchest·rálne a zborové te 
lesá. Správa umenia MK SS!l na uávrh 
poroty t·ozhodla udeliť· prémie. ta~to: , 

3. cena: STÁTNA FILHARMóNIA KO
šiCE za úspešnú koncertnú činnosť do
ma i v zahť.aničl. 

SUPRAPHON, hudobné vydavateľstvo BRATISLA V A 

Na Vianoce darujte gramofónovú platňu! 
FLAUTOVY RECITÁL MILO~A JURKOVIČA. Klavít·: H. Gáfforová, gital'ii M. Ze
lenka (Bach, Hummel, Ibert, Parík, Poulenc) . Kčs 36,
EDMtJND PASCHA (1714-1772): VIANOČNÁ OMŠA - KOLEDY. O. Mala 
chovský, J. Raninec, S. Nosáľ, Praž·skí madrigal}sti, dir. M. Venhoda. 

Kčs 36,-
0PERN'Y RECITÁL ANDREJA KUCHARSK~HO Kčs 36,-
0PERN? RECITÁL NÁR. UMELKYNE MARGITY ČESANYIOVEJ Kčs 36,-
50 ROKOV OPERY SND. Dvojplatňový album s nahrávkami popredných pred
staviteľov slovenskej opernej scény. Kčs 56,
BETLEHEMCI. Vianočná spevohra. Hud ba a t ext: T. Andrašovan '(podl'a l'u 
dove;j tradície) . - VIANOCE NA HORÁCH. Hudobný obr az. Kčs 36,-
0PERNY RECITÁL NÁR. UMELKYNE MÁRIE KISONOVEJ-HUBOVEJ 

K<:s 36,
D~eRKA A MAŤ. Výber zo slovenskej poézie. Hudba I. Bázlik Kčs 28,
ZAPLATA. Hudobná rozprávka pre veľkých l malých. Hudba: L. Gerhard t 
!ex t : T. Janovic. Kčs 28,_: 
SŤASTN:l!: A VESEL~. Melódie pre vianočnú pohodu. Známe vianočné a zimné 
pie_sne Z? zahranične.J a našej tvorby interpretujú Laiférová, Ličko, Hubin
ska, Las1ca, PA VOX, detský zbor a sláčikový orchester brnenského rozhlasu. 

Kčs 44,
SNIVAJTE S NAMI. Evergreeny. Veľký sláčikový orchester dk.iguje V~eroslav 
M~~ ~s~-

SUPRAPHON - BRATISLA VA 

~~~~~ .. ~~~[,~~!~ľ,.~:k. v: ··~ Symlonjcl<. á Jed.· al<ela 
,operete. Chceli vôbec tentor·az na Novej scé· 
ne inscenovať musica!? 

O 18,35 slovenskí a Českí sólisti ZB"' 

hra jú d iela Quantza, Bacha, Haydna, 
Mozarta, Vejvanovského, 25. XII. o 

~ & , :• l 9,0Q Slovenský komorný orcheSter uve-
". 

die - Albinoniho, Galupr5!ho, ' Bendu, V!..o 

le;ez~!~ ľ~f znatej~~t~ns~~n1~ie le~~;;~ľ~~ ~~~~~ c-s ro z h l a s' u v 8 r· at., s l a· ko bádzať cez palubu, pretože i keď účasť ve 
významného člena činoherného súboru Novej 
scény v te jto inscenácii nesplnila očakávania • , 

valdiho, 26. XII. o 12,05 sl môžet e 
vypočuť p'l:edkJ.asickú hudbu v podaní 
Slovenských komorných súborov. 31. 
XII. o' 16,00 SKO uvedie Con cerla g ros 
sa barokových majstrov a v ten deň 
večer o 23,00 4 ročné obdobia A. Vi-v konfrontácii so spevoherným súborom, he ... 

r ecky v menšej miere vybaveným, rukolapne 
sa dokázala dávno objavená pravda, že mu
zikál ako hudobno-zábavný žáner sa síce stal 
rovnocenným partnerom ostatným klasickým 
d ivadelným útvarom, lenže jeho umelecky 
dokonalá interpretácia si vyžaduje viac a 
všes trannejší talent a že muzikálová produk
cia natrvalo nevystačí s požičiavaním umel
cov hovoreného divadla. Muller síce nedoká
zal, že je univerzálny talen t, ale poriadne 
rozvlril hladinu nebezpečne ustálených vôd 
s petrifikovanými stupnicami hodnôt a hod· 
ností, takže účinkujúci mali čo robiť, aby ich 
vlny nepohltili. Jediná, ktorá ,. vystúpiLa z 
t ýchto vin a ·zaspievala svoju utešenú pieseň'' 
- aby som použila Zorbove slová - a repre
zentuje tým najväčš! klad nového experimen
tu tohto divadla, bola Hort ense Gizely Vec.., 
!ovej, ktorá inšpirovaná svojím partnerom, 
v nebývalej miere dokázala svoj bohatý he· 
r ecký fond, svoje jemné charakterizačné u
menie, svoj ženský šarm a vkus, svoj vrúcny 
ľudský humor spojený s pohybovou kultúrou 
a výborným hlasom. 

Divadlo je aj preto také živé umenie, lébo 
sa v ňom stretávajú rozdľelne talenty, ná
hl'ady, temperament a vkus, vzdelánie i obe"' 
tavosť, bez k torých si divadelnú tvorbu pred
staviť nemožno. Lenže umeleckú produkciu 
- dokonalú a bez kazov si nemožno predsta
viť ani bez toho, aby sa pri nej s tretli kon· 
ge niá lni tvorcovia - libretista, básnik, hu
dobník,. L'ežisér, choreog raf a scénograf, Nová 
scéna má výborne zahratú skupinu. na čele s 
choreografom a režisérom, lenže aj smu.tntí. 
minulost', keď sa márne bránila ,proti ničeniu 
základov tejto divadelnej fat·my, pre ktorú 
podnes dorast neškolia. Spevoherný szíbor No 
vej :;cény - ostat ne aj prešovský, ak ne· 
~p omeniem operetnú produkc:il.L bystrickej a 
koštd:ej opery - je preto nútený vlastne 
vždy experimentovať, najmä odkedy iltscenu
je t;t:tsic:uly . Pol<usy s požičaným i he1:cami z 
činoh it!r sa nevydaríli vždy, · ale zostane zá
sluhou tohto divadla, že s takým opravdivým 
zápalom zotrváva v snahe podľa s vojich mož
ností zdokonaľovať hudobno-zábavrtý žáner a 
doviesť ho umelecky na úroveň, ktor\l už ne
raz seriózne akceptovali ako rovnocennú os 
tatným divadelným žánrom. Nepr !liepam ná
plasť, keď poviem. že napriek vše tkým vý· 
hradám je táto inscenácia kladným prínosom, 
pretože uvedomiť si chyby možno len na kon
krétnom výsledku, a to už znamená krok do
predu na tŕnistej ceste tohto žánru. 

GIZELA MACU GOV Á 

zo svojich hudobno- slovných progra
mov upozorňuje na cyklus Ako žili a 
tv-orili, v rámci ktorého 21. XII. 15,45 
môžete si vypočuť prierez živo tom a 
dielom R. M. Glier.a a 28. XII. o 15,45 
Cl. Debussyho. 21. XII. o 21,00 pozý
vame na P.osedenie pri hudbe F. Cho
pina a 31. XII. o 16,00 na Posedenie 
pri vážnej hudbe s členkou DPOH Em!
liou Vašáryovou. Priateľov starej hud
i:>y upozorňujeme na relác,iu s názvom 
Orfeus baroka A. Corelli vysielanú 26. 
XII. o 9,00 a na prierez operou Cl. 

Rokovala 
Slovenská 
hudobná rada . 

Na svojom riadnom 6. zasadnutí 
prerokovala Slovenská hudobná 
r ada niekoľko závažných otázok 
slovenského hudobného života. 
Oboznámila sa so správou hudob
ného oddelenia MK SSR o stave 
prlprav k 50. výročiu KSČ, pre
diskutovala návrh na uskutočne
nie speváckej súťaže M. Schneide
ra-Trnavského, ktorá by sa m ala 
uskutočniť dvojročne v druhej po
lovici mája v skladaterovom ro
disku Trnave. Ďalej schválila ná
vrh na poskytovanie finančnej 
podpory mladým talentom v hu
dobnej oblasti, vzala na vedomie 
správu o konce.pcii J.w ncertného 
života na Slovensku, správy o sta
ve príp~;av nového slovens kého hu
dobného vydavateľstva OPUS a 
stave prlprav Bratislavských h u
dobných slávnosti, Bratislavskej 
lýry ako aj osláv 90. výročia na
rodenia Bélu Bartóka na Sloven
sku. Vzhľadom na závažnosť spo
mínaných akcií Hudobný život sa 
k nim vráti začlati<Om roku 1!171 
v samostatných materiáloch. 

-r-

Mon teverdiho Orfeus - 30. XII. o 20,00. 
Slovenské a české hudobné umenie 

. bude zastúpené v programoch kon
certmi - 23. XII. o 14,05 z tvorby 
J. Malovca, I. Zeljenku, J. Posp!ši!a, 
v t e n istý deň večer o 22,00 komornou 
tvorbou L. Hol-oubka, J. Suka, M. Vi
leca; 27. XII. o 10,00 zbormi I. Hru
šovského a Z. Mikuiu ; 30. XII. o 14,05 
v P.oporudňajšom koncerte odznejú 
skladby D. Kardoša, O. Ferenczyho, A. 
Očenáša, v ten istý deň večer o 22,00 
komorné die la R. Bergera, J. Pospfš ila, 
J . Klusáka, M. Kopelenta, T. Salvu. Na 
III. programe 22. XII. o 12,30 Koncer t 
zo zborovej tvorby Z. Mikulu a A. Oče
náša, •31. XII. o 15,00 v Slovenskej ko..: 
mernej tvorbe sú zastúpen! autor i Kol
man, Martinček, Novák, Holoubek, Ko
walski a iní. 

V programoch budúceho dvojtýždnia 
je v značnej miere venovaná pozor
nosť i s tarej hudbe. Všetky programy 
toht o žánru sú zostav.ené z kvalitných 

· nahr<ávok domácich i popr.edných za
hraničných umelcov a súborov. 22. XII. 
o 14,05 zahraničné súbory zahrajú 
skladby Vivaldiho, Bacha, Händla, Sam
martlniho, 26. XII. o 20,10 Slovenský 
komorný orcheste r pod vedením 
B. Warchala uvedie diela Vivaldiho, 
Core!llho, Manfrediniho, Bacha, Tor el
liho, ·28. XII. o 15,30 zahr. madrigale
vé súbory prednesú renesančnú hudbu. 
V ten istý deň večer o 20,00 naši 
umelci sa pr edstavia v skladbách Scar
lattiho, Händla, Zacha, Mozarta, Tele 
manna, Dušeka; 29. XII. o 14,05 do Po
poľudňajšieho koncertu sme zar·adili 
koncerty Dittersdorfa, J a.cchiniho, Ba
cha, Mozarta . Na III. pr<lgrame 24. XII. 

valdiho. 

Priazn ivcom operného umenia sme 
prip ravili na III. prog rame 20. XII. o 
16,30 Nedeľný operný koncert z opieL' 
G. Bizeta, 22. XII. Scény z opery Noc 
pred Vianocami N. Rimského-Korsako
va, 22. XII. o 20,10 Scény z opieL' 
S. Prokofieva, 24. XII. o 10,00 túboo;tné 
scény z opier G. Pucciniho, 25. XII. 
o 9,45 Scény z opery. B. Smetanu Hu
bička, 26. XII. o 12,50 Výňatky z opier 
E. Suchoňa, J. Cikkera a A. Moyzesa, 
29. XII. o 14,00 Scény z opie r Ch. Gou
noda a C. Saint-Saensa, 29. XII. o 20,10 
výber z opier L. Janáčka ; 31. XII. 
·O 20,00 prierez operou G. Donizettiho 
Don Pasquale a na národnom progra
me 27. XII. o 14,05 Scény z opier ča
rostrelec Cl. M. Webera a Medovnlková 
chalúpka E. Humperdincka. 

V reci tálových pt·og ramoch môžet e 
počuť Klá ru Havl!kovú - 25. XII. o 
18,35 a Ferdinanda Kli·ndu 26. XII. o 
18,35 • . 

Závet•ečný koncert cyklu Beethove
nových symfónií vysielame pr iamym 
pr enosom z koncertnej shme SF 
20. XII. o 19,30. Odznie IX. sym fónia 
d mol dielo 135. so sólistami M. László, 
r:. Bar lcovou, J . Záhradnlčkom. Z. 
Kroupom. Spoluúčinkovať bude Spe
vácky zbor SF a Symfonický orchester 
čs. rozhlasu pod taktovkou dr . Ľudo
vita t:lajtera. -č· 
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ZILIN A 
3.-6. decembra 1970 

Druhú časť prehliadky slovenskej 
t vorby "Jeseň 70'' - 4 koncertl'j.é po: 
dujatia usporiadal Zväz s lovenských 
skladateľov v spolupráci s Domom od
borov v dňoch 3.-6. decembra v Žili
n e. Náplň prehliadky bola žánrovým do
p lnením t rnavske j časti akcie, pričom 
dramaturgia prihliadala k možnostiam 
a vyspelost i žilinského obecenst va. Ne
môzeme totiž tvrdiť, že by žilinské kon
certy boli zostavené výlučne z najnov
šej slovenskej tvorby, ako sa azda moh
lo očakávať. Tak napr. na otváracom or
chestrálnom koncerte odznelo niekoľko 

s kladieb, ktoré tvoria už kmeňový zá
klad klenotnice symfonickej tvorby. 

Prakticky na každom podujatí žilin
ske j prehliadky sa či astočne podieľal na 
n áplni programu niektorý domáci súbor 
(1. večer Orchester mesta Žiliny, na 
zborovom koncerte pol programu vy
plnil Miešaný zbor mesta Žiliny, na kon 
cer te populárnej hudby spoluúčinkova la 

Sláčilwvá sl:upina žilinského konzerva
tória, kt orá vystúpi la a j na záverečnom 
matiné tvorby pr e det i a miádež). 

K najväčšim a príjemným prekvape
nia m akcie patriľ výkon Orchestra mes
ta Žiliny, ktorý pod taktovkou M. Urba
na otváral celovečerným koncertom 
prehliadku. Voči úr·ovni s akou vystú
pilo toto teleso pr.ed dvoma r ·okmi v 

rámci Dn! slovens•kého koncertného 
umenia, zaznamenalo potešiteľný krok 
v svojom umeleckom vývine. Podstatne 
stúpla technická úroveň všetkých ná
strojových skupin: sláčiky majú svieti
vý, ušľachtilý, sýty a homogénny zvuk, 
dychové nástroje svojím ladením i vy
rovnanými harmóniami dosahovali čas
to obdivuhodnú vyspelosť. Dirigentova 
koncepcia bola presvedčivá, plnokrvná, 
orchestrálny s prievod sólistov citlivý a 
zvukovo vyvážený. 

Orcheste r interpretova l zo st arše j 
tvorby úvodom nomancu zo suity Dolu 
Váhom od A. Moyzesa a na záver Feren
czyho Hurbanovskú na úrovn!, za akú 
sa nemusi hanbiť ani profes ioná lny or
chester. 

Hatríkovo Concerto grosso facile pre 
husle (J. Martinča ), čelo (J. Mehli) , klu
vír (E. Uhliarová) a sláčikový orcheste1· 
reprezentuje svo,jlm inš truktívnym za
meran!m (a v závislosti na t om i zní
žením technických nárokov koncertujú
cich nás trojov) j edno z diel Ol'ientujú
cich sa na hudbu starších epoch. Je to 
dielo invenčne svieže, výrazove zhuste
né, jedine kóda zäveru zdá sa byť "pre
kotne" ukončeni\ . Martinčekova Rapsó
dia pre klavír a orchester (sólo D. Du
benová) vzn ikla prepracovaním pôvod
nej ver zie z r. 1955. Jť! to dielo tech
nicky dosť náročné, sólist icky vďačné, 
š týlovo pomerne konzervatívne oriento
vané. Dubenovej výkon sa vyznačoval 
prevahou virtuozity nad hlbším vniknu
tim do obsahovej int imity diela. 

Grešäkovo Pastorále pre hoboj (A. Dí
rerová) a anglický roh ( Š. Sklenka -
Košice) vzniklo využitím princlpu voľ
nej dodekafónie. Zásluhou vynikajúcich 

Po prehliadke Slovenskej tvorby 

(Dokončenie z l. str.) 

dobnom živote a zrejme je potrebné 
podrobnejšie zhodnotiť prácu, · ktorú za 
posledné roky vykonali, pravda na inom 
mieste. Ťažko sa zmi·eňovať o všetkých 
dielach - snáď iba toľko: zdá sa, že 
sa v strednej gene~äcii vykrištalizovalo 
niekoľko smerovani. K jednému môžeme 
zaradiť mená Paríka, Sixtu, Pospíšila, 

•ktor! majú amblcie experimentovať a 
riešiť veci s kôr v obl·asti formy, inter
valových vzťahov a pod. Na dľuhej stra
ne stoja skladatelia t ypu Hatríka a Sal
vu, tažiaci skôr· z pr irodzeného a ďal ej 
kultivovaného muzikantstva - i keď i 
medzi týmito dvoma je veľmi veľa od
lišnosti. Ha trík je skôr f i l o z of u .i ú
ci experimentátor s ľudským slovom, 
Salva vo svojom Koncerte pre violon
čelo a komorný orchester nezaprie ob
rov'skú invenonú výbušnosť, vzťah k far
bám a neobvyklým nástrojovým kom
bináciám, je tvorcom bez zábran, píše 
to, čo cit! - je muzikantom . . . Medzi 
týmito pólmi . s·bojf trochu osamotene 
Roman Berger - vo svojich Konver
genciach pre violu sólo II. Rovnako cl
tiaci, filozofujúci a hlboký, ako muzi
k antsky živý, invenčný a profesionálny. 
Žiaľ, že sa skladateľsky ozýva tak spo-

Slovenské 
zázemie 
v Jihlave? 
Jihlavský festival vokálnej tvorby, ur

čený zoorovému spevu, stal sa až po 
jeho tohoročný XIII. ročník vždy dob
rou príležitosťou aj pre s lovenské ama
t érske spevácke zbory (ak si odmyslime 
dávnejšie účinkovanie vtedajšieho Spe
váckeho zboru SF). Žiaľ, doma - vzhľa
dom na nedostatočné pochopenie - sa 
n emôžeme pochváliť takou tradlciou, aká 
sa vytvorila v J ihlave. U nás sa zboro
vo-spevácke festivaly konajú sporadic
ky. Napr. od r. 1959 bol celoslovenský 
festival až v r. 1966 v Bratislave, po
tom až v r. 1970 v Ziline. A to len zá
sluhou pochopenia Osvetového ústavu v 
Bratislave. hoci by sa takého podujatia 
mali ujať viaceré umelecké inštitúcie. 

freto Jihlavský festival vokálnej tvor
by sa sta l pre pracovníkov zborového 
spevu i pre účinkujúce slovenské zbo
rové te lesá prlležitosťou, kde možno po
rovnávať a hl'ad ať kontinuitu zborového 
hnutia v ce loštátnom pohľade. Najmä 
interpretačné a dramaturgické hľadiska 
sa stali osožnými v porovnaní s český-

70 
·rad icky - každý jeho vklad je ob.1a-
vom. , 

3. XII. 1970 - posledný trnavs ký kon
cert bol venovaný s trednej a staršej 
generácl!. Zmieňujem sa o druhéj po
lovici koncertu, z ktorej upozornil na 
seba neustále rastúc! a invenčne sUile 
nový Ladislav .Burlas výbornou Hudbou 
pre sláčikové kvat'teto. Introvertnosť, 

neobvyklli · for mová výstavba, rytmická 
členitosť. fragmentárnosť, priam úSeč
nosť nápadov - a napokon vyústenie v 
neobvyklom závere výbušnej sily ... Fe
renczyho 4 sonety zo Shakespeara sved
čia nielen o e legantnosti a Intelekt uál
nosti skladateľa. ale i o jeho invenč

nost l - mimochodom, sonety boli zod
povedne a s o z m y s l o m p r e k o
m or n é c! t e n i e naštudované J. Mar
tvoliom. IL sláčikové kvarteto A. Moyze
sa, op. 66 je hudbou vychádzajúcou nie 
len z veľkej tvorivej skúsenosti skla
d ateľa, ale je to súčasne citová výpoveď 
veľke.j hlbky, pričom autor prihliada aj 
na posluchf1čske zázemie. Dielo bolo 
prijaté s ve ľkým ohJ.asom, už aj pre 
pochopenie toho, že autor nezabúda na 
"svojho" poslucháča a počíta s ním. 

Térézia Ursínyová 

mi, resp. inými zahraničnými účastník
mi. 

Slovenské zborové telesá si 'všilk za
chovali - a sú charakteristické - oso
bitým inter;pretačným špecifikom, ktoré 
spočíva najmä v zborovom zvuku a vo 
výrazovej stränke. Takýto pohľad sme si 
odniesli l z tohoročného festiva lu, ktorý 
bol v dňoch 20. - 22. novembr41 t. · r. 

I keď účinkovalo viac teJi.es (o nich 
len stručne), imi·enime sa najmä o na
šich slovenských účas:tn!koch. 

V prvý deň festivalu ( 20. XI.) ucm
koval prol'esi-onálny Pražský mužský 
zbor s vynikajúcim a suverénnym diri
gentom Miroslavom Košlerom. Tento 
zbor interp.retoval a j víťazné skLadby 
tvorivej súťaže tohoročného fest ivalu, 
ktorá bola zameraná na mužskú zborovú 
literatúru. Zvíťazili skladby Jaromíra 
Podešvu Lunárni diptych a Ego, sapien
tla Ivany Loudovej. 

Zbor však pripravil prekrásny zážitok 
uvedením moderny, a to zborov Poulan
ca, Milhauda, Kodálya, Hindemitha, 
Schonber ga, a najmä prekr ásneho Brit
tena (The Ballad of Little Musgrave and 
Lady Barnard). I keď zbor podá vyni
kajúci výk-on. jednako u profesionálneho 
telesa sú neobvyklé niektoré nepresnos
ti v nástupoch, resp. čiastočnú hlasovú 
nevyrovnanosť. Ale pri programe, ktorý 
môže byť vzorom pre mnohé telesá, tre 
ba si vysoko cen iť programový zámer 
a veľkú angažova nosť dirigenta a zbon : 
pri interprE'tácii hudby 20 storočia . 

Prí jemný, detský a pri tom mod erný 
v poníman! a zvuku sa pr edstavil Det-

výkonov sólistov, ale i šťastnej inven
cie skladateľa pa-tt·ilo k najmodernejšie 
orientovaným dielam tohto konc.ertu. 
V Kowalského tiež inštru·j{tfvne zame·
ranom Concertine pre husle a orchester 
obdivo va li sme suveľénny výkon Jindri
cha Pazderu, poslucháča 3. ročníka ta
mojšieho konzervat ória. 

Druhým domácim súborom bol Mieša
ný zbor mesta Žiliny, ktorý pod vede
ním A. Källaya našt udoval v krátkom 
termíne technicky a na jmä intonačne 
veľmi náročné zbor y slovenských auto
rov. Tie to nepriaznivé momenty zosil 
ňova l a ešte neskúsenosť spevákov pri 
interpret ácii t akýcht o diel, čo sa nut
ne muselo prejaviť z'!j v úrovni naštu
do vania. Po strán ke dr amaturgickej po
kladáme tento koncert za najvyd~enej
šie podujatie žilinskej pr·ehliadky. Z je
ho priebehu mohli sme vypozorovať nie
koľko štýlových orientácií slovenských 
skladateľov. Niektorým skladateľom slú
ži ako východisko ľudová tvorba i pri 
spracovávaní umelých básnických textov 
(Mll<ula, čiastočne Zemanovský). Zho
dou okolnosti Hatríkovu ,.dielňu" i v 
zbqrovej t vorbe reprezentovala dielo, 
ktoré nes ie znaky urči tej snahy po syn
téze niektorých predrenesančných štý
lových znakov s modernejšími výrazo
vými prostriedkami. Ináč pre naturel 
skla-dateľa je prízn ačný výber textu 
(Annabel Lee od E. A. Poa) a jeho 
citlivé int ímne spracovanie. Podobnú 
charakteristiku, pravda s inými indi
viduálnymi črtami a odlišným r iešením 
s tavby (vyplývajúcim z literárnej pred
lohy) možno aplikovať na zbor Ivana 
Hrušovského Čakanie. Moderná sadzba, 
snaha po koncentrovanosti a stručnosti 
výrazu charakterizovala 2 uká~ky z cyk
lu Zvony od Ladislava Burlasa. 

V druhej polovici večera vystúpili Slo
venskí madrigalisti na čele s Ladisla
vom Holáskom a pr.edviedli temer vý
lučne tvorbu, ktorú svojou umeleckou 

.. vysp·elosťoo ·a tť!chnický:rni možmosťami · 
in špirovali. Priam Rlasickou strobOS<ťou, 
sústredenosťou a archaizuj úcimi tenden
ciami vy7lnačovali sa znamenité 4 mote
tá na staré latinské texty op. 53 od 
J. Zimmera. Výrazová orient áci·a Ivana 
Hru.'íovského v 3. madrigalových im
presiách nesie znaky, snahy a čiasto(mé 
osvojenie si avantgardných zvukových 
postupov. Prvoradým vodítkom autora 
'je zvýraznenie obsahu textu a vystih
nut ie jeho najjemnejších odtienkov 
adekvátnym diferencovaním zvukovo-fa
rebných prostriedkov. 

Avantgardné tendencie slovenskej vo
kálnej tvorby charakterizoval-i najmä 
dve posledné diela - Koncert pre kla
rim~t (K. Klocáií), recitátora (zasl. um. 
L. Chudík) a bicie nástroje (Z. Hevessy) 
od Tadeáša Salvu, dielo spontánnej in
vencie, zvukovej a .rytmickej vy·nalieza
vos ti. (Za menej šťastný pokladáme 
vlasti-iý text au tora.) 

Víťaznou s kladbou žilinskej prehliad
ky boli nesporne Hry od Ilju Zeljenku, 
ktoré po uveden! nu Smolenických se
minároch a po veľkých úspechoch v za
hraničí dočka l i sa i slovenskej pódio
vej premiéry. Pomerne rozsiahle die
lo, popr i jed inečnom nápade skladat e
ľa vyhnúť sa pojmovému významu slov, 
s určitými znakmi hudobného divadla. 
zaujme poslucháča účinným s triedaním 
kon trastov zvukových. pohybových i v 
priestorovom rozmiestnení spevákov. 
Zeljenka má mimoriadne vyvinutý cit 
pre no~nosť stavby. 1-/ie. dokedy môže 
určité prvky ' opakovať, 'vie na pravom 
rriieste vsu núť moment prekvapenia. 
Spevákov využíva nielen k vokálnemu 
prednesu, ale aktlvne vyludzujú aj zvu-

ský rozhlasový zbor DK VŽKG z Ostra
vy so skromným a sympat ickým zbaľ
majst r om · Jaromírom Richterom. Pred
s tavil sa s ukážkami zo starej t vorby, 
ale i s ukážkou Vodňanského a Beetho
vena a najmä pôsobivo interpretoval sú
časnú tvorbu (Lukáš, Hurnfk, Vogel, Sa
Jich, Tučapský, Sernatík) a nášho Ze
manovského. Zožal naozaj zaslúžený 
úspech. 

štátny akademický ruský spevácky 
zbor so zbormajstrom nár. umelcom 
A. Svešnikovom podal vynikajúci výkon, 
na aký sme si už zvykli. Inte.rpretov.al 
v podstate tzv. "bratislavský"' program, 
o ktorom sa už informovalo. 

Dve ama térske telesá z kategórie do
spelých boli zo Slovenska. I keď ich . ne
vhodné začlenenie na predpoludnie 22. 
XI. tnohlo naruši ť ·vážnosť koncertnej 
atmosféry, nesta lo sa tak. Oba zbory 
obecenstvo prija lo spontánne. Miešaný 
zbor Konzervatória v Bratislave s diri
gent om pr.of. I. Križanom získa l vý
znamný úspech. Spontánnosť, muziclro
,vanie, vysoká kultivovanosť prejavu a 
pritom náročná dramaturgia sl vydobyli 
uznanie. Obzvlášť pozoruhodne sa pre
javil prof. Križan · ako dirigent. Zbor 
zaujal t iež svo,jím repertoárom. Uviedol 
zo s taršej tvorby zbory Gallusa Ecce 
quomodo meritur, ďalej Trnavského Do
mine non sum dignus, yýznamný zbor 
M. Moyzesa Korunovanie. Avšak upo
r ornil najmä in te rpretáciou Menottiho 
\•íad r igalu a Poulancovým Tanebrae 
·aclil e sun t . Najvä čši úspech - čo u nás 
•1c býva vždy zvykom - získal m<ider. 
ne post avený cyklus M. Koi'ínk.a, z kto-

ky na prlmitťvnych bic1ch nästrojooll 
(detské hrká1ky, zvončeky), spievajú l 
udier a,jú v pohybe rozličné zvuky, pri
čom znamenite· zabávajú obecenstvo. 
často vystupujú ako sólisti. V tejto 
súvislosti žiada sa zvlášť vyzdvihnúť 
výkon hlavného ,.hráča" na bicie P. Bla
hu. 

Z hl'adiska ná vštevnos t i najvydare
nejšfm podujatím prehliadky bol kon
cert pop music, na ktorom, pochopiteľ
ne, odznelo najviac najčerstvejších skla 
dieb. V podaní Tanečného orchestra bra
tislavského rozhlasu zosilneného o slá
čikovú skupinu Konzervatória - Žilina 
(žiaľ, k početne,j dychovej skupine or
chestra predsa len prislabej ), Sex teta 
Juraja Velčovského, . vokálnej skupiny 
RT VOX a radu slovenských spevákov 
populárnej hudby. pod taktovkou Mi:. 
roslava Broža odznelo vyše 20 pôvoci
nýeh slovenských skladieb. Po.pri vyspe
lých, rutinovaných aj invenčne potent
ných skladbách, neraz inštrumentač..; 
ná zručnosť kompenzovala absenciu ná
padu, rad pesničiek zaehránil vtipný 
t·ex't, alebo speváková kvalitná inte.r
pretácia. Skoda, že necitlivé zosilňovanie 
ampliónov zabíjalo najmä priskromné 
obsadenie sláčikovej skupiny, často pre
krývalo spevákov a nútilo ich k násil
nému forslrov.aniu tónu. 

Nedeľný koncert inštr-uktívnej tvorby 
doku~ntov.al chvályhodné úsilie radu 
skladateľov o vytvorenie domácej tra
díci€ mládežntekej tvorby. l v tomt~ 
žánri kryštalizuje sa niekoľko tenden
cií. Z radov starších skJ.adateľov sa 
M. Vilec orientuje na folkÍór v duchu 
Bartók<>vho .odkazu, Kowal~k.ého inven· · 
ci.a sleduje viac inštruktivne ciele. 
Tvorbu · pre akordeón reprezentoval .v 
Žiline jedine S. · Stračina. O oboznáme
nie .malého interpreta s .novšími zvuko• 
.vými v..ý·bo;im!. .snaží .sa,. :možno . pr.e. -po.
s!ucháča r:šu t1:Óchu pr~cičlišne; Miloš 
Ko.rínek. 

. V .zborovej tvorbe pre deti (Detský 
zbor čs. ro2<hlasu v Bratislave pod t ak
tovkou O. Francisciho, kl.avír T. Horáko· 
vá) orientuje sa rad sklad-ateľov na 
nevyčer.pateľ.nú studnicu folklórneho 
prejavu. ktorý každý obohacuje svojimi 
Individuálnymi črtami. K najúspešnej
ším skladbá'm tohto žánru patrili Fe· 
rene2yho zbory, výber z Očenášových 
Rozletov, skladby Andrašovanqve a Su
choňove. 

Z celkového priebehu žilinskej pre
hliadky jasne vyplynulo, že po Koši· 
ciach dozreli podmienky na postupnú 
poofesiona!izáciu symf"Dlliekého-ťtrches

tra v tomto meste, ako podkladu pre 
zintenzívnenie hudobného života. Exis
tencia jedného z 3 slovenských konzer
vatórií v Žiline je tým najlepším pri
sľubom riešenia personálneho obsadenia 
tunajšieho symfonického orchestra. ži
lina, v súčasnosti tretie najväčšie slo
venské mesto, 'mesto s vyspelým I>rie
myslom, s početným obyvateľstvom, u 
ktorého dokážu osvetov! pracovmc1 
(kultúrnici 'z Domu odl;lorov. ktorým 
~atrt uznanie za vydarenú návšte'vnosť) 
vzbudiť dostatočný záujem, potrebuje 
našu podporu pri • pre budovaní svojho' 
hudobného živ·ota. Verime, že ju (i na 
základe výsledkov v rámci prehliadky 
Jeseň 70) dostane! V. Člžik 

rého - a j s o,pakovaním - zaspievali 
konzervatoristi zbory Loďka a Kravata. 
Dobrá interpretácia poznačila aj zbory 
Kodálya, Hulove, Moyzesove, Suchoňove 
a Šíhovského Slovenské ľudov.é piesne. 
Pookriattm bola pre ·Obecenstvo skvele 
zasplevaná veselá estónska pieseň v 
úprav.e E. Oju. 

V druhej čast! pr.pgramu účinkoval 
(v Ji:hlav.e sice prvý raz, ale u nás 
už známy) spevácky zbor Technik z Bra 4 

tislavy. Dirigoval ·ho Vl.adimir Slujka, 
odmenený za, zásluhy o rozvoj zboro 4 

vého spevu na Slov·ensku. Zbor mal ťaž 
šiu úlohu: predviesť ukážky od staršej 
zborovej slovenskej tvorby až po diela 
súčasné. Ako vidieť, ·úloha náročná, pre
tože vyžaduje, aby zbor v 40-minúto
vom programe mohol preorientovať aj 
štýlovo. Prirodzene, že najviac upozor: 
nila na seba súčasná slovenská zborová 
tvorba (Mikula, ' Zeljenka, Zemanovský, 
Fr-ancisci), kde obzvlášť suverénne bol 
inter pretovaný Ferenczyho Verbunk v 
úpr.ave p7e . m iešaný zbor. 

Stručná zmienka o dramat urgii: je 
skutočne treba veľmi pozorne vyberať 
ukážky i z nl}šej staršej ,,obrode nE>ckP. j" 
tvorby, · pretože mnohé, najmä v kon 
frontácll so súčasnou tvorbou, sa stáva 
prežitkom. (To najmä na adresu mno
hých speváckych zbor.ov na vidieku.) 

Zbor podal spoľahlivý a vyrovnaný vý
kon, v zvuku, Intonácii. agogike. Spoľah
livo ho viedol dirigent Vladimír Slujka, 
i keď si mysllme, že v zbore je ešte viac 
rezerv, najmä čo sa týka výrazovej 
st1'ánky. Anton Krištof 

, . 


