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Rok 1971 by mohol byf u našej 
hudbe zaujímavý z viacerých hľa
dísk. Jednak odznej ú nové diela, 
mnohé z tých. k t oré boli kompono
vané k 50. výročiu KSČ, jednak sa 
iste vrátime i k niektorým starším 
našim skladbám, ktoré zhodou mno
hých okolností boli oď~unuté do po
zadia, alebo na druhej strane ne
spravodlivo precenerté.' Nepochybne 
imdeme mať viac priležitostí stretá
vať naiiu mladú interpretačnú gene
rdc iu, v ktorej je nejeden mimoriad
•te silný talent a ktorá sa čoraz ve
hementnejšie uchádza o priazetí pub
lika a spravodlivé ocenenie kritiky. 
S mladými interpretmi sa stretneme 
•w tradičnej prehliadke v Trenčian
skych Tepliciach, ale i pri iných prí 
leiitostiach. Ak sa na našich minis
terstvách dohodnú, mal by sa uvies! 
do života i nový model výchovných 
koncertov ·pre mládež, ktorý pripra
vila Slovenská spoločnosť pre hudob
•Hí výchovu. Poučení z minulých ro 
lcov a hlavne s vedomím niektorých 
slabín minulých festivalov očakávame 
tohuroču.é Bratislavské hudob1té sláv
•wsti, ktoré sú však presunuté až na 
iesetí . S niektorými novými ini ciatí
vami prichádza i naše hlavné mes
to, k t oré uvažuj e aj o decentrali
začnom presune koncertných mož
ností do nových sídlisk. Ak sa spl
nia posledné sľuby našich stavbá
r ov, má sa vrátiť operný ensemble 
ešte na záver roka do renovovanej 
opernej budovy. 

Talcmer kľúčovou udalosťou · by 
· mohla byt konferencia Zväzu sloven

ských skladateľov, ktorá pravdepo· 
dobne povie závažné slovo k celému 
minulému obdobiu a najmä k posled
•!ým 4-5 rokom. Čaká sa na ňu, na· 
koľko doterajšie vedenie Zväzu i 
jednotlivé sekcie sa k poslednej eta
pe doteraz dostatočne nevyjadrili a 
skôr sa zamerali na okrajoué prob
lémy. Ide teda o čistotu stola .a čis
totu prostredia, z ktorého majú vy
chádzať mnohé nové podnety, kde sa 
má znova vrátif ovzduiiie stídruž
ských vzťahov a odstrániť všetko, čo 
viedlo t ú to vúzncmmú inHitcíciu na 
mylné chodníčky, alebo k nesprav
nym praktikám. Celý hudobný život 
potrebuje si ujasniť a upresnit mno
hé rozhodujúce estetické otázky . V 
popreclí t ejto problematiky stojí 
upresnenie funkcie hudby v socialis
tickej spoločnosti a nové preverenie 
mnohých estetických kategórií , z kto
rých niektoré boli nedávno zatemtío
vané, alebo vôbec vyčiarknuté z es
tetického slovníka. t5aleko väčší dô
raz sa bude klásť na celkovú kul 
túrnu politiku a r ozplánovanie reál
nych etáp kultúrneho napredovania. 
ldei o prekontrolovartie všetkých mec 
dzičlánTcov, ktoré sa starajú o pro
pagáciu našej hudby a mali by pra
covať na maximálne dokonalej úrov 
ni. Preto je pralJdepoclobné, že pod 
lupu pozornosti sa dostanú i naše 
vydavateľstvá, gramof ónová produk
cia, k ultúrne rubriky. odborné časo 
pisy, umelecTcé školy a iné inštitúcie. 
Nejde tu o menšiu vec, ako o ma
x imálnu súhru všetkých .~íl v pro
spech twšej hudobnej kultúry, o ma
ximálne nasadenie súcich angažova
ných ľudí v prospech rozvoja .~ocia
lislicTcej kultúry a spoločno.~ti. A prá
ve cest·a vpred a htadanie zdravších 
nýchodísk sa nemôže obíst bez kri
t iky nedávnych chýb, pomýlených 
estetických názorov, nesprávnych 
ovplyvňovan'í mocenských privilégií 
jednotlivcov a pod. Zdá sa, že v na
šej hudobnej kultúre sú potenciálne 
sily, ktor~ túžen~ naštartovanie k 
ďalšej práci sú schopn~ zabezpe~if. 

DZ 

Ročníl< III. 
22. II. 1971 

Cena 2,- Kčs 

l o tvorivej slobode inscenátora 
Skôr než začneme hovoriť o téme, po

vedzme si o j ej ínšpirádi. Ako už píše
me na inom mieste, v dňoch 29.- 31. ja
nuára t. r. bolo v Brne druhé pracov.né 
zasadnutie sekcie hudobného divadla 
pri Medzinárodnom divadelnom ústave 
( lTI) . Sekcia bola založená v roku 1969 
a po prvom stretnutí v Berlíne (jún 
1970) bola zvolaná schôdzka do Brna, 
mesta, l•toré sa v československom 
opernom dianí dostalo - najmä v pos
ledné roky (ak nepočítame bohatú ja
náčkovskú tradíciu) - na popredné 
miesto záujmu o<lborníkov. Intenzívne 
rokovanie o problémoch súčasnej pro
dukcie diel hudobného divadla bolo za
ujímavé hlavne pre rôznorodosť postre
hov a diskusných príspevkov - v prvom 
rade českých teoretikov a režisérov, ako 
aj pre zaujímavé témy zahraničných 
účastníkov. Pravda, ťažko na trojdňo
vom sedení dospieť k uzáverom, ktoré 
by boli jednotným východiskom na bu
dúce cesty opery. Každá krajina zápasí 
s o špeciálnymi problémami a jej kul
túra vychádza zo svojských koreňov. To, 
čo bolo inšpirujúce na brnenskom za
sadnutí, je skutočnosť, že hudobné di
vadlo žij e, čoho dôkazom je aj množ
stvo problémov, názorov, riešení, za
nietenia tvorcov a ohlas divákov, hoci 
aj tých, ktorí sa zúčastnili niekoľkých 
inscenácií Štátneho divadla v Brne, 
predstavení, ktoré boli istým východis
kom k diskusii o t vorivej slobode insce
nátorov. Veľmi stručné výňatky z tejto 
di skusie pred-kladáme aj našim čltate

l'om s poznámkou, ktorú vyslovil dr. 
Václav Holzknecht, šéf opery Národného 
<livadla v Prahe na margo dislwsie (mi
mochodom, ide o výrok A. Lincolna): 
.. Nesúhlasím s vami, no vycedím pos
lednú kvapku krvi z.a to. aby ste mohli 
povedať woj názor." (Pravda, to "ne
lllhlas~m" -, aebola stanoviskom. 

dr. Holzknechta, skôr podnetont pre za
myslenie sa vzrušene diskutujúJ:!im diva
delníkom ... ) 

Joachim HERZ - NDR 

Vys lovil pochybnosť, č i mož,no 
· upravovať diela majstrov. Kto má IPľá

vo opravovať chyby génia? Súčasne však 
poved-al, že kto sa nepokús i o experi
ment, nespozmá ani cestu ďalej. 

Ivo OSOLSOB!';: - ŠD Br no 

Diva dlo nie je prekladateľ,skou 
kabínou, z ktorej sa doslova tlmočia 
vety z rôznych cudzích jazykov. Komu
nikácia s a ut orom nemôže byť pasívna. 
Di v.adlo si objednalo autora a nie autor 
divadlo. Poňatie akéhokoľvek javisko
vého tvaru ako tlmočn!ka, kto rý sa sna
ži presne prekl adať s lová, po jmy a vý
znamy, ;je falošné. čo zostáva po smrt i 
autora? Iba preparat. Treba mu vdých
nuť dušu. V hudobno-zábavnom divadle 
;je to zatiať ináč, pretože je prístupnej
šie k požiadavkám skutočne i praxe. 

Jarmil BUHGHAUSER - CSSR 

- Vo svojom príspevku argumentoval 
die lami Shakespeara. V súčasnosti sa 
rôzni inscenátori pokúšajú o rôzne vý
klady jeho diel, pričom ich veľak!t'á t 
upravujú. Je t o mož,né u tohto k lasika. 
prečo by to nemohlo existovať vo vzťa
hu k opernej klasike? Zmyslom hudob
ného divad La je vytvát,ať súčaSillé l;nsce
nácie s možnosťami kolektívnej p ráce . 
Oproti filmu, s ktorým s a neus tá le ar
gumentuje, ako so súčasným a dnešné
mu divákovi vyhovujúcim umením. je 
v opere výhodou živý človek na scéne 
a neopakov·ateľno.~~t ~áž1rtlku. Ak nem6 

prísť k odumretiu hudobného divadla, 
musia žiť a .,oživiť sa" p.redovšetkým 
tvorcovi,a. 

Prof. Walter FELSENSTEIN - NDR 

- Robí v divadle 47 r·Oikov a má na 
chrbte 7 korlžikov. My-sli s i, že sú za 
nim isté skúsenosti, a preto sa chce 
k nadhodenej problemat ike vysloviť, i 
keď t o, čo povie, n~ovažuje za smero
dat né. Ma dojem, že spr áVII1e je t o, ako 
veci chápe publikum. Tvorivá sloboda 
je podľa neho v .u j a s n e n i s i d i e
l a. V ujasnení s i toho, čo už zapadlo 
do zabudnutia. Reagoval na inscenáciu 
Pikovej dá my V . Vežn!ka v brnenskom 
Štátnom d ivad le. Podľa neho nemožno 
Čajkovského uvád7.ať podľa Puškina. Tým 
netvrdí, že isté opery nemožno vylep
šiť na základe menšich redukcií. O 
správnosti zmien mus[ rozhodovať publi
kum. Z mnohého, čo s.a v d iskus.ii po
vedalo, je smutný. Hlavne z toho, že .le
den diskutujúci vyslovil názor o opere, 
ako múzeu. V závere dis kusného prí
spevku sa vrátil k otázkam slobody in 
scenátora a postavil pred aucHtôr ium 
otiízku, č i možno meniť s tar é dielo v 
záujme vyslovenia nových uzáverov. 
ľvorlvá sloboda, ktorá sa vykladá ako 
svojvôľa, hra;niči priamo s kriminalitou. 
Profesor Felsenstein považuje l<aždý 
flxperiment za dovolený, pokiaľ je v sú
hlase s paľtitúrou. 

llero LUPESCU - Rumuns ko 

- Mame sa spoliehať na režiséra, ale. 
bo na vyjudrenie obsahu hudby čiste 
speváckym umením? Rešpektu je prof. 
F'else nsteina. ale podotýka. že každá 
zem má svojsk\1 trad iciu. RumUJJsko vy
chádza predovšetkým 7-n <;pPváckych tra
dieli. 

(i'okll'ačovanie na 8. str.) 
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't islavskej televízii skončila vý
roba nahrávky opery G. C. Me
n otliho Medium. Spievajú: Ja 
.roslava Sed lárová, Darina Mar
kovičová, Anna Ma·rtv<>ňová, 
9ita Abrahámová a Jura,j Oniš
cenko. Symfonický orchester 
bratislavského rozhlasu dirigu
je V. Málek. Na pôvodnej te 
levíznej inscenácii tejto opery 
sa začne pracovať začiatkom 
februára za réžie Drahomíry 
Bägárovej, režisérky Štátneho 
d ivadla v Košiciach. 

e Hlavná redakci·a hudobné
ho vysie lania brat islavske.t te
levízie pripravila na l. mar
ca t. r. farebný prenos ope
rety Oskar a Nedbala Poľská 
krv. 

e Pro-rekt or Konzervatória 
v Kyjeve - Vsevolod Vsevolo
dovlč Zatarecki;j požiadal Hu
dobné informačné stredisko o 
zaslanie partitúry a klavlrneho 
výťahu opery Vzkr iesenie prof. 
Já na Cikkera. 

e O slovenskej hudbe mala 
v niekoľkých ! mestách ZSSR 
koncom m inulého roku pred
nášky A. Kovái'ová. Pri tejto 
prlležitosti sa zoznámila s E. V. 
Nikolajevnou z Moskvy, ktorá 
požiadala !Pre svoju prácu o 
kantátach súčasných skladate
ľov o zaslanie niekoľkých par
titúr diel slovenských autorov: 
O. Ferenczy - Hviezda seve
r u, Juraj Hatrlk - Canto res
ponsoriale a Domov sú ruky, 
na ktorých smieš plak ať, 
I. Hr ušovský - mrošima, A. 
Moyzes - Baladická kantéta a 
Ilja Zeljenk a - Oswlenczim. 

e A. E. Vasiljevič z Baški-r
skej ASSR požiadal Sloven ský 
hudobný fond o zaslanie kata
lógu. Má záujem o skladby pre 
akordeón a organ. 

e John Leach sa obrát il na 
Hudobné informačné ·s tredisko
so žiadosťou. Chcel by zara
diť do svojho repertoáru -
hrá na cimbale d·iehi súčas.ných 
skladaterov z obl·a·sti vážnej 
hudby - aj d iela slove-nské. 
Nakoľko mé zéujem iba o 
skladby pr e cimbal sólo, ne
bolo mu mo~né vyhovieť. PI
še, že v Londýne uviedol 
skladbu českého autora Václa
va Kučeru - Spektt·ä. 

e Pražské Quadrie.nnale 1971 
b ude· v Prahe (pavilón Brusel) 
'o·d ' 8. júna do 27. júna t. r. · 
V jeho rám ci bude pr·ehlladka 
súčasnej svetov.ej scénografic
kej' a kostýmovej tvorby a d i
vadelnej architektúry, sympó
zium o aktuálnych pr aktických 
a teoretických otázkach javis
kového výtvam fctva, II. kon
gres medzinárodnej organizá
cie scénografov a divadelných 
technikov (OISTI), národoé 
dni, k toré zoznémJa odbornú a 
širšiu verejnosť s históriou a 
súčas-ným stavo0m divadelného 
umenia jednot livých kra jin, 
prehliadka medzinárodrnýoh fil
mov o divadle a scénogr,af-ii. 

• <::;>J, ťnedllinárodná súťaž 
Prd.:..:.kej jari pre odbor - or
g.an bude tohto roku 2.- l:'í. 
mája 1971 v pražskom Dome 
umelcov v r ámci medzinárod
ného festivalu PJ. Je určená 
pre umelcov všetkých ná·rud
nos lí, ktorí v ŕoku súťaže do
siah nu aspot1 18 rokov a naj
viac 32 rokov. Prihlásiť sa tre 
ba clo 31. marca t. r. na sek
retariát medzinárodného hu
dobného festivalu PJ, · Dom 
ume lcov, Pra ha l . O podmien
kach súťaže môžme podať po
drobné informácie a.i v redak
cii. 

e Dňa 28. februára vystúpi 
v Bratislave Ľudový tanečný 
s Obor REDA zo ZAR, ktorý je 
v súčasnost·! Š·pičkovým fol 
klórnym taneč•ným súborom v 
Egypte. 

e Dňa 24. II. bude d irigovať 
košickú Štátnu filharmóniu ju 
hoslovanský dirigent z Bele
hradu Juraj Fe·r!k. D1·. Ľ.udovlt 
Rajter 8. a 9. februára t . r. 
clirigov.a.J v NDR ·filharmóniu 
v Rostocku. Rajmund Kákonl 
bude n'lať 27. a 28. II. d ve vy
stúpenia v Budapešti. SKO pod 
vedením Bohdana Warchala 
odišiel dňa 7. II. na turné do 
Dánska a Holandska, keď pred
t ým mimoriadne úspešne re
prez·ent Qval v Pat•Iži. 

e Zo sveta populárnej hud
by: Combo Istropolitana odišlo 
v tieto dni na turné do Ho
landska. Orchester Branislava 
Hronca odišiel vo februári na 
mesaoné angažmán do Svécl
s k:a. Bude účinkovať v Rondo 
L!seberg v Goteborgu v novom 
zlo~enl - speváčku Janu Be
lákavú vy,strieda la Eva K·o·sto
lánylová. Hudobná iľevue ' Taťja
ny Hubinskej absolvuje v-o feb
ruári a začiatkom marca 5-
týždňový zájazd do ZSSR. 
Predstavenia skupiny sa usku
točnt!-a v Taškente, F'r urnze, Al
ma-Ate, Novosiblrsku, Odese, 
Moskve a iných mest ách. 

._.:> .:; 
l;) l ! 'l'_""""_, 

" vo 
" . 

Q o 
.,) .:> 

o 

e Druhý cyklus koncertov 
pi·e Kruh prlateľ·ov slovenskej 
hudby mal na !Progr ame svoj 

1 

V Brne zasadal Medzinárodný divadelný ú.s,av 
V dňoch 29. a 31. j anuára t . . r . zišlo sa v Bt·

ne vyše 80 delegátov zo 17 krajín sveťa ( An 
glia, Be!gicl•o, Bulharsko, československo, 
Francúzsko, Holandsko, Juhoslávia, Maďarsko, 
NDH, NSR, Nórsko, Pol'sko, Hakúsko, Rumun
sko, ZSSR, švédsko, USA) na d ruhom pracov
nom zasadnutí hudobnej s ekcie Medzinárodné
ho di vadelného ústavu, predsedom ktorej je 
profesor WALTER FELSENSľEIN, intendant 
Komickej opery v Berlíne. Zasadnu tia sa zú
častnil aj gener álny tajomník Medzinárodného 
divadelného ústavu JEAN DARCANTE. Medzi 
delegátmi boli významné osobnos ti ope·r ného 
divadla, spomeňme aspoň Horsta Seegera i 
NDR, J aquelinu J acobl z Holandska, Franza 
Eugena Dostala z Rakúska. Hlavné referáty 
predniesol režisér opery štátneho divadla v 
Brne Václav Vežník - Moderné inscenačné 

principy opery a tvorivá sloboda inscenátorov 
a Virgil Thomson z USA na tému - St aré a 
nové média v hudobnom divadle. 

Nie náhodou s i vybralo toto zhromaždenie 
za miesto schôdzky práve Brno. Je to pre ver
kú hudobnú tradíciu t ohto mesta, z úcty k J a
náčkovi, a v nie pos lednom r ade vzhľadom na 
bohatý pr ogram, ktorý účastitikom poskytol 
operný súbor Štátneho divadla v Brne nielen 
s vojím bohatým repertoárom, ale i vysokou 
umeleckou úrovňou svoj ich inscenácií. V hlav
ných lwnferen čných dii.och uviedla o·per a Bu
rianovu Maryšu, Čajkovského Pikovú dámu, 
Janáčkove Prihody lišky Byst roušky a Horkého 
Jetl z Elsinoru. Budúci rok bude zasadnutie 
hudobnej sekcie Medzinárodného divadelného 
ústavu v Londýne. -ph-

prvý koncert 7. II. t. r. Sym
fonický orchester Cs. rozhlasu 
v Bratislave dirigoval Ciril 
Cvetko z Juhoslávie a na pro
grame o. i. bola premiéra no
vého diela T. Salvu úda 1970 
pre symfonický orchester. Ďal
šim koncertom (15. rr.) sa 
predstavili absolventi a poslu
cháči kompo.z!cie na VŠMU v 
Bratislave - . H. Doma~1ský, I. 
Dibák, P. Bat·tovic,' V. Bokes. 
V pondelok 8. III. bude v rám
ci I<ruhu koncert slov.enských 
klavírnych umelcov K. Havl!
kove.J, a· I. Palovi ča. Žilinský 
miéšaný zbor bude mať sa
mostatné vystúpenie v kon
certnej sieni. SF dňa 19. IV. 
t . r. z d iel s vetových, ale i sú
časných · slovenských skladate
ľov. e Výbor ZSS pre~·okoval 
j;ohto·ro čnú koncepciu prehliad
ky slovenske j tvorby, k torá sa 
bude orientovať t. r. na sym
fonický žáner. Vcelku bude 5 
konce1·tov v Bratislav.e, Nitre 
a Trnave. Predbežný termín 
konania: 16.- 19. s eptember. e V rémci Smolenic-kých se
minárov súč.aSII1ej hudby, ktqťé 
budú 5.- 8. apríla t. r. odzne
jú prednášky na témy: Proble
mati·ka hudobných grafik, 
Probl•emat ika elektronickej 
hud by, Problematika vzťahu 
t anca a novej hudby. V kon
certnej časti vystúpia súbory: 
M. W. 2 Krakov, Budapeštian
sky komorný orchester, Štú
dio 8 z Brna, experiment álne 
štúdlo čs. t·o~hlasu v Brat isla
ve. 

• 15. týždeň novej hudby 
českých skladateľov - Praha 
2.- 7. III. 1971 Dom umelcov: 
l . Symfonický koncert 4. III.: 
František Chaun: H-ommage é 
Dubuffet pre komor·ný orches 
ter (1969), Oldrich F losman: 
Koncert pre lesný roh a or
chester (1970), P avel Palkov
ský: II. symfónia ,re orches 
ter & klavk ( 1969), d r. Karel 
Srom : Etudy pre orchester 
1970). 2. Symfonický koncert 
5. III.: Josef Boháč: ,Fragment 
pre veľký symf. orchester 

(1969) . Zd. Lukáš: Variácie pre 
klavír a orchester (1970), Zb. 
Vosti'ák: Tajomstvo elipsy pre 
veľký orches·te11· op. 44 (1970), 
J. Matej: Sinfonia dramat ica 
III. (1969). 3. Symfonický kon
cert 7-. III.: Jan F. F ischer: 
Obrazy I pre orchester (1970), 
Ľubom ir -Zelewý: K·oncert pre 
vi·olu, sláčiky a klavlr (1968), 
Otmar Mácha: Janinka spieva. 
Suita pre sop·rán a arch. na 
verše St. Kinz la (1968), Ja 
r omir Podéšva: VI. symfónia 
(1970). l. komorný koncer t 2. 
III.: Luboš Sluka: Sonáta pre 
husle a k lavír (1970 ), Viktor 
Kalabis : Variácie pre lesný l'oh 
a klavlr op. 31 (1969), Alois 
Pliíos: 3 kusy pre klavír 
(1968), Jindr ich Felél : Kvintet 
pre dychové nástroje (1969), 
Emil 1-Jlobil: Trio pre hobo;j, 
klar inet a fagot op. 79 (1970), 
Viíroslav Nemnann : l . sláčiko
vé kvar teto (1969), 2. lw mor
ný koncert 3. III.: Karel So
doml<a : Pez11o rnusicale per 
due trombe in B. op. ll (1970), 
Pe tr E ben: Trio pre hoboj, fa
got a klavír (1970), Václav Ku
čet·a: Argot, tri vety pre dy
chový súbor (1970), Karel Rei
ner : ľro legomena pre sláčiko
vé kva.r teto (1968 ), Marek Ko
pele nt: Zátišie (pre k<>morný 
súbor) - 1968, Arnošt Par sch: 
Musica concertanta con omma
gio per f la' t to, oboe, fagotto, 
vi·ol ino, vio lonceflo, contrabas
so c strornenti cľarchi - 1970. e Intenzí v11a s polupráca 
bra t islavského SND s divadlom 
v Novom Sade priniesla ď-alšie 
ovocie: bratislavsk! umelci -
režisér Branislav Kriška a vv
tva rník Ladislav Vychodil P·l:i 
pravili pre srbské publikum 
inscenáciu opery G. Donizet tij 
ho Lucia z Lammermooru. Ide 
už o tre tie novosadské hosťo
vanie oboch významných slo
venských clivadelnlkov (pred
tým Suchoňova Krút-ňava Ci
l!larosovo Tajné manžel,~tvo ). 
Uspešná premiéra Donizettiho 
opery bola 29. j•anuára , titulnú 
úlohu spievala členka bele
hradskej opery M. Pec-Galero-

vá, d irigoval brati.5laVS'k~mu 
opernému pu bliku nie neznámy 
M. F ajdiga. 

Otázka funkcie šéfa opery , 
SND vyriešená 

Minist er kultúry SlovenskeJ 
socia listickej republiky Miro
slav Válek uviedol dňa 15. feb
ruára t . r. do funkcie šéf~ 
opery Slovenského národnéhll 
divadla Pavla Bagina. Minister 
Válek sa poďakoval P. Hagi
novi za jeho doterajšiu prácu 
na Minis terstve kultúr y SSR, 
kde zastával funkciu riaditeľa 
Správy umenia. Na lnštalácU 
šéfa opery sa zúčastnil aj ve
dúci odde lenia kultúry a ume
nia ÚV KSS dr. Anton Markuš, 
riaditeľ SND Ján Kákoš a čle• 
novia operného s úboru Sloven
ského národného divadla. No
vovymenovaný šéf opery v 
prejave k zhromaždeným pred
niesol svoj program, ktor:t 
chce v novej funkcii realizovať. 

Nová scéna v Bratisla·ve uvied ... 
la pre77J-iéru muzikálu autor .. 
ske j dvoji ce O. Žebrák a I. 
Kotrč - Miláčik. Inscenáciu 
hodnotíme v budúcom čísle. Nrt 
snímke l . Krajíček a M. 
Schweighofferová. 

denia stvori pánboh útulný hostinec s 
dobrým pivom a muzikanti - jeden po 
druhom - 1··ozprávajú poučné príbehy zo 
svojho vandrovania s cirkusom, z dedin
ských tancovačiek i zo súkr:amia mu
z ikantských domác ností na juhočeskej 

váčka Marianne Kok (podľa zahlásenia 
konferenciérky švéds ky teenager-idol) 
bola nepresvedčivá a nevýrazná, čim len 
potvrdil a st·a rý známy f.akt, že vkus " 
škandinávskeho publika je veľmi zlý. 
Po d lhom ča se 5me mohli vidieť na 
obt·azovkäch Juditu Čeŕovskú, ktorä ešte ded,ine. · 

*** 

Nakladateľstvo Supra,phon otvorilo 
pred niekoľkými rokmi vlastnú požičov
ňu orchestrálneho materiálu. Teraz vy
dalo ich katalóg v českej a angli·ckej 
verzii. Najviac je zastúpené die lo 
A. Dvoi'äka, B. Smetanu, L. J,anáčk·a, Ji
i'ího Ant-onína Bendu, Vitéz~lava Nová
ka, Zdenka Fibicha, Bohuslava Ma·rtinú 
a Josefa Suka. -ms-

*** 

nič nestratiJ.g zo svojich kvallt. Súbor 
K. 1'. O. ne predviedol nič nového, je 
stále na rovnakej úr-ovni. Finále pro
gramu patrilo akémusi mini - recitálu 
J osefa Laufera a jeho skupiny. Laufera
ve soevácke kva lity s O každému dobr~ 
známe a nenast ali žiadne zmeny oproti 
minulosti. V jednej zo šies t ich piesni, 
ktoré pr.edv!edol, sa pokús il o show 
typu Trini Lopeza, bola to však len sla 
bá a trápna napodobenina. Laufe-r od 
viedol vcelku t>lušnú pohybovú show, ale 
to bolo naozaj všetko. Čiže prvé TV 
variété bolo odvysielané a zostáva näm 
len čakať na ďalšie, ktoré by nám o 
celkovej úrovni p'rogramu mohlo cľaleko 
viacej povedať. F. Horao 

*** 

Nová kniha Ilju Hurníka Cesta s mo
týlkom, kt-orú v češtine vyd.alo nakla
dateľstvo Supraphon, je malou osobnou 
spoveď·ou Hurn!ka-klavirlstu, k torý či
tateľovi poodhaľuje zákulis-Ie umelecké
ho života a vychádza predovšetkým z 
vlastných skúseností; opisuje ako .,vzni
ká" k l·avirista, aké neúpros né sú pra
vidlá, vyžadujúce poctivú prácu a po
slui;;nosC, poci ty mladého klaviristu pred 
prvým vystú penfm, pochybnosti a istoty 
zrelých umelc-ov a t iež usporiad anie 
vnútorného mechan izmu koncer t ného ži
vota, do k torého je umelec, či chce ale
bo nie, zatiahnutý. Ľahkou beletri.stickou 
formou a lásk·avý.m humorom, autorovi 
v lastným, dostane čitateľ 'k<nihy, klavi
rista, či poslucháč m noho poučení, k to
r é nemožno vyčítať z teoretických spi 
sov. 

*** 

pozorov.a:nie zasväteného znalcá klasic
kej i džez<>vej sféry i bezprostredného 
poslucháč a a diváka, prístupného pros
tému dojatiu z hudby a ochot ného od
dať sa kúzlu osobnosti hudobníkov, kto
ri sa už za svojho života stali legen
dárnymi postavami. 

V sobotu 30. l. 1971 uviedla redakcia 
zábavných programov Praha v cel·oštát
nom vysielani novú show pod názvom 
TV varieté. Tento intervízny program 
bol akousi zmesou varietných čísel a vy
stúpení s·pevák·ov z obl.asti populárnej 
hu-dby. Zdá sa. že re žisér Ivo Pauker-t 
vzhľadom k samotnému titulu relácie 
dokázal vy ťaž iť maximum. Sprevádzal 
orchester Karla Vlacha a o dobrý spád 
programu sa postarala prljemná .a pro
fesionálna konf·erenciérka Saskia Bure
šová. 

BoJ.o to v ponde lok l. f·ebruár.a. Zho
dou okolností som bol svedkom veľmi 
nevšedného predslavenia opery Rigolet
to. Hlavné postavy spievali Jarmil a 
Smyčková a Juraj Oniščenko. Ako sa t o 
začalo ani presne nev~em, nakoľko som' 
na predstavenie prišiel až po p.rvom 
obraze. Ocitol som sa me.dzi veľkou 
skupinou š tudentov z Vysokej školy vý
tvarných umení. Rigoletto patrí medzi 
moje obľúbené operné diela, takže hneď 
po zdvihnutí opony som sa dokázal od·o
sobniť, čoskoro som však bol vyrušený 
po veľ·k·e.i ári i Gllrly obrovským. priam 
äoku júcim potlesk(}tn a spontánnymi 
výkrikmi sól-ovými i ojed-inelými. Ešte 
sá la neutíchla a nad hlavy obecenstva 
vylett>l t ransparent: "Nech žije Jarmi
la". Ľudia po niekoľkonásobnom vyvo-

Chodiace legendy, knbha eseji sklada
te ľa Oldi'icha F rant iška Korteho vyšla 
v češtine v nakladateľstve Panton. V 
spomienkach na os obné sti'etnutia, v 
bystrých krit ických úvahách pred nan1i 
defilu jú Louis Armstrong, Marlene Diet-' 
richová, Artur Rubinstein. Maurice Che
vali-er, Leonard Bernst ein, Duke Elling
ton, Herbert von Karajan, Thelonius 
Monk a Igor Stravinski j. Pod zdanlivo 
rahkým tónom rozprávania je uk.ryté 

*** 

S pánombohom od podlahy alebo mu
zikantsl<ý dekamer onek napís al Zdenek 
Kovanda a vydalo v češtine Západočes
ké nakladatel~stvo v Plzni. Kniha o.pi
suje s mi.lým ľudovým humorom stret
nutie pánaboha s pr-avými podšumavský
mi muzikantami - Balatkovou dychovou 
kapelou. Pre chvlľku príjemného pose-

Samotný program pozostával z ôsmich 
čísel. Varietnt1 časť zastupovalo akroba 
tické vystúpenie dvoch komikov, balet a 
.,Pud! Revue" krotiteľky zvierat Bosny 
z NDR. Okrem českých spevákov a sú
borov sme videli dvoch zahraničných 
host!. Lepším d·ojmom pôsobil bulharský 
vokálny sólista Stefan Voj nov, ktorý 
odviedol solfdny výkon, ku ktorému ne 
malou mierou pr ispeli výborné sklad
by, ktoré interpretoval. Švédska spe-



DESAŤ 
ROKOV 
SKO 
V tomto roku si pr ipo·mtn.ame desať-

ročné jubileum činnosti Slovenského 
komorného orchestra na čele s Bohda
nom Warchalom. Je nepodstatné, či za 
prvé oficiálne verejné vystúpenie (a te 
da i za jubilejné dátum) budeme po
važovať výchovný koncert 22. februára 
1961, alebo až podujatie. ktmé sa usku
točn ilo ak!J výs ledok záväzku ku 40. vý
ročiu založenia KSč ll. apríla v tom 
istom roku, v Koncertnej sieni čs. roz
hlasu v Bratislave. Dôležité v prvom ra
de je však to, k akým métam interpre
tačného umenia sa SKO dokázal za svo
jej desaťročnej umeleckej činnost i do
pracovať a popri pôvodnej domácej tvor 
be šlriť i dobré meno slovenského re
produkčného umenia v zahraničí. 
N a rozdiel od väčšiny domácich en-

semblov, ktorým v kultúrnom vývi
ne našho ná.roda pripadla viac-menej . 
priekopnícka úloha, vznik a vývoj toh
to orchestra nadvädzoval na urči tú tra 
dleiu, ktorá v tomto žánri u nás existo
va la už skôr. Spomeňme si napr. na 
počia tky Slovenskej ľi lharmónie, ktora 
pod vedením takej umeleckej osobnosti 
ako bol Václav Talich začína la tiež ako 
komomé teleso. Ďalšie podobné teJlden
cie zaznamena!.a naša história ešte nie 
kol'kokrát - dokonca 'Opäto vne i v rám 
ci samotnej SF pod ve.dením Z. Bllka. 
Výsledky týchto snáh nemohli však pre
klenúť p!Jčiatočné tažkos ti zrodu a boli 
zväčša odsúdené na zanik pre nepocho
penie a skostnatelé, nepružné· byro kr a- · 
tické predpisy. Priniesli však poučenie 
pre ďalšieh organizátorov, k torí vedeli, 
s čírp ,t reba počítať., čoho sa vystríh ať 
,fj', pr,o:ti čomu bojovať. V tom čase kon-

. pom päťdes iatycq rokpch vzniká i Ko
Šický komorný orchester, začiatkom 
šesťdesiatych súbor, ktorý prijíma me
no Slovenský komorný orchester a sú
časne pod vedením Joz·efa Praganta Bra
tislavské komorné združenie, neskôr 
P·remenované na Komorný orchester bra
tisla vského konz·ervatória. Tieto tenden
cie sv·ed čia tak o vzraste intenzity slo-

. . vens·kého hudobného života, ako aj o 
í í;V.ýšen.om ·, í'~U.it:ne obec.enstva o tento 
\ .druh kult úry. :, V ta'kejto situácii sa rodí, vytvára a 
·, rozvíja v Bratislave z radov zväčša 

' mladých, tale·ntov;aných s l áčikárov Slo
:wenskej filharmón ie začiatkom sezóny 
196Ó/1961 z iniciatívy v tedajšieho 2. kon
cer tného ll1éiljstra , vynikajúceho hus!is
't u Bohdana Warchala nový komorný sú
bor. Poučený chybami svoj ich predchod
cov a súča sníkov staval v prvom rade 
na tvrdom. nekompromisnom prístupe k 
.interpretácii a na sústavnej a intenzív
nej príprave koncertného pro9ramu. V 
poči·atočných št ádiách vývoja musel 
Warchal zápasiť predovšetkým so zo
súladenim povinnost! čl enov nového o r-

läv.aní bravó, . bravó. sa zmätene otá
čali , a tak som začal pomaly veriť, 
že som svedkom stt'huj úceho športové
ho zápolenia. Psychóza nadšenia ma 
strhla do takej miery, že som zrazu 
transparent drža! v ruke i ja . . . Cez 
prestavku sme sa zoznamili. Všetkým 
začalo by ť akosi ľúto, že dostatočne ne
ohodnotili tiež perfektný spevácky vý
kon Juraja Oniščenka, ktorý v ten ve
čer so svojou partnerkou J. Smyčkovou 
vytvorili výnimočné predstavenie, na 
ktoré sa nezabúda. Na ich naliehanie 
sme sa spoločne vybrali do šatne. kde 
mu všetci tlmočili svoj osobný prejav 
nadšenia a sympatie. Bol som zveda 
vý, aké motlvy ich viedli k takému ex
trémnemu pre javu. leb vysvetlenie bolo 
nanajvýš sympatické. Priznali sa, že to 
nebol ich prvý .,debut". Chodia vraj spo
ločne na predstavenia a snažia sa ta
kýmto neobvyklým spôsobom o vypro
vokovanie diváka k -istému postoju, čo 
má urč ite vp lyv i na samotný výkon 
speváka. Svedkom toho sme boli i na 
spomínanom predstavení! S. Vrábel' 

*** 
Slovenskä spoločnosť pre hudobnú vý

chovu ( SSHV) a Minis terstvo školstva 
v Bratislave usporiadali v decembri m. r. 
na Táloch celos lovenský semlnär z hu
dobnej výchovy. Seminár bol pre in
špektorov a metodikov Hv, pr e funkcio
nárov a členov odborných komisií SSHV 
základnej hudobnej výchovy. Jednalo sa 
o aktuálnych otázl,ach v oblasti výchov
ných predmetov, na jmä hudobnej vý
chovy na ZDŠ. 

Dr. v. Fedor, CSc., predse<la SSHV, 
predniesol' prednášky na témy Miesto 
a podanie Hv v koncepcii komunistickej 
'výchovy a Nové poňatie hudobnej náu
ky a 'intonácie vo vyučovaní Hv. V ko
re~eráte D; Strmeň Výchova umenim z 

chestra voči ·materskému t elesu. Tieto 
problémy sa vystupňovávali najmä po
tom, keď S!<O zača l úspešne vystupovať 
v zahraničí (čo bolo hneď v prvom ro
ku jeho existenc.ie ). č lenovia SKO mal! 
totll iba čia stočnú úľavu z povinných 
mesačných frekvencií v SF, Až na zá
klade vynikajúcich výsledkov, tpriazni 
vých zahra•nič.ných kritík podarilo sa 
Warchalovi postupne znižovať · pod i.el 
týchto záväzkov v ce!l<ovom úväzku hrá
čov. V r oku 1961 poverenik školst va a 
kultúry vymenoval SKO za komorný sú
bor pri Slovenskej filharmónii, čo sa 
stalo pre umeleckého vedúceho odrazo
vým môstikom k prechodu k úp lnému 
osamostatneniu od or chestra SF. SI<O 
stáva sa ensemblom pri č leneným k SF 
s povinnosťou vystupovať niekol'kokrát 
clo roka v rámci jej abonentných kon
certov. Z dalo by sa , že týmto. v podstate do -

bu dovaním súboru, vyriešila sa hlav
ná problematika a že teda nastúp i ob
dobie in tenzívnej práce. Hráči stáli však 
teraz pred dilemou - rozhodnúť sa buď 
pre orchester SF. alebo pre SI<O. Nako
niec dali p rednosť materskému t elesu a 
tak v sezóne 1966/67 došlo k radiká lne
mu omladeniu súboru, pričom boli na 
základe konkurzu pri jatí do SKO eelkom 
noví členovia. 

Ale v s.úvislos t l s priam masovým pri
;jíma·ním a ngažmán našich hráčov v 

zahr.aničných t elesách i táto zostava 
SKO sa nedožila dlhšieho trvania . Do
konca i sám umelecký vedúc i znechu te
ný touto devalváciou svojej práce po-

mar xistického stanoviska, hodnotil sú
časnú situáciu na ZDŠ z aspel>tu vý
chovného využitia Hv, zdôvodňoval po
trebu oboznámenia sa učitel'ov výchov
ných pretlmetov so základnými téma
mi z marxistickej es tetiky. Pracovník 
Výskumného ústavu pedagogicl<ého v 
Brat is lave š. Kantor oboznámil úča stní
kov seminára s novou navrhovanou kon
cepciou učebných osnov pre ZDŠ. O sú
časných problémoch a s najbližšími úlo
hami v Hv s a zaoberal J. Klocháň, pra
covník Pedagogického ústavu v Brati
slave. Formy a metódy práce s filmom 
v hodinách Hv na ZDŠ prakticky de
monštr oval E. Gábor, odb. asistent ka
tedry Hv pri' PF v B. Bystrici. O akti
vizácii výchovno-vyučovacieho procesu 
na hodinách Hv sa zmienila M. Žikavská, 
škol. inšpektorka z · Bratislavy. Nové 
učebné pomôcky v Hv a ich využitie v 
malej výstavke predstavil A. Melicher, 
odb. as. kat. Hv v Banske j Bystrici. 
T. Sedlicl(ý, odb. as. kat . Hv pri PF 
v Ban. Bystrici hovori! o novom poňatí 
dejín a predhrávani v Hv. B. Bičan, 
ústr edný inšpek tor Mš SSR v Bratisla 
ve sa zameral vo svojej prednáške na 
otázky ()rganizácie a riadenia vo vý
chovných predmetoch. Prácu s detským 
s peváckym zborom v hlasovom výcviku, 
intonácií a v nácviku viachla.su predvie
dol L. Weiser so svojím tletským spe
václ<ym 7.borom zo ZDŠ v Boleráz!. 
E. Jurasovová, pracovníčka ÚDOM· v 
Bratislave s o svojou skupinou s ÚDOM 
ukázala spájanie s pevu s pohybovou vý
chovou a hrami. Diskusie seminára vie
dol vedecký tajomník SSHV dr. L. Leng, 
CSc., ktorý sa spolu s tajomníčkou 
SSHV s. z. Ivaničkovou podieľal na pr í
pr ave a celého priebehu seminára, ktorý 
svojou tematickou náplňou prednäšok a 
praktických ukäžok bol pre prítomných 
veľkým prínosom. -ň 

' Zasl úžilý umelec Bol idan W ar chal 

mýšľa na odehod z Bratislavy (Ľud 17. 
XII. 1967). Osud SKO bol na vážkach. 
K prekonaniu krlzy bolo treba ozaj veľa 
optimizmu, vytrva losti i t rpezlivost.i. 
Začiatkom sezóny 1968/69 došlo k tre
tej p odstatnej zmene v zložení SKO, 
pričom a j táto mutácia znamenala opä
tovné zníženie priemerného veku ~rá
čov. 'l'ažkou str atou pre súbor bola i 
smrť violončelistu Milana Tekulu, k toré
ho od l. januára 1969 nahradil V. šaray 
a súčasne vystriedal za čembalom ,13. Ču
berku A. Cattari no. V tomto obsapení 
s menšími zmenami účinkuje SKO do
dnes. 

Stabilné obsade nie orchestra (bez 
čembalistu) je ll hráčov, blízka 

perspektíva počíta však i s rozšírenlm 
na 12-13 členov. Tento pomerne nízky 
stav je výhodný pri naštudovávaní pro
gramu (umožňuje lepšiu kontrolu a bez
prostrednejš í konta·kt vedúceho s hráč-

. mi ), i pre pružnosť pri početných za
hraničných záj azdoch. 

*** 

Kmei1ový repertoár si súbor budoval 
prevažne z barokovej koncertantne j 

literatúry. Symfónie, serenády a diver
timentá z obdobia k lasicizmu a roman
tizmu tvoria v pomere k baroku pod
statne nižšie per cento. Postupne SKO 
ro·zširova l svo j repertoár a j o modernu 
XX. storoč i a, o diela skladatel'ov ako 
Britten, Bartôk a ďalší. Existencia a vy
nikajúca úrovei1 inšpirova.l.a aj vznik pô
vodných domácich diel pr e toto obsad·e-

Koncom Januára oznamovali' početné 
plagáty obyvateľom Brna. že 25. januára 
vystúpia na scéne Janáčkovej opery 
dvaja vynikajúci tenoristi - 'Gaet ano 
Bardini (Tá lia.nsko) a ·Jii'í Zahra dníček 
(ND Praha ) v pozoruhodnej Vežníkove j 
inscenácii CAV + PAG. Kvality' inscená
cie s ú čit.ateľom HŽ už známe (o pr ed 
staven! refer-ova l bezpros-tr ed·ne po pre 
m iére · J. Slal;lO ), preto sa obmedzíme 
iba na výkony hosťujúcich tenorlstov. 

Gaetano Bardin! (hosťujúci v posled
nom čase na • všetkých výzmamnejš!ch 
českoslov-enskych : operných scé.nach, 
praVda, · · s výnimkou b1.·atislavského 
SND!) sa v prvej polov'ici večera pred
stavil ako Turiddu v sláv1nej Masc-agni
ho jednoaktovke. I keď Bardini ne.precl
stavuje súčasnú špičku t·alianskych te
noristov (ako sme to konštatovali už po 
j eho bratisLavskom koncertnom vystú
pen! - Hž č. 21/70 ), i tentoraz m ožno 
jeho vystúpenie hodnotiť veľmi vysoko. 
V úvodnej Siciliáne, pov·ažov.anej za j ed
nu z na jobtiaž-nejších t·enorových árií 
vôbec, sa. nám jeho hl•as zd·al ešte ne
dostatočne roZIOspievaný, jeho tón pri~ 
t vrdý a málo pružný. Zato vo veľkom 
duete so Santuzzou (partnerka M. Bla
hušiaková ho odspievaJ.a v talianči ne a 
pr.edvádzala v ňom oz,ajstný her·ecký 
koncert) sa ukázal už v plnej dispo
zícii, pričom sa zau jímavým spôsobom 
pokúšal o hLasovú c-harakteristiku ps y
chického stavu postavy, neust ále meni•ac 
farbu a intenzit u t ónu. Ak by sme Bar 
dinimu pr eds a len čo si mali vyčítať, 
potom .ie to pr Hiš okato d iferencovaný 

· nl&. V zahranič! má n-ajväčš! d$-p.eeh 
· Moyzesova Sonatína .giocosa, Burlasov 

Planctus. 5uchoiíovo Serenáda pre slt
čiky a ŠP.sl' sldadieb. 

V hierarchii výsledkov umei~Dcke;j čin
no~ti Sl<() pat r i na prvé miesto m~ ... 

moriaclne priaznivý ohiHs jeho zah:·a nič
ných koncertov. Pr akt icky každé zaht·a 
ničné vystupen ie predstavuje opälovné 
pozvanie, superla tívy kri t iky, ktoré SKO 
oprávnene zaracľujú medzi špi čkové l<o 
morné telesá tohto obsadenia v Euro. 
pe. Už od roku 1963 Je SKO pravidel • 
ným hosťom salzburských letných ko• 
momých koncertov, j e častým hosťom 
na belgických, t alianskych, šv a jčiar ... 
skych. l' rancú:tskych. anglických. výcho· 
do- i západonemeckých koncertných pô
diiich. Niet pomaly štá tu, ba i väčši eho 
mes~a v Európe. do ktorého by Wfn·
chalovci ešt e ne bol i zavlt.ali. V posled
nom čase to oolo špan ielsko, Fínsko a 
najnovšie Maďarsko. O vel'kom ohlase 
ich vystúpeni svedčia i poče tné ttahráv
ky pre zahraničné r ozhlasové spoločnos
ti ako je BBC v Londýne, HlAS. v Bet·lí .. 
ne, RTB v Brusel!, v Hamburgu, v Hei .. 
delbergu, v Grazi, Belehrad ~: i v t:ub ľa• 
ne. 

Poctlvosf, dôkl adné vybrúsenie dtitai .. 
lov charakterizuje i vyn ika júce na

hrávky tohto te lesa pre Supraphon, kLo
rý ude lil SKO cenu za najlepši ume lec
ký výkon v odbore komorných súborov 
na ~Jramofónovej platni za rok 1968 za 
kompletnú nahrávku Corelliho Ooncertl 
grossi. Vlani získalo teleso v rám ci sú
ťaže k 25. výroč iu oslobodenia, ktorú 
vypísalo Ministerstvo kultúry SSR. 2. ce
nu a prémiu v kategórii symfonických 
a komorných telies. Okrem Corelliho na
hral SI<O na gramoplatne Vivaldiho Roč
né obdobia, Burlasov Pl.anctus, Moyze
sovu Sonatľnu giocos u, St·amicove Man.n
heimské symfónie, pLatňu s d ielami t a
lianskych barokový·ch skl·adateľov a s 
Milanom ZeJ.enkom 4 gi ta,rové konce•rty 
(Vivaldi, Carulli a Haydn). 

Počas svojej desatročnej existencie, 
pod vedením s ilne.i umeleckej osob

nosti .akou B. War chal .nespor-ne je , patr( 
SKO k 'najúspešnejším repr.e~ntantom. 
s lovenského inte1·pretačného umenia. l 
napriek ťažkostiam v sítais losti so zme 
namJ personálne ho !)bsačfenia, jeho neu.o~ 
stále v.r10stupná a k čoraz vyš šej pe:r• 
fektnosti s merujúca 11roveň pomáha mu 
nielen čestne obstáť, a le vyrOV11ať sa, 
ba aj prekonať n ajznámejši·e európske 
špi čkové komorné súbory. Možnosť spo
luúčinkovania vo vlast nom t ele se pod ... 
necuje u jeho mladých členov ej só• 
list ic)<é ambície a pdaznivo ovplyvňuje 
ich umelecký rast. 

Výkony orch estra charakterizuje prí• 
kladná homogénnosť zvuku, dôraz na 

typicky mäkkú a šťavnatú slova.nskú 
spevnosť, mladis tvý elán, za.ni~tenie, 
príkladná vnútorná zaang.ažovanosť po
pri vysokom dôraze na ped ekt.né tech-· 
nické a brilantné zvukové vypracovanie. 
Tie to vlastnosti sa s núbia s pr íkladným 
vystihnutím slohových zvláŠitlnosti, s 
vnútorným ·napätim a · živým pulzo.m, 
k Lorý tak s ugestívne vplýva na poslu
cháčov. 

V nepos ledn om rade t~:eba. vyzdvihnúť 
dnes už neodmysliteľný IPt>d.lel SKO 

na slovenskom koncer·tnom živote. Pra
videlne účinkuje v rámci Brat isLavských 
hudo bných slávnostf, na festivaloch v 
slovensk ých mestách, na P ražske j jari, 
na prehliadkach koncertného ume.nia. 

VLADO člžiK 

prechod me dzi m äkkými, g ig1iovský.ml 
piánaml a tmavo sfarbeným i a dr amat ic
ky znejúcimi stt·edne · vyso~ými poloha .. 
mi, ktoré niekedy zvádza ,i ú k · urýchle
nému záve;r u, že ide o dramaticky t e• 

' nor fl.ar excellence. Výbomý dojem s 
dra vo odspj.evane ;j "opljácké j plesne" na.o 
rušili dr·obné r ytmické nept·esnosti (s·pô
sooené hádam i neskorým príchodom 
na scénu), t ·akže za v.rchol Bardi11iha 
výkonu považujeme "~:ozlúčku s mat 
kou", in ter·pretovaml o niečo cir·amatic
kejším spôsobom, ako býva zvykom nll 
našich ja·viskách. Pokia ľ ide o herecký 
výkon talianskeho t enoor.istu, n emožno sa 
ubráq1iť dojmu, že trad.ičn•e 'inscenovaná 
CAV by mu vyhovoval-a lepšie. Ba·rdind 
s a síce sn ažil zapadnúť do Viížníkovej 
"neoveristickej". či neoreaMstickej re• 
žijnej ·koncepde, no v spevácky naj 
vypätejších pasážach zväčša o•betoval 
účinok dramat ick•ej s·ituáde kvalite spe .. 
váckeho pred·ne su. Pr ednesu takej kva• 
li ty, že mu. menšie herecké nedostatky 
r ad i odpúšťame. 

Spevácke sC'hopnosti Jir~ho · Zahradníč• 
ka sú bratislavs kým milovníkQm ope• 
ry dostatočne známe. Canio z Leooca• 
vallových PAG sa srce nevyq:ovná za .. 
hrad.níčk·ovým najvydarenejším posta .. 
vám .,br·ati.sLav.skej éry" (Hoffmarm, 
Mam:ico, Ricall."do z Maškar.ného plesu, 
Andr é Chénier), a.le aj tak badateľne 
prevyšoval spoevác~e výkony .,dobr~ 
hrajúcich" členov ~nellJSkej opery. K 
ideálnemu Can iovi chýba Zahrad.n!č.kovd 
bohatši·e výra zové nuansov.anie hlasov6 
i he·rec:ké, .nahradzované .zväčša pre·si
lou t ónu. Opäť sme však obd·lvovald je-' 
ho bezpečne tJne júce vysoké po-loby a 
d lhé dychy, ktoré ur.obili z Caniovej 
árie vrcholný bod druhej" časti večera. 

Tr·eba le n ľutovať, ze kompete~tným 
miestam SND sa zatiaľ ~~4'C)darilo ze .. 
bezpečiť vystúpenie G. Bat"diniho n• na. 
š ej reprezentačnej národnej ~SCéne a !4t 
nedokázali zabrániť odchodu speváka ta. 
ký·ch kvalft. eko ;Je J. Zahradnfček. Y. lo 
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Mimo všeobeoný rámec P<l
flyboval sa program klavkne
ho recitálu A Ie x an d r a 
Cat t ra ri na, na ktorý pozý
vala Vysoká škola múzických 
umení a :l;väz slovenských 
slda.d;ateľov. 

Svoj večer Uv·iedol klaviri·sta 
Sonátou b mol, op. 35, F. Cho
.pina. U obecenstva :zmáma, vý
l\azovo príťažlivá, efektná .a zá 
rovei1 ťažká skladba patrí do 
r epertoáru celého radu klavi 
r istov vysokej umeleckej ú rov
ne. Cat·tar ino ju vhodme využil 
na prezentovanie svoj:rá2lneho 
pohľadu a umeleckého ptistu
pu. Jeho cMadmokrv·ne pôso
·b iace . poňratie od·st:ránilo zo 
skladby m~la;ncfuóliu, pátos a 
smútok rekvizity, kt oré 
očakávame, na ktoré sme si 
zvykli v súvislosti s menom 
Chopin. Catt-arino p ris tupoval 
k umeleckému stvárňovaniu 
s kladby - na rozdiel od bež
ného postupu - z opačnej 
s t ra·ny. V jeho interp retácii 
vládla priehľadnosť a m aximál
na jednoduchosť zvýrazňovania 
melódie, tem per.ament a d ra
matičnosť prejavu. "EXiperi
mentovanie" s prízvukmi sa, 
p ravda, nemu~elo stretnúť s 
mtdsenym pochope nim u väč
šiny poslucháčov. Môže na jed
n ej s trane poslúžiť ako pr·o
s tr i.:d·ok k sústavnému stup
ňovani u dramatičnosti (o čo 
zrejme k laviristovi šlo), na 
d ruhej 5' trane v ňom vidíme 
nebezpečenstvo trieštenia 
skladby (nebezpečenstvo, kto
remu interpret sotva ušiel ) . 
Pozor uhodná je klaviristova 
premyslenos ť prístupu v k·až
dum ohľade, č 1 ide o momen 
ty výrazo vé ho a lebo t echnic
kého ·chara k teru. Absolútna 
precíznosť pri hre melod ic. 
kych ozdôb je priam obdivu• 
hollná, dáva ,poslucháčovi tu
šiť. že k lavirista v tomto srne
r e nestrpí ani najkratš i mo· 
nw nt náhodilosti. 

Sonátou č. 5, op. 53, A. 
Skr iabina, predchodcu moder
ny, v súčasnosti u:l klasika 
modNnc j k lavírnej literatúry, 
sa klavirista stupňoval v kaž
dom smere. Obecenstvu posky
tol moznosť zotaviť sa z "mo
derného Chopina". To, čo bo
Io v prvom prípade prisilné, 
sGalo sa prirodzené, t o, čo bo
Io pre,kvapujúce, Jtové, stalo sa 
dobovo primera-né skr iabinov
skému štýlu. Tu bol na mieste 
intelektuálny prí~tup k vý•ra
zovej sfére - spolu s tech
nickou perfek ciou tvoril ideál
nu jednotu JPri interpretovaní 
skladateľského typu, ktorý je 
náročný. 

štyr·i skladby z cyklu Vingt 
Reganls sur !'Enfant-Jesus sú
časného fr.an cúzskeho autora 
večného experimentátor.a ~ 
oblasti harmónie - O. Mes
siaena, boli prejavom veľko 
r ysosti a istoty. Schopnosť vy
volať t ento pocit u poslucháča 
patrí k charaktet1i.stick·ej črte 
In ter preta. Pre poslucháča je 
tento pocit nesmie<t·.ne dôleži
t ý, nakoľko je mu garantom 
kľudu a dáva mu možnosť s ú
s trede ne j pozornosti. Cattari
nova exaktnosť a nekompro
misnosť v hre preJavili s a aj 
v pos lednej sklad·be prog·ramu 
- v Invokácii a Fúge D. Mar
t i nčeka: výlučne tecltnicky ex 
ponovanému dielu nebolo l~ahké 
dodať o·nú silu umelecke j 
pravdivosti, akou s a skveli 
predchádzajúce skladby. 

Menom Cattat'i,no pričleňuje 
sa k slove ns kým klavi·ristom 
ďa lší osobitý typ ~nterpreta. 
J e svojský a ná.pad itý v ume
leckom preJave, je vz.ác.ne ná
ročný voči sebe. Vie posluchá
ča zaujať a v konečnej mie
r e vie ho donútiť konfrontovať 
sa s umeleck ými rproblémami. 

INGEBORG ŠIŠKOVÁ 

Ra~túee 
"; ~ ... to' f"' y l.:: i,~ l -~ ( :l 

Mladosť je netaktná voo1 
starobe, ale ak &a ne dívame na 
mladosť s predsudkami (buď
me ú.primni), s'i<q-ýva mladosť v 
sebe veľa výhod. Platí t o v 
plnej mie.re na orchester š tá t 
nej tilha'ľmónie v Košiciach, 
Morý existu je iba dva roky a 
ktorého vekový priemer je 
dvadsať-sedem rokov! To, co 
Mleidos1! nemá, je snáď rut i-

-. l ne'. !\utína je ·v·hk dvo,j.sečn! 
zbraň a znamená na jednej 
str<1rne skúsenosť z predchá
dzajúcej Č·innosti (ktorá môže 
byť v mnoh om zárukou kva
litného výkonu), ale k'torá na 
druhej strane obs81huje i mo
ment zotrvač-nosti, autometiz· 
mu .a ustrnutia. Pravd,a, rutina 
dokáže vef<a zak1:yť, veľ.a pred
stierať - okrem momentu, 
ktorým je vývoj, sebaz·aprenie 
a :son·aženie. Ustmut ie na rovi
ne často i dobrého p:rofesio 
na lizmu však nie je zárukou 
perspeMiv·neho rastu. Ale ak 
sa zručnosť nespája so snaži
vým e lánom, zostáva mŕtvym 
k·apitálom, ktorý je hodí ako 
ambf.e<ie bez veľkej rutiny. 'ľaž 
ko by bolo toto m ladé teleso 
- bez z.arn.ieteni·a a i>ez hú
ževonat·ej prác-e zo i!i'trany svo
jioh č.lenov, jeho umeleckého 
i administt.atlvneho ved€111ia -
dospelo M neozej krátky ča·s 
k ta'kým pororuhod11ým výsled
kom! 

Koncert ri~ dňa ! V. j1nuár~ 
pod vedením Bystrika Režuehu, . l legitimoval výs!e.d·ky J)['ác.e ŠF 
v plnom ·roz<Sahu. Progt:am 'la
ča.! Dvorákovým Karnevalom -
bolo to člslo "z r e,pertoäru", 

l kt aré bolo programované do
datočne (s jed·nou !;kúškou), 

1 nakol'ko známa hola.nd.ská pia-
nistka Toos u. d. Wejn -

l Ga,a.rden nemohla pre pov·eter
nost·né podmienky do Košíc 

1 prísť. Dvoi'ákova s.Jdadl;la však 

1 vyznela v t ak úspešnom pre
~ vede-ni. že odškodnila poslu-
• cháča za Mozartov Klavir ny 

koncert A dur. Obdivoval som 
jedno lia tosť sláčikového en
s emblu (predovše tkým prí
mov), ktorého výkon bol !Per
fe tlm e zladený a koorďinovaný. 
Každý pul t "zabral" takmer 
s rovnakou intenzitou a osob
nou za nie tenosťou. Tajom 
stv-om ich výkonu je - ako 
som sa dozvedel - obetavá 
práca niektorých členov sláči-

1 kove j skup iny a hla vne kon
cerl.ného majstra, ktorí venu jú 
veľa čas u sústavnej individuá l
ne j a skupinovej prípr ave vý
konov mimo t·ámca služby. 
(Neviem, či táto m etóda j e 
rozšlrená aj u iných te lies v 
našej republike !) 

Ako druhé číslo uviedla štát. 
na filharmónia premiéru Hat
ríkovej sk ladby Dvojportrét 
(Sancho Pansa a Don Quijote) . 

1 Dokonca i nový spôsob huclo b
ného prej avu. ktorý iste nie _ 
je veľm i bežný a známy u ml·a
dého telesa, zvládla Štátna fil 
harmónia pod skúseným vede
ním dirige nta >,~efmi úspešne. 
Dosvedčil to mimoriadne k lad 
ný ohlas sktadby u obecenstva. 
Dielo Juraja Hatrlkra s a vyzna
čuje mimo iného i okolnos
ťou, že spája nové zvuková 
efekty s veľmi dôvtipne vo
lenými tém atickými l!ruami, 

, ktoré tektonicky spájajú dife 
rencovanú skladbu v jeden ho 
mogénny celok. Vyda rená hu 
dobná char akterizácia o boha
cuje skladbu o nové výrazové 
a emociálne polohy. Pritom 
však spon tánny ohl.a.s u obe
censtya nie je IJ)Iodom žiadnej 
lacneJ lwncepc ie, ale dôsled 
kom dômyselnej ~resby celého 
d iela. 

Záverečným číc~ lom bola Bi
zetova Symfónia - d ielo n ie 
;:·,Iäšť príťažlivé, a le podne<:u
júce k ďalšiemu rastu členov 
orchestra a súbor u ako celku, 
lebo obsahuje mnohé veľmi 
priezračné plochy, ktoré sa da 
jú zvládnuť len poctivou pr á
cou. 

Tr eba kvitov,ať prácu. ktor u 
vykonala Košická š tátna fi l
haTmónia a zároveň ohodnotiť 
zásluhy jej šéfd ia:igJnta Bys
t r ík·a Režuchu. Môžeme byť 
presve d čeni, že z,a krátky čas 
dosiahne tento orchester už 
širšie oceneni·e u näs i v za
hraniči - ak bude pokračovať 
v práci doterajším spôsobom. 

J ÁN ALBRECHT 

lio~oubkova 
Túžba 

Kto by bol uvedi v tridsia
tych r.okoch, že operná tvorba 
neustupuje a že na Slovensku 
vzni·kne raz taký značný po
čet vydarených opier, že mô
žeme - aspoň štatisticky tvr
diť, že opera patrí u nás k naj
frekventovanejším žánrom váž
nej hudby (berúc do úvahy 
apa.rät, k t orým je spojená 
operná tvorba a operná inter
pretácia). Situácia však ne
vyzerala ružovo v časoch, ke
dy Holoubek napísal svoje pr
vé opery. Až vznik Krútňavy 
vyvolal zmenu s ituácie v našej 
opernej tvorbe. 

V časoch, v kt o rých Holou· 
bek napísal prvú operu Stella, 
(bolo to v r. 1938), doznelo 
veľké obdobie talianskej, ne
meckej a českej opernej tvor
by. V t om č ase nebolo ľahké 
nájsť nový základ opernej 
kompozície a vôbec opemej 
koncepcie, ktorá by m ohla 
znamenať obnovenie žánru bez 
opakovania absolvovaných vzo
rov. 

Je otázkou, či by sa bol Ho
loubek odvážil venovať sa už v 
roku 1938 opernej kompozícii, 
ak by nebol mal - ako ko
repetítor a krátko na t o ako 
dirigent opery SND - prileži
tosť hlboko nazrieť do tajov 
t ohto žánru s j eho neobyčaj
ne bohatou tradíciou. Iba do
konalá znalosť technológie, 
d ramaturgie a praktiky na ro
vine rôznych historických ob
dobí mohli byť dostačujúcou• 
zárukou j eho úspešného prvé
ho pokusu. Osvojovať si t ra
díciu znamená však len jed
nu stránku problému. Druhým 
moment om musí byť skôr od
s tredivá sila, ktorá pomáha 
preklenúť pr íslušnú nadvládu 
t radície, ktorá, ak sa ne dosta• 
ne do vedomia s ilnej sklada
teľskej osobnosti, m ôže z·na-

K . Mareček a E. Smáliková 
hlavní predstavitelia ko~ickej 
inscenácie Holoubkove j T tížby. 

Snímka: čSTK 

menať s tratu originali ty. Tra· 
dícia je mocnou zbt·aitou, ale 
zároveií l veľkým bremenom. 
Ze sa Holoubek húževna te pri
pravoval na svoju kariéru ako 
operný skladate ľ, dokazuje 
fakt, že sa takmer hneď po 
skončení prve j o pery venoval 
d·ruhému opernému opusu Svi
tanie, ktoré bolo predvedené 
v roku 1941 a krátko na to -
v najtemnejších ča·soch vojny 
uzrela svetlo sveta jeho tre• 
tla oper a - Túžba, ktorej pre
miéra bola 12. II. 1944. Ďalšie 
jeho opery vznik li až po dlh
še j pauze; 15 rokov po vzniku 
opery Túžba napísal Holoubek 
svoju operu Rodina a 28 ro
kov po vznilw prvej opery 
vznikla aj jeho doposiaľ pos • 
Jedná opera Profesor Mamlock. 

Treba azda poznamen ať, že 
sa Holoubek vynas nažil svo
j imi prvými tromi operami 
rozširovať š tylistické pro
striedky opernej tvorby, na
koľko r ozdiel v poním aní a v 
stvárnení medzi Stellou, Svi
taním a Túžbou je značný; 
Stella lnkarnuje vtedajšie m o
dernistické a fantastické ten
dencie expresionizmu, kým -
po vlasteneckom opernom d ie· 
le Svit anie - Túžba znamená 
akýsi návrat k poetickým vý
razovým polohám. 

Vedomý príklon k n iektorým 
črtám estet iky českej opernej 
tvorby -- hlavne k Dvorákovi 
- možno pokladať za vefml 
šťa stný. Nie je to závislosť od 
ut•čitých vzorov, ale s kôr pre
budenie skladateľovi najvlast
nejších pocitov lyriky. V ce
lom r ozvrhu rozprávkovej ope
ry Túžba cítiť majstr a oper
nej tvor by. Tú7.ba obsahuje 
mn~žstvo krás nych scén a ná
padov. Zladenie deja, akcie , 
ako l slova s hudbou mo:ino 
pokl adať za vefmi šťastné. Pr i
s tupuje k tomu i zmysel do
kresľovať a charakterizovať 
hudbou situácie. Holoubek však 
nikdy nezabú!la na celok. Šet
rí prostriedkami a doved ie vý
voj k svojmu vrcholu bez 
akejko l'vek s t raty dychu. Pos · 
ledné scény rozprávkového 
happy endu vyznievajú ako do-

1 vŕšenie . . . Gradačný efekt ne
docielil však autor žiadnym ví
ren ím a hlukom, ale pevnos
ťo u , stupňovaním výrazovej sl
ly a úé'linnosti hurlby. To mož
no azda najviac obdivovať. 

Poctivá práca pri naštudova· 

l nf, ako l dobr~ umeleck~ v~
lwny interpretov (Mrázová, 
Neshyba, Martiš, Matejček a 

! i. - k torých som mal možnost 
l vi dieť na predstavení dňa 28. 

l 
januára 1971) napomáhali 
zdarnému predvedeniu Holoub· 

l kovho die la. · 
! S radosťou možno konštat o-
1 vať, že Holoubkove dielo nič! 
1 nestratilo na svojej hodnote, 

aktuálnost i i príťažlivosti ani 
po dlhom časovom odstupe. 
Naopak, možno skôr tvrdiť, že 
v dneš nej hudobne i situácii 
pôsobí ešte účinnejšie, i keď 
kritické postoje podstatne 
vzr ástli. JÁN ALBRECH'ľ 

Skvelá 
reprezentácia 

VSMU 
Ko.Rcet"-t diplomantov 25. ja• 

nuára t . r . bol skutočne vý
bornou rep rezentáciou našej 
Vysokej školy múzických ume
n í. Všetci 4 d iplomanti, kto 
rí pred !ožili veľejnosti časť 
svojej diplomov·ej práce, majú 
všetky atribút y interpre ta-pro
fesi·onála a ·v~etky pr edpoklady 
stať sa špičkovými umelcami. 

Vladimír Husó - laur.eát ce-, 
loštátne j organovej súťaže i 
medzinár.odnej organovej sú- · 
ťaže v Bruggách neraz podal 
nezabudnuteľný výkon i v die
lach najnároonejšich, akým je 
napr. Re gerova Sonáta. Väčši
nou h rá spamäti. Jeho r egis
trácia je štýlovo čistá a z vu
kovo podmanivá. Hovorí sa, že 
organ je v pm:lsta te "rnttvy" 
nástroj, stačí s i naregistrova~ 
a čis te technicky hrať - a je 
to. Lenže vo vzťahoch reg is
t rácie a tzv. čistej hry je "i3o
si", čo r obi z o rganistu u mel 
ca. A poslucháč je 1pri prvých 
tó noch "na čistom" o čo ide -
tak u Vlad imíra Husóa, ako u 
jeho skvelého ui3ite l'a doc. dr. 
F. Kli nd u. Haydnov Organový 
koncert, ktorý tentoraz Ru· 
só s orchestrom SF hral, vy
zne l v d·okonale j štýlovej i 
technickej čistote a podmani· 
vej zvukovej kráse. 

Chopinov f<lavir ny ko·ncert 
e-mol op. ll ne pa t ri me dzi 
najvyctarenejšb dipla iohota 
majstra k lavíra: Je v 1'íom ve 
ľa miest zvádzajúcich k sen
timentali te, bolestinstvu a naj
častejšie sa tak aj hrá . Tie to 
nástrahy zname nite preklenula 
vo svojom d iplomovom výkone 
Dana Varínska-Rusóová z tri·e-

' dy zas!. um. pr·of. R. Macu
t dzLnského. Predovšetkým str
' hujúcou koncepciou koncertu 
l ako celku, ktorou držala pos lu-

cháča v napät í od prvých tak
tov do posledného tónu. Som 
presvedčená, že o ·bomto výko
ne bude veľa diskusií a že si 
kritiky budú aj odporovať. Le 
bo osobité pochopenie diela 

1 
vždy d:ráž.di, ako všetko, čo 
porušu je konvenciu. StrJmjú-

1 eu dramatičnosť úvodnej témy 

l koncertu iste schváli každý, no 
mnohým sa žiadalo v iac lyriz
mu v dr uhej téme. Kont rast 

l. tém u Vat·lnskej skutočne ne
s.poč!v.al v dramatičnosti a sni-
vom Iyrizme, al·e v pate t ickom 
vzrušení prvej a filozoficky vy
rovnanom pokoji dr uhej t émy. 
Hád.am i pr i takejto myšlien
kove j koncepcii by nebol za
š kodril v druhe j mäkší tón -
možno určitú tvrdosť zavinil 
nekvalitný nástro j. Tento boj 
dvoch myšlienkových polôh, 
vrcholiaci v rozvedení, prináša 
v repr íze jasné vitlazstvo tak 
mer st o ického pokoja. Zda lo by 
sa , že u mladej umelkyne do· 
mi·nuje intelekt nad citom. 
Druhá časť koncer tu nás však 
presvedčila, aký hlboký a vrúc· 
ny je citový svet Varinskej~ 
v k·aždom tóne, v ukončen! 

~ každej frázy sa zachvievalo 
l také množstvo ci tu, že poslu-

1 cháč zata jil dych. Tretia i3ase 
vyznela ako apoteóza tanca. 
ú vodný motív očaril nesmier-
nou eleganciou a š-armom a 
dal spáťl cele j t'ľetej časti. Je 
pravdou, p·rll išné t empo spô
sobilo, že vyzneli len ko.ntúry 
a v.eľa nôt padlo za obeť dra
vost i fPredrst-avy. 'Ale to j e otáz
ka koncer tnej praxe. V pos
lednom čase sa hovorilo, že 
Varínska je v krfze, inf tvrd i
li, že je v et 'clpe hľadania. 
Tento jej výkon dokázal, že 
našla štýl , adekvátny svojmu 
veľkému talentu. 

Celkom iný typ j e hu.slistka 
Anna Holblingová z triedy zas!. 
um. prof. T. Gašpar.ka. Jej mi 
mor iadna muzikalita vyra stá z 
bohatého, ~o pokojného cito
véh'J s vet a, v lmllr.om m-eť 

l 
t rýzne vášni, ale čaro múdr~i 
nežne j vyrovnanosti . Náročný 
Bergov Husľový koncer t zv lád
la obdivuhodne a je,i zrelé žen

l ské pochopenie diela, ktorého 
podstatou j e bolesť, vyznelo 
celkom novým, zduchovnelým 
s pôsobom. Umelkyňa má krás. 
ny mäkký tón, rovnako kulti· 
vovaný vo všetkých po lohách, 
intonuj e i najchú!ostivejš ie 
miesta obd ivuhodne čiste. Mä 
predpoklady soo( sa umelkyňou 
osobitého typu ak si bude uvá. 
žene vyberať literatúru. 

Jozef Ga.šparovič z t r iedy ex
t erného ped . J. Beneša je vý• 
bot,ný inštrumentalista a cit· 
livý muzikant . Hudobne nená
ročný, ale nástrojove vďačný 
I. pozaunový koncert Jozefa 
Ma teja zahra l s br.avúrou. vr
cholno u virtuozit ou a bo hatou 
dynamickou škálou, akú len 

, možno n a tomto nást ro j i do
cieliť. 

Záverom treba vysoko hod
l notiť výkon mladého d idgenta 

Gabriela Patócsa z tťiedy zas!. 
1 um. doc. dr. Ľ.. Rajtera, ktorý 

s maximálnou presnosťou .a s 
obdiv uhodnou prispôsobivosťou 
sólis tovej koncepcii viedol or
chester SF. Najmä s V.adn
skou si výborne porozumel, kým 
llälblingovú orchest er miesta
m i kryl. Zdá sa, že Patócs je 
veľkou dirigentskou náde.iO\l. 

ANNA KOVÁŔOVÁ 

Í. Očenáš 
l v rodisku 

s estuesia tmy v ľudskom ži. 
vole ueznamenaj u starollu a 
bezvládte, ak ide o osobno~f 
t akú c ulú, mladú duchom, ko
nanun i p racovným zanietemm, 
ako je tli u jubilanta s loven
skej ku\,tút·y hudobného 
sldadateľ' zaslúžilého umelca 
Alldľe.Ja Učenása. 

Hodné Selce i blízka Banská 
Bystr ica s i spomenuli na svoj 
ho rodáka, k torý s · radosťou 
prišiel medzi svojich milýcn 
a známych. 

Di1a 25. ,I. usporiadal Miest• 
ny výbor Matice slovenskej v 
Ban. Bystrici v s polupráci s 
MNV a ĽŠU besedu so skla· 
dateľom v male j sále ĽŠU, k to
rá pojala predovšetkým mla· 
dých adeptov hudobného ume
nia. Majster Očenáš milo, bez
prostredne, s veľkou dávkou o 

s kromnosti odpovedal na otáz
lcy o sebe, o svojom názore 
na kultúrnosť mladých, o svo
jej m atke, o svojej práci, čo 
dekoroval uká:ikami z tvorby 
( nahratej na magnetofónový 
pás ). Vzácne bolo vypočuť sl 
časti z jednej j eho posledných 
prác, z Poémy o s·rdci pre sólo 
husle. 

Nasledujúci deň 26. I. bol v. 
sále Robotníckeho domu Jubi-

t lejný koncert. Program kon• 
certu, dramat urgicky zost<tve"' 
ný v náväznos t i huclby na bás· 
ne s lovenských autorov ( reci
t~val Dušan Bobrík), bol v úvo-

1 de .rozšírený o pozdrav tajom
níka MNV Y B. Bystrici s. Ku
tiša, o poz!lrav ;jubilantovi, 
ktorý pre neprítomnosť prof. 
dr. Otu Ferenczyho predniesol 
doc. dr. Ivan Hr ušovs ký. Spe
vokol bans kobys t l'ických učÍte· 
ľov Hron pozdravil majstra 
miešaným zborom Mnogaj a le
ta, po ktorom nasledovali ky
tice červených klincov od kul 
t úrnych organizácií mesta. 
Koncert z diel sa začal pC) 
úvodnej úvahe o živote a die
le A. Očenáša, k torú prednie• 
sol doc. dr. Jozef Šam l<o. Ak 
vo svoj om prejave doznal ešte 
i dnes nedocenenosť niekto
r·ých sk ladateľovj•ch diel, pôso
bilo t o, i keď pravdivo, predsa 
kruto na to, s akou nesmier
nou hlbkou myšlienky, citu a 
pos lania sa k nám prihovárali 

• uvá dzané diela, ako Domov a 
Detské h ry z k lavírnej s ui ty 
Mladosť, dielo 14, v podaní Mi
loša Staros tu, Ako hviezdy pa
dajú - cyklus piesn í pre vy
soký h las a klavír v podan{ 
Magdy Hajóssyovej, či j edna z 
pos ledných prác, Trio p re hus
le, vi o lončelo a klavír, dielo 
36, v interpretácii Slovenského 
klavírneho tria . Myšlienky diel, 
opierajúce sa o kolor it s loven
skej ľudovej hudby citované 
originálne alebo pt•etavené v 
tvorivej dielni skladateľa, hut
né tanečné rytmy, či clivota 
niekedy až melancholická - t e) 
vš etko je veľmi blízke s loven• 
ské mu ·naturelu. ·em• 
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VERDJ 1! SF 
P.re vel\kú vý~'azovú s:ilu, pre

tvedčivosť patrí Verdiho Requiem 
k osvedčeným dielam kmeňového 
repertoáru všetkých väčších te
lies. Okrem toho u nás je jeho 
predvádzanie nerozlučne spojené 
ej s vývojom terajšieho Sloven-
5kého fi lharmonického zboru, kto
rý sa s ním ,.popasoval" už pred 
štvrťstoročím - na svojom pr
vom verejnom vystúpení v r. 1917 
s rozhlasovým orchestrom na ce
le s dr. Ľ. Ra jterom. Nie náho
dou oslavovalo· toto teleso jeho 
uvedením i svoje dvadsiat iny a 
na dvojici koncer tov 28. a 29. ja
nuára t. r. otvorilo pod taktovkou 
mladého, sotva tri dsaťročného ta 
lianskeho dirigenta Alda Cecca
ta i 25. jubile jný rok s voje j p lod
nej činnosti. Okrem toho sa 
uviedlo toto die lo i p-r i prileži 
tostí 70. výroči.a skl·adatel'ove.i 
smrti. 

Pri interpretácii Requiem vy
stried<di sa už domáci (Rajter, 
Slovák) i zahraniční dirigenti. Na 
po~Jedy hosťova l pri jeho pred
vedení za dirigentS>kým 1pultom 
Antonio Pedľotli (vo februári 
1968). Spoločným menovateľom 
všetkých koncepcií bola snaha po 
čo najúčinnejšom protip ost avenl 
kontrastov, ktorými Verdiho par
t itúra výdatne o plýva. Ceccato 
situoval dynamické a výrazové 
kontrasty do kr ajných polôh. vý
datne načrel do svojho strhujú
ceho ohnivého južného temper a
mentu, ale a j dq hlboko z·aanga
žovaného, sugestiv,ne precite-ného 
modelovania jemnejšlch partii. 
Menšie úseky mu pome·r.ne orga
nicky a najmä presv€dčivo zapa
dali d·o väčších, p laS>ticky vysta
vených plôch. Miestami . však chý
bal širš! ~·egister pree'hodných dy
namických odtieňov. To, Čo Cecca
to azda dostatočne nedomyslel, 
vy.nahradil však na d r uhej stra
ne v účinnosti a presvedčivosti 
atmosféry s akou j ednotl'ivé ob
r.azy vykresľoval. 

Stalo sa už zaužívaným pravid
lom pri pr·edvádzan! veľkých vo
kálno- i•nštrumentálnycll die l hie 
rarchizovať výkony jednotlivýc:h 

. zložiek v poradí: zbor . orchester 
a sólisti. pr ičom najväčšia miera 
výhrad sa obyčajne obracia voči 
sólistom. Pri Slovákovom pr edve
dení kritizovalo s a zav.e denie pre 
stávky po Dies irae s poukazom 
na to. že obecens tvo bolo ochu
dobnené o kontt·ast medzi prie
storove najväčšou časťou a na
sledujúcim Offertóriom. Ak vša·k 
berieme do úvahy nedostatky 
(.najmä sólistického kvarteta), 
k toré na Ceccatov·om a tt aca pred
llledení tak výraz·ne vystupova li a 
t ak rušivo pôsobili, nutne musí
me d.ať prednosť menšie mu zlu -
čiže dať spevákom príl ežitosť na
brať dych do druhe;j polovice die 
la. 

Zložkou, ktorá na jrušive.]s te 
znemožňova la jednak dirigentovi 
do dôsledkov dotiahnuť svoj11 knn 
cepciu a na druhej s t rane častý
mi pn~hreškami ochudobňovala 
poslucMčo v o umelecký pô7. itok. 
bolo kvar: t el o sólistov. V m inu
losti vysta čili sm r> zväčša s do
mácimi zdrojmi, teraz sme ris
ko va li a získa li v podst ate má
lo. Spol očným nedostatkom všet
kých štyroch m ladých spevákov 
bol~ cite ľrJ ll ún ava najmä v dru
hej polovici progra mu (spievalo 
sa bez pauzy!) , znížená intonač
ná pohotovosť , s t r ácanie kvality 
hlasov. Veľkou, ale temer jed inou 
prednos·ťou ~opran istky Idy Men
ghelliovej (Taliansko) bo la pr ie 
raznosť a svie t ivosť hlasu ako l 
fakt. že svo,j pa rt spieva la tem er 
spamäti. Získ ala úzky kontakt s 
dirigentom, no intonačne mala zo 
všetkých účinkujúcich najviac 
prehreškov a to pri jej e~pono
vanom paT-te už niečo znamená! 
Argentlínska speváčka Allcia Ma
rasliauová má pekný, žam atový, 
pomerne sýty, vrúcny hl a-s a veľ
ml muzl·kál:ny prejav. Svojím tim
brom nebola však pria m na:jideá l
nejš!m partnerom k ovel'a jasne j
šiemu a nos nému sopránu ( citeľ
né 'l'lapr. v oktávovom due te A q 
nus dei) . Španielsky tenorist~ .Tu 
llano Molina má kt•ásny t imbre. no 
takisto nevydrž! väčšie vypä t!P. 
Verdiovskej partitúry a spieva l 
najmä v závere prišk r te ne. Ta!i.an 
Maurizlo Mazzieri (has ) oodobne 
zaujal far bou i mohutným fon
dom, m enej už pohotovosťou v in 
tonácii a v technike. Ďa l ším spo
ločným nedostatkom spevákov bo
la zn!7·ená schopnosť prispôsobo
vať sa tieňova·ním hlasu a inten
zitou ostatným buď v kvartete. 
alebo v menších e nsembloch. 

Slovami na,ivyššieho uz·nani a 
treba ohodnotiť presvedčivý, spo
Y.ahlivý, dirigentove predst avy pl 
ne rešpek tujúc!, výrazovo plný a 
bohatý výkon Slovenského filhar
monického zbor u (zbormajster J. 
M. Dobrodinský) , ktorý bol tým 
n·ajdôs tojnejším vstupom do štv"ť
e&ntenárcn.eho jubHejného roku. 

VLADO č1žiK 
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M. P. Musorgskij 
Naučlll sme sa vzývať veľkosť. Je to axiologická kategória 

aj etický prvok, uznávajúci maximum dokonalosti,. či~~otu 
myšlienol• a skutkov, pravý zmysel vo vzťahoch umeme-z1.vot, 
umenie-národ i keď umelec nemusí byť osobne harmomcky 
vyrovnaná u~itas multiplex. Umelcovi je totiž daná naj
vzácnejsia z ľudských možností: definovať sa vo svojom diele 
v rollandovskom zmysle "byť vefký a nie sa ním iba zdať". 
Platí t o všetko o geniálnom diletuntovi a súčasne najväčšom 
skladateľovi Ruska'? 

O M. P. Musorgslwm .toho vieme veľa, predsa však ~o zá~ 
ujmom vezmeme do rúl• - pri lepšej pasívnej znalosti rus
keho jazyka - osem~tostranovu monograiiu MUSORGSKIJ 
z pera Ge or g 1 j a " c hub o v a ( vyd. na!d. Muzyka, Moskva 
19ti9), aby sme nejeden det ail zo života a tvorby skladat~ľa 
skonfrontovali, alebo ::;a poučili z nového pohľadu na baze 
racionálnej analýzy. Chubovova monografia už nekonvenčný
mi názvami jednotlivých oddielov a kapitol naznačuje meto
dologický post up, pricom čitateľa btale zaujímať, do akej mie
ry je tu vyrovna ná zlozka biografická s analytickou; autora 
monografie zaujíma predovše t!.:ým proces ideovo-tvodv.ého 
rozvoja Musorgského, tohto t'evolucionára duchom, humamstu 
z presvedčenia a novátora posla ním, hodnotou hudobného 
diela. Veď máme tu ako na dlani "matičku ruskú zem", nie 
krajinu cárov, ale podl'a Bakuťlinových s lov je to "Rus bun
tovskaja, Stcnki-llazinovskaja, ľugačevsk01ja, t·as lwľničja", 
v ktorej žije a komponuje osobne zlomený človek, alkoholicl<á 
troska a súčasne obor t·uslHJj kultúry. 

"Ja žil Borisom, v Borise, i v mozgach moich prožitoje 
vremja v Borise otmečeno dorogimi metkami, neizgladimymi", 
čítame motto v stati "V boji za Bol'isa". A koho by nezaují
ma·! skla<lateľav pomer k ruským beletristom, alebo akú úlohu 
zolu·ala v súvislosti s premierou Bol'isa Godunova J. Plato
novová? Chubov uvažuje, že Musorgského tvor bu ťažko za
radiť hoci dobre vieme, že [J atrí l• skupine, ktorú dodnes , tra
dičn~ nazývame .,mocnou hŕstkou". Nic ;je náht;>dné, · že ten to 
hudobný .,psychoa.nalytik" sa stáva aktuál.ny!n, veľk.ým, obľú: 
beným a omračujúcim až zás luhou marxistlcl<y orientovaneJ 
estetiky a kultúrnej polit iky sovietskej socialistickej : s~~loč
nosti práve pret o, že je takým oduševnelým "pevcom Zlvot
nej pravdy", vraví Chubov. Viac v knihe, ktorá patr! do kniž
nice práve tak muzikológa, osvetára ako aj pedagoga a hu: 
dobného amatéra . . . Jozeľ T v r d o n 

jazzové prof i ly 
československá jazzová odborná i popularizačná publicis

tika sa v posledných rokoch sympaticky a zdá sa, že cieľave
dome rozrastá. Po fundovaných a zaujímavých prácach L. Do
ružku, I. Poledňáka, po Jazzovom slovníku, cez pu_~licis~ick~ 
články celého radu autorov v časopise Melodia, konc1ac az pr1 
poslednej zaujímavej knižke JAZZOVt PROFILY z pera mla
dých autorov Antonína Ma t z ne r a a Igora ·w a s s er ber
g e r'a, dostáva sa čitateľovi a záujemcovi - treba hn~ď po
vedať, že vážnemu a poučenému záujemcovi o jazzovu hud
bu - nová monografická práca o dvadsiatich dvoch postavách 
svetove.i jazzovej histórie. Tento systematicl~ý a lundovaný 
prístup k jazzovej problematike by sme m ohlt v mno_hom zá
vidieť aj v oblasti vážnej hudby. Je to knižka, ktora s.a ne
číta ľahko. Autori sa usilovali na malej ploche vytvoriť po
merne najvýstižnejši a uce lený obraz jednotlivých postáv 
predovšetkým z hľadiska hudobného. U jednot livých postá:V, 
či je to už J elly Roll Mo-rton, Louis Armstrong, ale~o Charlt~ 
Parker, Theolonius Monk či Benny Goodman a 1. hfadaju 
autori !<arene ich interpretačného slohu , špecifické pt•vky ich 
hudobné ho myslenia (täto stránka sa v takej výt·azne j miere, 
myslím, v j azzove j publikácii objavu,je po prvý raz ), pokú
šajú sa dife1·encovať jednotlivé pos tavy v najt.v,pick.e_jšícl~ 
prejavoch ich hudobnej produkcie. Pravda, neobchadzaJU am 
záldadné biografické a fak tografické úd<~je, no tie tvoria však 
len pozadie a východisko k vykresľovaniu jednotlivých osob
ností. Autori opúšťajú zv:yča,i n ú metúdu, zaužívanú v tomto 
žánri, op isovanie pe r sonálií a pikantných živo tných príhod. Je 
síce pravda, že sociálne ~ spckl.y h rali v živo te jazzových hu
dobníkov vždy vel'mi dôležitú úlohu , no :ie správne. l'.e autori 
im nepr ipisujú roz hod ujúcu úlohu , ba práve naopak, na mno
hých miestach napr u 8 '>m itho ve,l a L usilu;iú sa aj o od
hGravanle a naprávani!;! legi~·ud . Vôbec. ce lkový trielvy š týl 
jednotlívých profilov, vecnosť, z na losť problemutiky, ba do
konca i schopnosť vniknúť p11d povrch fasády jazzovcj pro
dukcie a teoretická erudovanosť au1m·ov, s ú hlavnými znakm! 
tejto pnice Azda pt·e to s a kn ižka nečíta ľ <l hko, nút i č itateľa 
k sústredenos t i a premýšfauiu. Pravdepodobne. keby sme ma
li dos tupný dostato!< zv uk nvého materiá lu, bolo by možné 
s niektorými ná:wrmi aj polemizovať. Chcel som vyzdvihnúť 
predovšetkým vyššie spomínané as pek l.y tej to práce, nakoľko 
sa mi :Javia prínosom v me todike a v ras túcej odhorne.i ~ru
dovanosti autorov, načrtäva ť a formulovať pro blematiku Jaz
zavej hudby ako náročného žánru , ktorý rozhod ne by nemal 
s táť na pet·iférii muzikologickélH> <1 sociologické ho bádania. 
Je to u nás prvá práca svojho druhu a nie nevydarená, ale 
skôr podnetná, prináš ajúca ro?.hodne pozitívne prínosy. Tak
tiež obs iahle poznámky a odkazy prinášajú veľmi slušný a 
hodnot ný výber bib liografie a diskografie spracovaný osobitne 
ku každej postave. Je to knižka, ktorú je zahodno s i prečítať. 
A nakoniec považujem za potrebné kladne hodno tiť aj formát 
knižky, t lač a jej celkové vybavenie zo strany vydavateľstva 
Supraphon. M. J. 

Divacle!níci. ktorí sa zWt v Bme 11a zasad11u t í Ttudobnej 
,ekcie Med~i nrí •·r>d >éhn cli ciJ('/e/ného LÍ' tavu, čast o disk tt 
t ovalt o Véir~ílc-:wej tttsr:anáct~ Pikovej dámy. Scénu a kos
týmy navrhol J, A. Sálek . 

Vokálne umenie zo švédska 

ERLAND HAGEGARD - barytón 
Piesne Franza Schuberta 
Na klavíri hrá JAN EYRON 
EMI z produkcie ELECTRIC & MUSICAL 
INDUSTRIES LTD SVENSKA AB 

O švédskej a vôbec 
š-kandinávsk()j hu
dobne.i kultúre a hu
dobnom živote vieme 
m álo. Sú to v iac-me
nej kusé i·nformácie, 
priležitostné uvedenie 
niektorých d iel. :Jed
ným z informačných 
zdrojov je gramofó
nová platňa. Mal som 
možnosť zoZ'llámiť s a 
s pomerllle vel'kým 
výberom švédske j 
g•ramofónovc;j pro
dukcie - o n iekto
rých budeme rpisať 

neskôr - k torá do
kazuje pome rne vy· 
soký šuandard in te r 

pt·et-ačného umenia a naJma Je dôkazom veľkej pozornost i 
voči dom§,cim špičkovým umelcom J súčasnej tvorbe. 

Do ·dneŠI!lej g1·amofónovej rubrú1<y vybra-li sme dvoch mla 
dých prominenmých švédskych voká~ny_c:h inte1·pr·e·tov. E:Iand 
Ha ge g ä r d je u nás sí-ce úptne. ne11na~ou ?s~bO!J , no .c~raz 
viac sa dostáva na koncertné 1 operne pod·la Sk and1navte 
i Európy. študoval vo vlasti a vo Viedni, k de sa . mal m~ž
nosť dôver ne zoz,námiC s atmosf.ér·OU a slohom v1edenskych 
k•lasi'kov a hlavne s rozsiahlou schubertovskou vokálnou li
tera-túrou. Aj recenzovaná LP platňa - mimochodom ozna
čená znakom kVlality HIS MASTER'S VOICE - preds•bavuje 
pestrý výber zo Schubertovej tvo: by. Hagegär d m~ jasný, 
nosný hla·s, pripomínajúci nemeckú skolu. wagne,rovsk_Yc<h spe
vákov. J eho prejav je veľmi diSCÍ!plinov.aný, pr e nás vku s a 
zvyk azda t rochu chladný, stavaný na technickej perf€kim.osti, 
doko.nalom frázovanf. Len v niektorých piesňach (Lied de s 
gefan gehe n J ägers, Der · Zwerg) napLno rozozvučal ~voj_ boha~ý 
hJ.a·sový v·olumen. Celá nahrávka - celkove 13 p1esm - ~e 
veľmi vyroVll1aná, ~aždá pieseň je presne vy.prac<lv.aná do naJ
menšie ho detailu. Klaví~1lly sp·rievod Jana E y ro n a pouka
zu je na veľmi skúseného a vy111ikajúceho klaviristu. Taktiež 
tech nická a zvuková nahrávka pla-tme je na veľmi vys okej 
ú rovni, čo pochopiteľne zvyšuje aj ce.Jkový veľmi sympati·cký 
dojem a umelecký zážitok. 

MARGOT RODIN - mezzosoprán 
Piesňový recitál 
Na klavíri hrá JAN EYRON 
EMI z produkcie ELECTRIC & MUSICAL 
INDUSTRIES LTD SVENSKA AB 
-· ... ,.:-~ .. •..;._ ....... ...-., .... ~ -·~1!''""(:;:~~'-\~~~~ .. .;).; _,.,. ). -~ , .. \,.;! ... 

'.~· \l) { ·~ (''; FJ~ ·J ·ľ(' :··~)· ., .-)·J· ;\,· Platňa Margot Ro-' 1;J '· · \ . .l' ) . \ . . : ' d!nove j je dran! aLur-
. · 1\EC!'I \L . . . g~ck~ p_ostav~J~a ~~o 

( ·~· 

.!.\ ' J:·.\. l' ~· }\ . f'l \\!. 1 ,· p1es~ovy r ec ttal, cun 
\ ' ·' · · dostavame - na roz-

d ie l od Ha gegárda -
plnš í a obsiahle jš í ob
r az o interpretkinom 
s:peväckom ume ní. 
Maťgot Rodinová pat
rí dnes k najúspeš
ne j ším a najlepším 
švédskym mezzosop
ranis tkám, čo okr em 
mnohých úspechov 
n<l domácich a zahra
ničných operných l 

.~~f':~il~'.,;1:f.~c:.:~Š:ť koncertných pódiách je vy jadt·ené i úspeš-
:· •" : _~~.::.;.... . nou spoluprácou s 

Herber tom von K~rajanom a Karlom Bohmom. V opernom 
žánri doslaf upozornila na seba n.a,jmä skv€lými kreáciami 
Carmen, Da.liJy; Octaviana zo Straus sovho Gavaliera s ru
žou, Orfea v Gluokovom Orfeovi a Eurydike, je taktiež vy
nikajúcim Cher ul:Yinom vo Figarovej svadbe a pod. Popri opere 
sa však Rodi!llová intenzívne a s ús tavne ve nuje piesňovej 
ŕnterpretácH. Je ,i LP I{Jl a<tňový recitál obs iahne sk ladby od 
J. P. Mart in iho, Pergolesiho, oez J. Brahmsa po E. Gra na
dosa a domácich autorov. V Brahmsových nemeckých l'udo
vých pi esňach veľmi výrazne a pekne vyznieva predovšetkým 
stredná po loha. ~od~nová cíti i najmenšie slohové nuance; 
kým Brahmsa máličko roman t icky zvláčňuje, tak Pergolesiho 
s pie va pokojným, vyrovnaným l'ahko ply.núcim tokom. Celkom 
novú stránku svojich interpretačných schopností uk·nzu je 
v š tyroch Granadosových piesňach, ktoré sú výra zovo u voľ
nené, rytmicky zdôramené. Interpretka tu prejavuje a j do
s tatok t emper.ament u, vše tko však v medziach v'kus u a Ýý
razovej d isciplíny. Je zaujímavé sledovať a !pOrovnávať spô
sob s pievania u nás, ktorý dovol'uje spevákovi príliš vel'a voľ
nost i, čím sa často defot•muje charakter skl adby. Rodinová 
spieva a budu,je na prec!znom frázov.a•ní, dod·ržiavaní metra, 
nepreháňa vo výraze, je taktiež skôr umierne ná a len tam, 
kde si t o výra z bezpodmienečne vyžaduje. rozospieva sa do 
plnej hlasovej inte nzity. Skladby švéds kych autorov W. Pe 
terson-Bergeťa a Ture Rangstroma vychádzajú z tradlci! ne 
meckej voká lnej školy a pr ldfžajú sa schubet·tovske j piesňo
vej fo,rmy a stavby. Aj o tejto nahrávke možno sa vyjadriť 
pochvalne. Takis to t echnická a zvuková ·stránka je ve l'mi dob
r ä a t iež nesie :zmámku vysok•e j kvality. 

P·ravda, živé zomámeni~ sa so švédskymi interpr et mi by 
bolo zaujíma ve jš ie, al·e domni·evam sa, že gramofónová platňa 
j e does t aký dôležitý komunikatívny prost r iedok, že je už 
nezbytlnou súčasťou hudobnej ~redukcie, kt or ej treba veno
vať aspoň takú pozornosť ako živým koncer t ným produ kciám. 

MARIÁN J UR·IK 
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Zo zahraničnej ti a ce 
MUZYKAĽNAJA ŽIZŇ č. l 
(ZSSR) 

Prvé číslo ročníka 1971 ótvá
ra redakčný úvodník k XXIV. 
zjazdu KSSZ. D. Baškirov a V. 
Jurev píšu o medzinárodných 
súťažiach v Bukurešti a v 
Arezze. V rozhovore s Vladi
mírom Krajnevom časopis po
kračuje v predstavovaní víťa
zov Cajkovsk ého interpretačnej 
súťaže. J. Gir šman uverejňuje 
obsiahlu stat k 100. výročiu 
smr ti rusl<:ého skladateľa a kr i 
t ika A. N. Serova. 8. Kotlja 
r ov pí.~e o anglickom skladate
ľovi Alanovi Bushovi. A. N. 
Alexandt·ov uverejňuje spo
mienku na svojho žiaka skl a
dateľa V. V. Bunina, ktorý 
zomr el v roku 1970. 

HUCH MUZYCZNY č. l 
(Poľsko ) 

Císlo j e vértované 200. vý
ročiu ttárodeniil Ludviga uan 
Beethovena. Zygmunt Mycielski 
c~važuje nccd Beetltovenovýmí 
lc01~ver:wčnými zo.Wmi, Zofia 
Li.~sa píše o Dielach Beetho 
vena, ktoré sme nepoznťlli. V 
člsle je ďalej stat Arthura 
Schopenhauera Metafyzika hua
by. O Jazz-Jamboree 70 vo 
Waršave píše Maria Stanilevi
czovd. Clslo ťl.optňajrí. kritiky, 
správy a infor mácie. 

MUZSIKA č. 1 
(Mad'arsko) 

Gyorgy Ránkl píše o svojej 
nóvej o[Jél'é TragMia človeka 
podľa rovnomennej MádáchO 
vej hry. Z Bart6k ovskej súťaže 
časopis uverejňuje anketu me
dzi členmi poroty ( Ferenc Far
kas, Sulchan Cincadze, Coffre
do Petrassi, Tadeusz Baird, 
Gyorgy Ligeti). Endre Székely 
píše o úspešnom vystúpení Bu
dapešt ianskeho komorného sd
boru na Stajerskom hudobnom 
protok ole v Grazi. Magda Szti 
vai referuje o kongrese FlJ M 
v K oppenhágene, János Gonda 
píše o Jazzovom festivale vo 
Vccr šave. 

MELOS č. 1 
(NSR) 

Wulf Komold v čllinku Ces 
ta Renata de Grandis k novej 
Tcantabilite, analyzuj e sk lada
teťovu t vorbu. Fri t s Weiland 
podrobne charak terizuj e Inšti 
t út pre sonol6giu na Ri jks uni
ver zite v Ut rechte. Erhard 
Karkoschka sa zamý~!'a nad 
novými aspek tami skupinovej 
i mprov izácie. Gunter Grass pí
še o svojom novom balete na 
hud bu Ariber ta Reimanna. Roz
siahle miesto časopis vetwje 
sprlivam a i nformáciám, recen -· 
zilim, k ritikám z nemeckého i 
zahraničného 1tudobné7w živo
t a. 

SONORUM SPECULUM č. 43 
(Holandsko) 

Ernst Vermeulen hodnotí 
posledný Holland Fest ival. 
Everett Helm opisuje j ubilejný 
koncert usporiadaný nadáciou 
Donemus v spolupráci s ho
l andsk ým rozhlasom a všíma 
.~ i cltel holandských skladateľov 
( Leo Smit, Jan van Gilse a Ni
co Ricl!ter ) , ktorí padli za obéf 
•temeck ým fašist om. Gerard 
Werker sa zamýšCa nad sklad 
IJO!t Hansa Koxa .,In t hose 
Days'' , k t orá v rozhlasovej a 
televíznej sútaži Prix ltaZia 
zíslqala prvú cenu. ŕJ, l!' . Krui · 
~e pripomína 250. · výročie smr• 
t i slávneho nemeck ého stavite
ľa or ganov Arpa Schnitgera, 
t..: torého označujú za Stradiva
•·iho or ganu. V čísle je prehľad 
'w vých diel hol andských sk la
dateľov a kronika hudobného 
tivota. časopis vychádza v ne
meckej a anglickej reči. 

23. január 1970 a l . feb ruár 1971 sú 
dva dá tumy spojené s me nom vynikajúce
ho dejateľa ruskej hudobnej kul t•írv 
A. N. Serova. Pr vý dátum znamená 150 
vyr'oč!e jého narodenia, dt·uhý 100. výroč ie 
smrti toh to známeho ruského skladate'ľa a 
kritika. 

Serov s i právom vyslúži! uznan ie ako za
kladateľ ruske j k la sickej muzikológie .a 
skladateľ, k tor éhl'l operné d iela znamenal! 
významný m edznlk v rozvoji nárOdného hu~ 
dobného di vadla. 

Aléxandt•ovl pt.edurči li v rodi ne karié ru 
štátneho Or.ad nlka. Otec chcel, aby sa do
·s t af do. ,.veľkého sveta". Zača l študovať 
právo, Už vtedy pomaly vnik·al do t a jom
s tiev hudobnej vedy. Veľký vplyv v t omto 
smere ma·lo naňho priateľstvo s V. Staso
vom. K formovaniu jeho umeleckéh o sve
t onázor u prispelo priateľs~vo s M. I. Gi!n -

Náš zahraničný host 
Dňa l. ťebruá·ra bola na Zväze sloven~ 

ských sk iad.atel'ov uzavretá zmluva o vzá
jomnej spolupráci m edzi ZSS a Spoločnos
ťou autorov a skl.ad ateľ<Jv Peru - SA YCO
PE - na rok 1971. Pri tejto ip.ríležitosti 
sme dal! n iekol'ko otázok predstavi teľovi 
SAYCOl?E - Manuelovi Acostovi Oj idovi: 

O hudbe Južne j Ameriky a zvlášť o pe
ruánskej máme u nás veľmi m álo informá~ 
cií. Mohli by ste nás stručne informova{ 
o momentálnom stave v tejto oblasti pe~ 
ruánskej kultúry? 

- Hlavnou hudobnou organ izáciou v Pe
ľu je Konzervatórium, ktoré sa v·o výcho
ve kádr ov l v pestovan! hudby orie ntu je 
na cud zie hudobné kultú~·y. Peruáncov po
važovali d lhý čas za potomkov Španielov; 
90 percent obyvateľov Per u je tzv. mesti
cov. Dlhý čas sa Pe ruánci hanbili z,a svoj 
pôvod ~ a t ak s a stalo, že sa vzde lanci 
neobracali s merom k národne j, ale európ~ 
ske j , h lavne španielskej ku ltúre. Našťastie 
s a našli nadšenci, ktor! pracovali na vý · 
skumoch ľudových t radlcil. V o blasti hudby 
spomeniem mená sk lad ateľov a zberateľov : 
Roberto Ojeda. Armando Guevara Ochon, 
Jorge 1-lui rse, Danie l Alomás Robles. Vý
skumy v oblast! pe ruánskeho fo lk lóru sú 
robené asi od roku 1920. Samozrejme, vše t 
ci spomlna nl pracuj ú ,.na vlas trtú päsť", 
pričom musia zápasiť aj s ne dôverou pros
tých ľud i voči výskumným pr acovnikom. 

Transplan tujú sa tvorivo prvky ľudovej 
hudby (lo tzv. hudby vážnej?. 

- Zia l', n ie. Prvky pôvodnej hud by' sa 
v dielach súčasných skladate l'ov nájsť ne
dajú. Je t u opä ť silná o ri entácia na hud bu 
sve tovú. Na programoch koncertov jedi né 
ho symfon ického orchestra sa .objavujú me. 
ná Schi:inbe rga, Stravinského. . . Pochopi 
t el'ne, eu rópsku hud bu sa snažia predvá ~ 

HAVLÍKOVÁ V ZSSR 
V dňoch 8.- 24. j anuára bola na koncert~ 

nom turné po Sovietskom zväze l<laviristka 
I< l á ra H a v l í k o v á. Sériu koncer tov za
čala v hlavnom meste Lotyšska v Rige, 
kde popri verejnom vystúpení sa na druhý 
deti priamym prenosom odvysie lalo jej l'on~ 
certné vystúpenie v t e levízii. V Estónsku 
pôvodne plánovaný koncert v Tu ll ltté sa 
uskutočn!l v malebnom s tarobyluni "št u
dent skom" mestečku Tar tu. Obe ce ns tvo -
väčšinou profesori a š tudenti ..... pr ipravilo 
vefmi vnfmavé prostt·edie. 

Po severských mes tách l<oncer tnli cesta 
Kláry Havlíkovej viedla na juh krajiny -
lietadlom do Suchumi a odtlat vlakom 
do Soči. Koncert v známom p l:'l tnor·s l<om 
rekreačnom stredisku bol v hypermoclc r nej 
sále Hudobnej školy pred znamenitým obc~ 
censtvom (kapacita as i 250 ľuílí) . Aj tam 
využila televízia priležtiosf pre odvysiela
ne! malej re lácie - rozhovoru s lnte r 
pr etkou. 

Na vš etkých týchto koncertoch ndt nl!l 
progran1 so s!<ladbami J. A. Bet1du, (;, F. 
Händla v p rve j polovici, d ruhú t vorili Me • 
tamor[ózy prof. Eugena Suchoňa , z kto
rého tvorby si väčšinou Klára Havlil,o vá 
volila sk ladby pre vyžadorvané pt fdaVI<;ý 
( 2 čast i z Kon templácií, Homantická ~idad 
ba č. 3 z Kaleidoskopu a od. M. Novll ka 
Capric de tí z l. klavírne j suity) . 

Posledné vys túpenie v Moskve nebolo po
dujatim Goskoncer tu. Uskutočnilo s a z ini
clatfvy prof. Leva Ginsburga, p redsetl u hu~ 
dobnej komisie Spoločnosti Sovietsko-čes-

Alexander Nikolaievič Serov 
kom a A. C. Da.rgomyžským. Po d lhom h ľa
dani a váha ni ,.čim byť? ", rozhodol sa Se
rov zänechať úradnícku d ráhu, a teda ro
zisť sa aj s rodným domom, bez ohľadu 
na to, že zostane bez finančných prostried
kov. Takto dramaticky a ce lkom prozaic
ky sa Zi:IČclla jeho veľká hudobno-kr itická 
činnosť , ktorá zname nala nový krok v de
jinách ruskej hudobnej kultú ry. 

Do svoj ich prvých k ritic kých člankov 
vložil vše tky sily. aby mohol bojovať s 
,,neplod ným diletantizrnem". za r ozširovanie 
hudobného vzdelania a za pokrok hudobnej 
vedy v Rusku. 

Serov vniesol do oblasti muzikológ ie na 
tie časy na jpokr·okovcjšie id eovo~e stetické 
zásady. Podl'a j eho slov .,hud ba je život d u
še, vy jad rený zvukmi". J eho snahou bolo 
priblíziť širokým masám obsah vynikajú 
cich hudobných diel. Teoreticky spracoval 
najdôležite jš ie problémy rusk·e j hudobnej 
kultúry, urč il predovšetkým mie sto ruske j 
hudby v celkovom hudo bno-histor ickom 
procese. Studoval a spracovával pred·ovšet
kým ná rodnú hudobnú t vorbu. J eho die la 
znamena li celkom nový smer v š t údiu rus
kej ľudovej pie sne a prvý krok k vytvo
r en iu hudobnej fo lk lor ist iky v Husku. 

Nový pohľad m al a j na západoeurópsku 
hudbu. Hlbok o s i vážil tvo rbu Haydna, Bel·
iioza, Lis zt a, Rossiniho, Gounoda, V'erdiho 
a i. lllbok·o sa skláňal pred tvor bou Bee~ 
t hovena. Vo W;ignerovi v idel pozoruhodné
ho reformátora opery, .,Glucka 19.' s toro 
čia " . Serov vynaložil vera úsilia, aby v rus~ 
kej hudobnej ver e jnos ti vzbudil záujem o 
najnovši oper ný s mer a aby ľuďom p-ri· 
blížJl Wagnera. 

dz-ať a j mnoh! hosťujúci d irigenti. Ak sl 
k t omu p.ripoč!tarne aj nezáujem televfz ie 
a !l'Ozh lasu, jasnejšie sa nám vybaví o braz 
stavu súčasnej peruánskej vážne j hud by 
i propagácie folklóru. Zhrnul by som to 
tak, že v Peru existuje kul túra ofic iiílna a 
kult-ú ra živol'iaca na pokraji záu jmu. 

Manuel Acosta Ojida 

O PERUÁNSKEJ HUDBE 
Mohli by s te nám povedať aspoň niekoľko 

mien súčasných peruánskych skladateľov ·r 
· - Ano. Je t o tri d.sať·ročný Eclgar Va lcar

cel, Enrique Iturziaga (50 r.) a José Malzio 
(50 r .). 

V diskusii na ZSS ste vyzdvihli sku
točnosť, že na Slovenslw s te sa stretli s 
hrdosťou na nár odnú k ult úr u, že tieto ra
dostné dojmy chcete t lmočiť svojim kr aja
nom na st ránkach novín. Myslíte si, že vám 
bude umožnené podobné pôsobenie na ve
rejnosť'! 

- Myslfm si, že áno. V Peru je zákon, 
k torý umožňuje publikovanie aj takých ná~ 
zoro v, ktoré sú n ie zhodné s of ic iá lnou 
pol itikou. Navyše, v pos lednej dobe s a pre ~ 
lomili is té zábrany of icilil nych peruárlskyeh 
pred st avi tel'ov k našej o rganizácii .,-- SAY
COPE, ktorú na Sl ovensku reprezen tu jem. 

čo je to ·vlas tne SAYCOPE a aké ciele 
má vo svojom progt·ame? 

- Je to Spoločnosť autorov a sk ladate
ľov Peru a jej prvoradou úlohou je po 
ukázať na národné tradic ie, r esp. ich oži~ 
viť, nad viazať spo luprácu s umeleckými 
zväzmi rôznych kra jín, čerpať z ich s kúse 
ností v budovan! ná rodnej kul túry. 

Na začia tku rozhovoru s te spomínali ex is 
tenciu Konzer vatória v Lime. Aký je s tav 
hudobné ho škols tva v tomto meste, resp. 
na peruánskom vidielw ? 

koslovenského priate rs tva. V malej sále 
Domu sld ada tel'ov po celý večer dňa 23. ja
nuára znela pred nie s ice vel'mi početným, 
ale zato huclohne vyspelým obec!mstvom 

s menom Serova sú spojené začiatky od• 
bornej hudobnej tlače v Hus ku. Viedo l aj 
cyk lus vere jných hudobno-osvetových 
prednášok na petrohradskej univerzile. 
Koncom plltdesialych rokov 19. s toroči a sa 
ako hudobný kr itik preslávil a j za hľanica
mi. Keď sa zdalo, že je 11a vt·chole svo jej 
hudobno-kr i t ick ~~ j či.n nosli, prešie l novou 
metamorfózou : v šesťdcsiLltych rokoch sa 
stal o perným sk l ada te ľom. Už za mladi sa 
v ňom zrodila myšlienka naplsať operu. 
V j eho tvorbe dominu jú opery Judith, nog• 
neda a Vr ažj a s il a. 

V opere Judith, napísane j podľa t a lian• 
ske j drá my na námet w ámej biblickej le• 
ge t1tly, sa Serov ukázal ako ma js ter mo• 
nument á lneho operného štýlu. Za tia ľ čo t li• 
t o opera vznikala ešte pod vp lyvom oper• 
ných tradíci! a vkusu tých čias, v histo• 
riclw- legendárnej dráme Hogneda šiel S~· 
rov pr iamo v úst r ety požiadavkám ruské• 
ho ná rodného o perného ume nia. Rognedl 
mala obrovský úspech, lebo s pracúvala té· 
m tl z dej!n ruského š tát u . 

V ďalšej jeho o pere Vt·ažja sila podľa 
hry A. N. Ostrovské ho ho napad la nova 
myšlienka - vytvoriť národnú o.peru na 
spoločenský dramatický námet . Operu 
u vied li al po smrti sk ladate l'a. · 

Vz111ik Serovových· opie r bol s prevádzaný 
véľ·kým úspechom, al e aj ost,rou polemikóu 
medzi jeho pr lvržencami a odporcami. Ostr' 
kr itika posledných nemoh la však zatieniť 
an i veľký historicko-umelecký význam 
t ýchto di el, ani naoza jstné tvorivé viťazstvo 
Serova. Ser ovov·e skúsenos t i rozvinul a pre. 
h lbil Musorgskij, Borodin. Rim skij-Korsa• 
ko v, ča;jkovski,j a iní rusk! s kladatelia. 

- V Lime je e šte Bachova a!Nadémia, 
kt orá je však na nižše,j ú rovn i, ako ul 
spolntnané Konzervatórium. V iných mes. 
tách 1!1eex istujú žiadne hudobné školy. Aif!, 
pravdu povediac, hudobné štúdium žia kov 
nepriťahuje, lebo po skončení niet veľa 
možnost! na u platne nie. V už spominanotn 
jedinom orchestr i - Wharmónii je 60 per 
cent hráčov z cudziny . Táto konkurencia 
vplýva negatfvn!l n a domácich hudobn!kov, 
ktoľf sa rviac venujú. - a j z existenčnéh~ 
h ľadi ska - tzv. l'ahke j hud be. V Peru ne
ex is tuje s tála o pe1·ná scéna - pôsobia tli 
iba hosťujúce spoločnosti. Speváci ·na Kon
zervatóriu v Lime sú. väčšinou vycho vávanf 
pre r eprodukciu operety. 

V československu je známa peruánska 
hudba v podaní fenome nálnej speváčky 
Ymy Sumac. Aký je názor jej krajanov na 
umenie, k toré pr edvád za? 

- Okrem jej hlasu je mys ifm .,fenoine
nál nym" hlavne jej manžel, ktorý· je vel'• 
kýltl obchodníkom s nadanim teJtO spe· 
váčky. Ale celkove nie je to , čo u ,ne j o b
divujeme - veJ'.ký rozsah h lasu - takým 
prekvapujúc im pre l'udi, kto rí pozna jú pod. 
mienky života v Peru. Viac ako polovica 
obyvateľstva žije vo výške nad 2000 met · 
rov, čo má nesporne - z fyziologického 
h l'acl iska - vplyv na kapacit u pľúc a snáď 
a j na kva litu hlas iviek. 

Vráťme sa k práve uzavretej zm luve, 
v ktorej sa hovorí o pt·edvádzani s lovén• 
sk ej hudby v Peru. Myslite s i, · že tamoj šie 
publikum prijme túto hudbu ? 

- Myslim, že sa t u nevyskytnú problé
my. Využijeme is té komerčné výhody doho
dy, takže pt·e publikum i umelcov bud·& 
ekonomicky - a samozrejme i umelecky 
užitočné š tudoll af i p rij íma ť hudbu na• 
š ich s love nských. priate ľov. SAYCOPE bu
de fi nancovať interpretáciu slovenských 
die l a okrem toho mft tillo spoločnosť do
hodu o finančnej pomoci s peruánskymi 
odbormi, k toré budú pomáha ť pri zabezpe
i:enl ekono mickej strán ky konce rto v. -r• 

hudba prof. Eugena Suchoiía. Pred týmto 
koncertom n~hra la Klára 1-lavlíková Sucho• 
ňove skl adby pre moskovský rozhlas. 

M. Més~rošovf 

Ot:hello ako nwzilcál. S1wkespearova dráma Othello ~a ?újav ila v Londý ne ako .muzttfl. 
Na snímke z predstavenia G. Wickham ( Roder igo) a L. Le Gartlt ( Jago). 

Sn.!mka:_ čftll 



, HUDBA V TE.LE.VfZII 
I keď nie veľmi často, pl'edsa sa v te

lev!zii objavujú z času na čas zaujl-
. mavé relácie z oblasti slovenského hu
dobného život a. V posJ,edných dňoch 
patrila ku nim nesporne a j !publicistická 
relácia autorov V\adimh:a šte.fku a Jaro· 
Ilava Blahu (rčžia Vl. šteľko) pod ná 
zvom OPERA BEZ DIVÁKA. Re lácia od
znela v rámci KULTÚRY 71, zaujímavej 
publicistickej polhodinovky z t·ôznych ob
lastí slovenskej kultúry, na ktorú sme 
si zvykli ča ka~ vždy ~ ned eľu s !'adost
ným vzrušením, pre tože t áto r elácia má 
stabilne vysoký š t-andarrd a inteligentnH 
pracuje s istými faktami nášho života. 
Vopred treba povedať, že relácia splni· 
la informatlvny účel, š!rkou záberu po· 
ukázala j ednak na výsledky výskumu ši
r<>kého autot'ského kole ktlvu pod <vede
nim prof. PhDr. Ittg. M. Hruškovica, 
k torý si dal za úlohu komple xný vý
skum návšt eVlnosti s lovenský-ch oper
ných s cén, jednak aut<Jri relácie nadvia
zali dialóg s poprednými slovenskými 
kritikmi - škoda, že nepr izvali do dis
kusie aj riaditeľa SND, r-esp. iných slo
!Venských operných scé-n - , spevákmi a 

v nie poslednom rade l navštevn!kmi 
operných predstaven!. Ze krlza návš tev
nosti súv isi s ve ľmi širokým diapazó
nom prnblémov (poč!tJa jú c renováciou 
budovy SND, cez drama tu rg iu, p ropn
gáciu, gramopriemyse l, nadviazanie kon
taktu s rozhll!sovým u t c·lr.víznym div~ .. 
kom a pod.), netreba zd Orazňovať. !ciP 
teraz o to, aby rozhl11s n t elevízia ( tá 
druhá snáď v e.líte zvý.~enej miere -
vzhľadom na mo~ nosti pôsobenia) po
kl'ačovali nielen v rozbore pričln, a le 
l v ich odstraňovani, · naprikl ad for
mou pohotovej informácie o premiérach. 
hosťovaniach zahraničných spevákov, v 
besedách s domácimi umelcami, repor
t.flžami zo zákulisia div-ad elne j práce, 
šotami z významných operných akcii 
atď. Ten to spôsob práce totiž osobne 
považujem aj za istý spôsob r iešenia 
krfzy návštevnosti, !Pretože môže veci 
nielen filtrovať, ale· súčasne a j propa
govať a cez ne vť.ahov-ať budúceho di
vákH do radov nadšencov, na akých di
vadlo vždy v minulost i stav.alo - a v 
budúcich rokoch to ináč nebude. 

Slovensl<á filharmónia uvedie v marci 
štvrtok 4. III. (A), piatok 5. III. (B) : i'ál<a a vnukom Josefa Suka. Je nosite

ľom jej veľkej hudobnej tt·adície a zde
dil od nej to na jcennejšie: typicky čes
ké, zdravé muzikantstvo, ktoré spolu s 
virtuóznou technikou a h lbokým zmys 
lom pre štýl zabezpečilo mu miesto me
dzi najvýznamnejšími huslistami sveta. 

Dvoi'ák: V prívode, predohra, Brahms: 
Koncert pre husle a orchester D dur, 
Ferenczy: Serenáda, Ravel: La Valse. 
Dirigent: Ľudovit Rajter, sólista Tho
mas Brandis, Západný Berlin. 
~tvrtok 11. III. ( A), piatok 12. III. (B) : 
Haydn: Symfónia č. 9 ,.s úderom kot
lov", Kopelent: Krik z kríža, Beethoven: 

· IV. symfónia. Dirigent: Andrzej Mar
kowsklj, Poľsko, sólista: Peter Roggen-
kampf, NSR, klavlr. , 
štvrtok 18. III. (A), piatok 19. III. (B): 
Moza-rt: Husl'ový koncert G dur (K 216), 
Dvorák: Husfový koncert, Očenáš: Sym-

' fónia o zemi a človeku. Premiéra. Spolu
účinkuje Slov. filharmonický zbor. Bar
t6k: Tanečná suita. Dirigent: Ladis lav 
Slovák, sólista: Josef Suk. 
~tvrtok 25. III., (A), piatok 26. III. (B): 
Haydn: Symfónia č. 99, Martinom: Hym
ne et Rond.o, Schumann: IV. symfónia. 
Dirigent: J ean Martinon, Francúzsko. 

Ako sólista l ako člen Sukovho t ria 
koncertuje Sui< po celom svete. S mi
moriadnymi úspechmi absolvoval cestu 
tromi svetadielmi r. 1959 ako só lista 
lwnce rtov Ceske.i filharmónie; t riumf 
s lávila aj jeho prvá návšteva USA 
r. 1064. H. 1960 získal v Pariži Grand 
Prix des Disques za gramofónovú na 
hr·úvlw hu s ľových sonát L. Janáčka a 
C. Debussyho. H. 1964 bol za svoju ume
leckú činnosť vyznamenaný štíitnou ce
nou. fl. 1966 získal ďlllší Gt·and Prix de 
Oisques za nahr•ávku Dvorákových Du
miel; so Sul\ovým triom. 

JOSEF SUK (nar. 1929 v Prahe) po
chádza zo slávne~ českej hudobníckej 
rodiny - je pl'avnukom Antonhta Dvo-

Suk je častým hosťom medzinárod 
ných hudohn5·ch fest ivalov (Praha. Vle
dei1, Sa lr.hurg. 1let·gen a 1.); hrá na· 
lo·ásnych Straclivll!'ihu husli ach Campo
Selicc z t•oku 1710. 
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Z p r e mi é l' o v ý ch re a I i-
zá c ií die l slovensk ýc h 
a u t or ov: 

Symfonický orchester českosl o
venského rozhlasu v Bratislavé: 
I. Parík: Fragmenty. Hudba k ba
letu (dir. B. Režucha), T. Salva: 
Oda 1970 (dir. Ci ril Cvetko - Ju
hoslávia), H. Domans ký: Concer
to picco la per orchest r a (dir. š . 
Róbl). 

Slovenská filharmónia: J. Cik~ 
ker: Hommage á Beethoven (uir. 
L. Slovák) I<omorné zctruzonie : 
J. Zimme r: Piesne bez s lov pre 
sláčiky, dielo 66 (d iL". VJ. HOL'Iik), 

Komomé nahrávky: I. Hrušov
ský: SO<l1íita pre husle sólo (V. 
Simčisko), R. Berger: Konvergen 
cie II. (J, Kyška - viola), D. MaL' • 
tinček: Invokácia a fúga (A. Ct~t~ 
tardno - ldavir), E:. Suchoň: lm
p.romptu s variáciami z cyklu l<a~ 
leidoskop (K. HavJ!kovfl - kla~ 
v1r). 

OpeJ:né árJe: Gabrle.Ja Beňačko
•vá, Elena Kltom1rová, dr. Gustáv 
Papp 41 Anna l<ia jabová (dir. O. Le
nát•d), 

S l ovenskl autori a in· 
te~rp r eti v p lľe mi érach: 

Slovenskí autori: Na Ili. pro
grame 22. II. od 11,00 v relácii 
Komorná hudba ,zaznie Diverti 
mento pre štyri flau ty dielo 4.4 
od M. Vileca (ht'ajú Brun nerov
ci), 28. II. 1971 od 14,30 v kon
certe Slovenská zbo-rová tvorba 
od~nejú" t-účne hry Zdenka Miku
lu - obnovená premiéra - Zbor 
súboru Technik dir. Vl. Slujka. Na 
P.RA III. o 16,00 v stereo predve
dení Symfonický koncert, v kto
rom -uvádzame znovu na,hrat ú p-re
dohru Jánošíkovi chlapci od A . 
Moyzesa (SOčR dir. L. Slovák). 

Na III. programe 25. II. 71 o · 
23,30 v relácii Z komorn ej tvor
by W. A. Mozarta vysielame Kvar
teto C dur pre flautu, husle, vio
lu a v-iolončelo . (Hr ajú! V. Bnm
ner ml. - [!auta, V. Šlmčis~o -
husle, J. Cút - violá, J.· Alexan
der - violončelo). Na PRA IH. 
27. II. 71 o 11,QO, I<otlcert komor
nej hudby v stereo predvt\!dení -
premiérov-o odzni,e skladba }4ars 
Berthomie ra A<rcadie (sólist i 
Brunnerov<::i). 

Premiéry hudobno-slovných r e
lácií: nt. program 23. ll. o 20,00 
štúťlio mladých - Posedenie pri 
hudbe s·o zaslúži'lým umelcom M. 
Hubom. Dňa 28. ll. 71 o 17. hod. 
českí emigranti v 18. Stťlrocí -
Hudobné portréty. 

Opera: L program: 28. II. o 14.00 
Nedl·!l' llý opPl'IIÝ koncert - Z no
vÝch nahr~ vok : E. Kit tnúrová, /\ . 
K"ujabová, G. Btlňačková. Diía 
2. Ili. o 21,00 Pre pria teľov ope
ry, 4. III. 71 o 12,50 Scény z opo
ry Líška Bys trouška L. Janáčka a 
Soročínsky :jarmok M. P. Musor g
s kého, 7. lll. o 14,00 v Nede ľnom 
opernom koncer te spieva He ná La 
Tebaldiová . Ili. program: 23. IL o 
15,00 Koncert z repertoáru po
predných bulhar ských spe vá ko v, 
25. II. o 16,00 Scény z opier B. 
Smetanu a Z. Fibicha na libre tá 
E. !<L'ásnohorske,j, 1. III. 71 -o 12,05 
W. A. Mozat't : Bastlen a Bastien
ka, 6. III. o 12,05 Operný k·oncert 
symfonické-ho o r chestra čs. roz
hlllsú v Bratislave dlr. dr. O. 1'1-h
l!k. 

St ará hudba: I. prog-r-am: 23. rr. 
71 o 12,05 Popoludňajšt koncert 
Sl< O ( Albinoni, Lully, Locatelli, 
Hä t1del). III. program: 24. II. 71 o 
12,05 Komorný koncert (E. Ph. C. 
Bach, A. J. Benda, P. Vl'anlcký, 
J, Myslfveček - hr,ajú Musica an
t iqua, Ars redivlva, T-rio Sloven
skej filharmónie, Br.at islavské 
kvar teto ), 28. Il. o 9,00 v pre dve 
denf Pr-ažského komorného or
chestra od2)nej\l d iela z tvorby 
Dušeka, Bendu a Telemanna. 
Zahraniční umelci: III. program: 

26. II. 71 o 14,15 hr á Symfonický 
or chester rumunského rozhlasu a 
t e levízie pod taktovkou George 
Georgescu a Josifa Cql') t a. Só listi: 
Henrietta Mervisová - klavlr, Mi
hail Constantinescu - husle, Ar
ta Florescu, Zlnaida P alli, Dan 
Tordakescu a Cornel Stavru -
spev: Spolu účinkuje zbor r umun
ského rozhlasu. 28. II. o 20,00 od
znie Koncert zahraniČných or
chestr ov: Be rlhi skc j filharmónie 
(d ir. E. Jol!hum, Karl Schm) . š t . . 
symf. orcheste r ZSSR (dir. J. 
Svetlanov. K Kond rašin) a Bos
to.nského symfonického orchesťr-a 
( dir. Charles Mu neh). Sólisti: E. 
Gilels - klav!t, J. Heiľetz - hus-
Ie. · 

UdaloSti fohto obdobiH: li). pr o
gJ'á m; 24. Il. ·o 19,30 I<once rt S lo· 
venske.i f ilharmónie priamym pre
nosom čs. t ozhlasu. Sól isti: M. 

· HaJóssyová a J. Špaček - spev. 
Ari je Keij~er - organ (Holand
sko) ,' dit•iguje L. Slovlik. Spolu
účinkuJe mužský zbor SFZ'. Pro 
gram: Händel, Mozart, Sostakovič. 
I. progr;~m: 7. III. o 19,30 Koncel' t 
symfonického orchestra čs. roz
hlasu v Bratis lave, nositeľ Radu 
práce. (A. Očenáš, R. Strauss, 
C. Franck). Sólista: I. Palovič -
klavír, di r ig\l,ie O Lenárd. Priamy 
prenos. (Koncert sa mal pôvod
ne konať v ja,nuár!. ) 

••• 
V nede ľu - 14. februára t. r.. - pred

po ludnlm odznel na obrazovkách malý 
re citá l nár odne j umelkyne Márie Kišo
iiovej-Hubovej z t vor by Mikuláša 
S('hne icl ra-Trnavského. Dvadsaťminútový 
pronram z t roch piesní skl11dateľa 
(Vesper Dominieae, Prs teň a Nad ko
listwu) priniesol zážitok, i keď nie no
vý - M Kišoňová -Hubová nie raz pre 
sved čila svo je publikum aj o mimoriad
ne cit livom vzťahu k rpiesňovej tvor be 
t rna vského ma jstra - . predsa len zá
žitok nevšedný a cenný. Divák s i uve
domil, akou škodou je, že sa t át o ume l
kyňa neob;javuje častejš ie na o bN\zovke 
- najmä teraz, keď nie je t ak prat;ov
lle zaťažená v oper e SND - s o svo:Jím 
s t arším, ale aj novým objavným reper
toárom. Stála hlasová sviežosť speváčky, 
jej veľká skúsenosť v oblasti koncer t 
ného spevu, decentnosť podania, príjem
ný zjav (a v nie posledmom r.ad.e veľ

ká súhra s do-prevádza júc<Ju Sylviou Ma
cudzinskou) spravili z malého televízne
ho koncertu veľký a sviatočný záži
tok nedeľného poludnia.. . - uy-

OP U S k výročiu strany 
Nové slovenské hudobné vydavateľ

st vo OPUS, ktoré začalo svoju činno_:;ť 
l. j anuára 1971 pripravuje viacero e dlc
ných titulov, ve novaných významJ"!_ému 
jubileu - 50. výročiu založenia KSC. 

Vo svojej edícii gramofónovýc-h pla tni 
vydá v p r iebehu roka umelecky i grafic
ky náročne pripravený trojplatňový 
kompl r. t pod názvom Pieseň o hviezde. 
Prvá pl atň a kompletu, ktorú pripravil 
Miro Procházka, je apoteózou pokroko
vvch idei ľudstva a revolučných l hu
n1anistických trad ícií nášho ľudu, pre
zen tovaná v podobe pásma poézie, hud
by a dokume ntov. Ďa lš i·e dve platne uve
dú ideove i \Jme lecky V)iznamné d ie la 
z tv·orhy A. Moyzesa, E. Suchoií a, J. Cik-
kera a D. Kardoša. ' 

V notovej edícii zborového spevu vy
chádza publikácia Z tvorby ma,jstrov 
sovietske j vokálnej hudby v úprave pre 
miešan,ý zbor. Sú to technicky ľahké .až 
stred ne nát·očné zbory so slove nským 
textom. 

Hozhor sa, vatra je názov ďalšieho 
zbol'l111<a ľahk,ých až s tredne náročných 
zborov v úprave pre 3-4-hlasné det
ské zbory. Tento tit u l bude obsahovať 
vlaste necké i revolu čné piesne sloven
ských sk lacl atel'ov (Suchoň, Kardoš, 
Očenäš, M. Moyzes, A. Moyzes, Francis
ci, Práš il, Urbanec a B. Vala šťan). 

Tretí ti t ul edíc ie zbor<Jvčho spevu bu
de čerpa ť svoju náp lň z výsledkov te
matickej súťaže, ktorú vypísal Sloven
ský hudobný fond pri priležitos ti 50. vý
roč i a KSČ. 

Naša vere j nosť iniciatívu nového slo
ven.ského vydavateľstva is te uvíta s 
úprimným Zčiujmom. 

1'. Šebo-Martins ký 

%tLdab.nJj 
·kaLendár 

28. f.ebr uár 
1921 - Vladimir Sotn!l'l•&r, 'čMkf 
skladateľ, laureát štátnej ct'lny -
50. výročie nar . 

5. marec 
1876 - národný wnelec Jindi'ich 
Jindi:'ich, český skladateľ a národo
pisec, nositeľ Radu práce ( zoťrixe l 
23. 10. 1967) - 95. výročie nar. 

11. marec 
1881 - ná-rodný umdilec Ladislav 
Ze lenka, violončelista a pedagóg 
(zomrel 2. 7. 1957) - 90. výročie 
nar. 
1891 - Jan Kuhn, čéský. zbormaj4 
ster, pt·ofe.sOL" AMU (zťlmre! 15. 2. 
1958) - 80. vý.ročíe nar. 

14. ma;:ec 
1921 - Rudol.f Cortés, český spe
vák - GO. výročie nar. 

16. ma~·-ec 
1901 - národ:nä un1é-lkyň-a M~rta 

•I<rásová, o.pe:rulá SiPtVáčka, lauťeátka 
štát nej ceny (zomrela 20. 2. 1970) 
- 70. výročie na.r. 
1961 - národný umelec Václa.v Ta
lieh, český dirigent (mr. 28. G. 
1883) - 10. výročie smrti. 

24. marec 
1886 - VLsdJin1ír Helfert, čéSký hu
dobný estetik (zómrel 18. 5. 1945) 
- 85. výročie nar. 

25. marec 
1921 - Anton~n Zlesák, český ~>per
ný spevák, člen opery ND v Prahe 
- 50. vý~·očie nar. 

27. marec 
Medzinárodný deň divadla (výľo4 

čie otvorenia parížskeho Divadla ná
t'odov v roku 1957). 

28. mare c 
1881 - Modest J?.etrovič Musorgski.i, 
ruský skladateľ (nar. 21. 3. 1839)-
90. výročie smrti. 

29. marec 
1921 - Eliška Slanc<Jvá, čéskll ta
nečnica , členl~a ND v Prahe - 50. 
výročie nar. 
1931 bola založená Spoloč.nosť A.n
tonina Dvoi'áka v Pr,ahe - 40. vý-
ročie. 

30. marec 
1921 - PhDr. Ot<! Fere,nczy, slovM
ský skladateľ; hudobný pedagóg, 
predseda ZSS - 50. výročie Mr. 

31. ma rec 
1901 prvé predvedenie DvOi'áhovéj 
opery Rusalka v pražskom · ND -
70. výročde. 
1916 - za-s lúžilý umelec Karel Jer
ne k, český režisér a pré·k J.adater 
·operných libriet, člen Národ11éM éli4 
v ad la v Prahe - 55. výročie nar. 
1921 - zaslllžllv umelec Bedi'tch. 

• I<ramosii, český ·divadelný režiséL', 
čl en Nove j scény v Bra tislave -
50. výročie. nar. 

TOP 10 SINGLES 
Vzhľad<Jm na to, ze po

radie v anglickom a ame
rickom Tope sa pr i dvo j
týždennom prehľade mar· 
kantne nem enl, od dnešné
ho člsla - pre väčšiu in
formovanosť - pristupuje. 
me k uverejňovaniu rebrič· 
kov ďalšieh štátov. Dnes 
Hit Parades: Radio Luxem
bourg (pre nemecky hovo-

IliT PAHADE HADIO LUXEMBOUUG (Daily News, 
10. 2. 1971) 

l. FOR DICH ALLEIN 
2. MY SWEET LORD 
3. GNOCK THREE TIMES 

Roy Black 
G-eorge Harrison 

Dawn 
4. ALLES WONSCHE KANN ICH NIGHT 

ERFOLLEN Michael Holm 
5. BLAME IT ON THE PONY EXPRESS 

J ohnny Johnston .and h is Bandwagon 
6. I-UER IST ElN MENSCH Pete~ ALex.ander 
7. HALLELUJA Raphael 
8. WEIL ICH DICH LIEBE Dr.afj Deutscher 
9. DEINE EINSAMKEIT Udo J lirgens 

10. !CH BIN VERLIEBT IN DIE LIEBE Cht·is Roberts 

HOLANDSKO (Muziek Expres, l . 2. 1971) 

l . MY SWEET LORD George Hanison 
2. YESTERDAY WHEN I WAS YOUNG 

3. I HEAR YOU I<NOCKING 
4. PEACE PLANET 
5. SHE LIKES WEEOS 
6. BOTH SIDES NOW 
7. APEMAN 
8. THE SMILE 
9. LONEL Y DAYS 

10. LOVE THE ONE YOU' RE WfTH 

MA ĎAH SKO 

l. KOSZA SZ];::L 
2. ENNYI J!V UTÁN 
3. EGY SZÁL HAHANGVIRÁ G 
•l. JÁNOS BÁCSI P!PÁJA 
5. AZZUHO 

Charles A~navour 
Dave Edmunds 

Ekseption 
Tee Set 

Eu son 
Kínks 

Bralnbox 
Bee Gees 

Stephen Stills 

Pál Széc~l 
Premier GtO\ll) 

Päl Szécs-1 
Saroltll Zalatnayová 

László Aradszky 

. ria ce š táty ), Maďarska a 
H<iJa.ndska. 

Stav v európskych Hlt 
Parád-ach: V Dánsku vedie 
domáci súbor Familien An
dersen (Je g Har Set en Ne. 
germand), v Belgicku je pr
vý George Harrison so 
skladbou My Sw-eet Lord, 
vo Francúzsku je v domá
ceJ časti prvý J ohnny l·li:tl
lyday (Deux Amts Pour Utl 
Amour) a v zahnmičn~.i 
časti ved ie song Lady 
D'A,r banvllle v poda!if Gat 
Stevensa. Vo švédskom Top 
lO je šesť LP p !.a tnf a z-o 
š tyt'och singlov, ktoré odo
lali nllpot•u "elpéčok" ,it\ nt1. 
pl'vom mieste pla ti'la Crack
li'n Bosie - Nell Dlamond. 
špičku ta lianskeho rebrlčka 
opäť ovládli domáci intc~r · , 
preti a na vrchole je ta~ 
mojs.f h itmaker ·člslo jedna 
v roku 1970 Lucio Battisti 
s plél!ňou Annt~. Vo švaj
čiarsku vedie San Bernadi-

. no ~ Ch1~is tie a v Spalilél· 
sku je prvý spevák Nino 
Brav-o so skladbOu Te Quie· 
re, 1'e Qulere. F. H. 
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IEDIICH ~OBRODUriSKf 

V minulom čísle HŽ začali sme uverejňovať výber z ruk~J• 
pisnej práce zaslúžilého umel ca Bedricha Dobrodtnského: 
Dirigent oča mri inštrumental.ist u. Dnes si ešte raz za.Jist·uje
me v kapitole o dirigentskej profesii. 

Spolupráca dirigenta 
s orchestrom 

Naj ideálnej šou platformou 
apolupráce je situácia, v kto
r ej je dirigentovo postavenie 
predznačené heslom ,.primus 
inter pares". Pravda. j e nevy
hnu tné, aby boli k tomu dané 
predpoklady, čiže orchester vo 
všetkých zložkách na výške. 
Potom sa však nezLiedka s táva, 
a ináč. to ani nie je možné, že 
názory na pochopenie a reali
zádu mnohých detailov j ednot
l ivými sólistami orchestra sa 
nekryjú s dirigent ovými názor
mi. Ide t eraz o to, ako dirigent 
tú to nezr:ovnalosť rieši: či li
berälne, ak mu det aily nena
r úšajú celkovú koncepciu die
Ja, dá sólistovi voľnosť v pre
veden!, alebo či trvá na s v o
j e j predstave, ktorej sa sólis
ta mus! koniec koncov podria
diť. Skúsenosť ma poučila, že 
t oto liber álne gest~ ma;jú všet
c i svetov! dir igenti vžit é, podľa 
neho konajú a práca s nimi 
býva radostná, pretože dá va 
mqžnosť spolu tvor iť. Dirigent 
je tu takpovediac inšpirujú
cim prvkom pre orchester, s vo
j u tvorivú fantáziu podnecuje 
k čoraz vyšším výkonom. A 
ako každá ľudská činnosť mô
že byť prevádzaná vonkajško
vo povrchne. i keď navonok 
efekt ne, tak i dir igentov vý
kon môže byť zdanlivo pre 
svedčujúci, ha i strhujúci, a 
predsa umelecky nie celkom 
poctivý. To môže, pravdli, od
haliť Iba ten, kto má pt·íleži
tosť d-oikonale preniknúť do 
p ostupu či spôsobu práce a pri
tom má o V•eci.ach dostatočný 
prehľad a krit ické merítko. Di
!ľigentove kv.aHty prvobr•iedny 
orchester t"Ozpozná takmer IPO 

. ., 
Zlľ 

nieKol1kýah mDm1t'I!Cih - a po
dľa toho •S<a potom vyvíja ď.al-
šia spolupráca. Ve l'·ká dirige·nt
skä ~obnosť sa neuspokojí s 
lacnými úspe.c<hmi, a ie prináša 
kolektívu i jed·notlivým jeho # 

sólistom m nohé podnety, ktoré 
títo ďalej rozvijajú. Preto 
úzkoprsosť d h·igenta, ktorý tr-
vá do najmenších detailov na 
svojej predstave je n eoprávne
ná. pr.etože zo svojho globá l
neho pohľadu 11a dielo sa často 
nevyrovná pr eporacovanosti a 
premyslenostA detailov toho
ktorého skúseného sólistu, kto 
r ého vkus sa t.t·íbil v ~poi'U
práci s mnohými vynikaj úcimi 
d irigentmi - a k;torému mož-
no ani nechýba globálny po
hľad na pr.edvádza,né dielo. 
O. J eremiííš kedys i medziiným 
napísal : ..... Dirigent musí mat 
úctu k poctivej práci všetkých, 
a nebo-jím sa povedať, že sa 
môže i veľa naučiť od jednot
livcov v ot:chestri. Neviem, čl 
by sa každý dirigent priznal k 
tomu, že nejeden vynikajúci 
orchest rálny umelec mu zahrA 
sólovú 1rázu nieke<ly dokona
le;lšie, než si ju <lokáže sám 
predstaviť, som však pr·esveil
čený, že sa to stalo ka·r.dému, 
i naJväčšiemu dir igentovi." 
,G. Roždes~veoskij tomu str·u č -
ne hovorí : "Pr!;límať impulz:v z 
orchestra". Milý úsmev, pokýv
nutie rukou , strohé .,bravo", 
kto·rými komentujú takýto vý
kon aj vy·ni~a.iúci svetoví diri 
genti a prejavujú bak svoju 
spokojnosť, spečaťuje dokonalú 
spoluprácu v tvo•rivom zmy~l e. 

Rovnováha citu a rozumu 

Ak pre každého reprodukč
ného umelca plat! známe hes
lo: "Srdce te.plé rozum 
chladný", pre d i·rigenta plat! 

dvojnásobne. I v najväčšom ci
tovom vzrušení, do k torého ho 
strhuje dramatický vzrueh či 
agogika pr edvädza ného die la, 
nesmie h o .ani na chvíľu opus
t i ť kritická súd nosť, s akou 
kontrolu je výkony j ednot livcov 
i ce lku. Nedostat ok ,, chJ.adnej 
súdnost i" s a prejavuje zväčša 
u skladateľov, k tor í si d i.ri
gujú svoje die la. Celkové pro
porcie, agogiku svojej práce, 
pokiaľ nie sú úp lnými d ir i
gen tskými za či atoĎníkmi , vy
stihujú stopercent ne a auten
t icky. Neraz som sa však pre
svedčil, že v detailoch s i zrej
me svojou fant áziou dokresľu
jú výkon, s ktorými by sa rov 
nako erudovaný dir igent-pro
fesionál neuspokojil. Pretože 
- s k ladateľov Mahlerovho ty 
pu je rozhodne má lo. A pri 
viesť orchester na špičkovú 
výšku sa rozhodne lepš ie dari 
dirigen tovi, ktorý "ti-ež kom
poriu;je", než sk l adateľov i . kto
rý .,tiež diriguje". 

Poznám prlpad vyn ika júceho 
hudobníka , skladnteľa , pedagó
ga i znamenitého kr i t i k a, 
ktorý keď sedel v sále, do
kona le postrehol každý det a.!l, 
či š lo o. skladbu, či o j e;j pred
vedenie. Keď dirigova l, a on 
d ir igoval rád, veľmi rád, bol 

o tvorivej slobode inscenátora 
(Dokonče·ni e z l. stt·.) 

Dr. Väclav liOLZKNECHT - Praha 

nenadávam, konštatujem iba isté ana
lógie. Múzeum vystavuje staré veci, ho
ci je inštitúciou modernou. V tom je 
celý pa·radox. O čo mi išlo? Múzeum ako 
niečo moderné, je výnimkou. ale ne
smieme z toho robiť kľúč k esencii 
moderného. 

Eva HERRMANNOVÁ - čSSR 

- Po vypoču t! si diskusných príspev
kov ju pokúšala jedna otázka: prečo 

niklo neobvinil čajkovského, že pre pra
coval Puškina, prečo súčasníci ne napadli 
Gounoda, že prepracoval Goetheho. Nie 
sme v t omto ohľade (lríliš konzervatív
ni? Veľa zále ží na vkuse inscenátora -
čo je samozrejmé, ale súčasne musíme 
dať ceži·sérovi priestor pre ex~periment 
a vyslovenie m yšlienky. 

šťas tný, ak C·hybil aspoň trom
petista, mal možnosť zastaviť, 
na chybu p-oukázať a tak pred
stierať, že dielo ,.št udu je". 

Parametre 
dirigentského talentu 

" Dirigentská škola, alebo, ak 
chcete, t echnika, podľa môJho 
presvedčen i a neexist u je. Di·ri
gentstvo je čosi, čomu sa ab
solútne nedá naučiť" (Carlo 
Maria Giulini ) . Lorin Maazel, 
na otázku, iSo považuje pre 
dnešného d irigenta pri jeho 
styku s orchestrom za najdô
ležitejšie, odpovedá: "Jednodu
chosť. Vedieť na skúškach po
vedať všetko, čo treba, teda i 
veci najzloži te jšie, takým spô
sóbom, aby sa zdali samou·e;j
mými". 

Dirigentom sa musí človek 
narodiť, a nie nauč.iť . V jeho 
os·obe sa pre lína ve ľ·a pľV·kov, 
z ktor ých neraz tie, kto ré obe
censtvo zvlášť oceňuje, nie sú 
tými pravými a naopak. to, čo 
je obecenstvu sk.ryté, je to, čo 
zapríči ňuje úspešné a dokona
lé predvedenie hudobného die
la. A pret ože duchovná stt"án
ka nie je v umeleckom diele 
daná r·az navždy, j e to l'ko spô~ 

sobov repr·oduikde, kol'ko ~ 
ume.lcov, ktori ho interp'l.·.etu
jú. Jedno je v.š·ak isté: tak ako . 
u só!i:&tu je konšt a111tn ý a pr
vý p!".ed!pokl·ad r.iadmeho výJ<O
nu tedhnické zvládnut•ie, t a·k 
sila osobnosti, veľká fantázia, 
presvedčivé gesto, správny 
psydhologický postreh v po
mere ku spolupracovníkom, 
spoločensky korektn é správ.a
ni1! i v prípadoch ne-spokoj
nosti a konfliktnosti, doko.na .. 
lá i nštrumentačná znalosť, po
učenosť hudotmoteoretická, 
všeobecná inte ligencia, ktorou 
mus í imponovať ko lektívu -
t o s ú a si najhlavne.išie znaky 
dirigenta a·lw takého. Myslím, 
že sa nemýlim, ak ku týmto 
vlastnostiam rprič lením eš te 
skromnosť. Ak má dirigent 
prerni-l~núť a stať sa osohnosťolt 
sve to vého ľo•rmátu, pdstupuj~J 

i mimor.bad rna, niekedy až ge
n iáfna pamäť; pretože dnes čo
raz viac dir igent-ov do·kona le 
ovláda spamät i rad diel, l<toré 
boli kedysi i pre výborných 
a renomovaných dirigentov re 
produkčným problémom - a j 
keď mali pred sebou pa·rtitú 
ru. Pravda, i v tejto otázke 
tre ba diferencovať - čo je 
ťažko krHikom a tým viac obe
censtvu. Ak umelec di-rigu je 
dvojhodinový koncert spamäti, 
počíta sa mu to ako aktívum. 
A pred sa - je veľký rozdiel 
medzi pamäťou zrakovou, vi
zuá lnou, t. ;j. že dirigent po..; 
.zrná partitúru tak presn e a 
podrobne, že by ju moho! na
písať, a pamäťou s luchovou -au• 
di tí\llnou , poved,al by som glo ... 
báJne slu chovou, kde di rigen
tov i živý zvuk orchestra vy
bavu;je prúd predvádzanej 
skladby, a len v ur.rč itých pre
chodoch, uzloch má i presný 
vizuálny obr az partilúry. Zo 
svojej či nnosti viem, že väč
šina pamäťDu oslňujúc ich di
rigentov má pamäť sluchovo 
globálnu - a táto inštru
mentalistovi zvlá šť neimponu
je, pretože by s takou pamäťou 
pri sólovom vystúpení nevy
stačí!. A tak teda i v tomto 
sme1·.e je potrebná opatrnosť a 
nenadchýňanie sa t ým, čo nad. 
šenie nezasluhuje. I tak však 
tľeba s touto položkou - pa
mäťou - počítať , ak chceme 
objekt ívne konštatovať, že 
pred našimi ocami sa dnes 
dotvára nová pr.ofesia, moder
ný dirigent. 

Mt'dzit>itulky redakcia. 

V budúcom čísle : čes
kí umP.!ci pred or
chest rom . 

Brnenskú inscenácitc Janáčkovej opery Líška Byst r oui'ika pripravil 
režisér V. Vežník na scéne J. A. Sálka. Snímka: R. Sedláček 

- Vychádzal opäť z Vežník.ov·e ;j insce
nácie Ptkove;j dá my, ktorá je - na r.oz
d iel od Čajkovského zámeru - akýms i 
psychologickým divadlom, v ktorom 
hlavný hrdina - Herma.n sa vracia v 
s pom ienkach k s t rašným záži tkom zo 
svojho života, k zážitkom, k toré ho do
v iedli k šialenstvu. Podľa dr. Holzknech
t a ;je Vežníkova inscenácia voľnou pa
r a rt·ázou d iela. J e o tázkou, či táto pa
rafráza videla die lo správn e. U Čaj
kovského rieši Herman svoj osud tak, 
že sa zastrelí. U Ve?Jnlka je pasívnym 
h r dinom. Ohýba tu gradácia. Sú to víz.ie, 
pre efektnosť ktorých sa Ui'·Čité scény 
vyneohajú. Možno t ak«> rpostupov·ať? 
Dielo má určitú zákOillitosť. Ak sa tá
to poruší, celá stavba sa zosunie. Podľa 
Holzkneohta sú kontrasty v'o Ve.Ž111íko
vej inscenácii záme:mé a nevyplývajú 
zo situácie. Dr. Holzknecht podo1lkol, že 
je to jeho osobný názo~· a podčiarkol, 
že insc.:e.nát o.r tná právo "nerobiť" ta'ké 
d ielo, kto·ré mu nevyhovuje. Najmä v t a
k ých pr!padoch, ak by ho musel ume 
lecky ;onásilniť. Podpor uje t ým pr of. 
Felsensteina. 

Jacqueline JACOBIOVÁ - Holandsko 

- Známa holandská režisérka pani 
Jacobiová sa pokúsila vniesť do disku
si•e t•rochu ske ptický t ón vyhlásením, aby 
prítomn! režiséri nebrali tak vážnE! svo
j u vlas·bnú prácu. Nemyslí s i, že. oper né 
insc·enácie sú také dôležité, a by· ovplyv
nili vývoj l'ud stva. človek sa musí po 
každej odvedenej práci spýtať, čo spra
vil pre d r uhých. Zdá sa jej, že inscená
t ori nevi-dia vždy v strede svo jej práce 
človeka. Má dojem, že publikum ,neod
povedá a nediskutu je s tvorcami. V čom 
to je? Snáď v t om, že hl'adáme sami se
ba, svoje myšlienky, a nie myšlienky 
druhých. Musíme sa vrátiť do doby q:>red 
tým , než sme sa stali ,.geniá lnymi od
borníkmi" a boli prostými divákmi s 
o tvorenými očami. Musíme sa spýtať, či 
d).vadlo - a ako? - ovplyvní myslenie 
d iváka. Režisérka Jacobiová sa vyslovila 
podrobnejš ie aj k práci režiséra na Zá
pade, o práci, ktorú silne ovplyvňuje 
pôsobenie manager a. Zdá sa jej, že vý
chodné kra jiny sú na tom ovel'a lepšie. 
Považuje za potrebné upozorn i ť na stav. 
v ktorom y<'ľa speváckych hv iezd do
slova lieta z d ivadla do di vad la za ob
rovské ľl nančnP. č i as tky. je s trPdom po
zornosti d ivákov i ·nanagerov, pr i čom 
práca re?.isé ra. jPho myšlienkové po
aolstvo j e v ll zadl. To považuje .za ve~-

ml dôležitý problém, hodný diskusie, 
l keď nevidí, žf,aľ, žiadne riešenie. 

váci chodia do divadla pre tohto živého 
človeka, pretože v opačnom pdpade by 
opustili č.inohru i operu celkom a č,er 
pali z iných druhov umeni·a. Vyslovil sa 
a j k otáz1<e oblastných divadiel. V dis
kus ii sa veľ·akrfrt hovorilo o českos lo 
venských tr.adfciách v oblasti opery. Ale 
m nohf pr!tomn1, ktorí navštevujú iba 
popredné s cény, si často nev·edia pred 
staviť problé my oblastných divadiel. Vy
týkame n ašim pt·vým hercom a spevá-

J an Willem HOFSTRA - Holandsko 

- V úvode inf<1rmoval o opernom 
dianí v Holan dsku, kde je hudobné di
vadlo polit icky vel'mi angažované napr. 
1110 veciach Vietnamu, a lebo raso-vej 
otázky. Siršie sa 'Vyslov.il o svo jich doj
moch z inscenácie V. Vežník·a a na jej 
m argo podotkol, že treba hľadať hlavne 
vo sfére novej ges tiky a m imiky. T.áto 
zložka pr edstavenia je v nesúlade s 
t echnickými možnosťami súčasného di
vadla a s výtva tmým r iešením scény, 
k toré je v duchu XX. storočia. 

Ivo OSOLSOBI!; - ŠD Brno 

- Reagova l na profesora Felsens t eina 
a jeho poznám1ku o opere ako ,,múzeu". 
Zhodou okolností pôvodne túto ;poznám 
ku nastolil dr. Osolsobe. Vysvetlil ten
to pojem, pričom poznamena l: Ak hovo
l'lm múzeum, nechápem to pejoratívn~. 

Jarmil BURGHAUSEU - · čSSR 

- V diskusii pad lo s lovo de dičstvo. 
Ale o aké d·ed ičstvo tu i·d·e ? Ak by sme 
sa s triktne chceli pridržiavať ded ičstva, 
hrali by sme ako pred 400 rokmi. Iste
že, výv·oj t r eba zachovať, ale súčasne 
!sť aj dopredu. 

J. CHUNDELA - ČSSR 

- Svoj diskusný príspevok začal vý
r<>kom: "Dovolené je všetko, škrt a jme, 
čo len chce me!" Vyslovil sa k tejt o <ve
te v tom zmysle, že hranicu je možné 
prekračovať, a le iba v tom prípade, ak 
si režisér uvedomí, že ; eho pravda je 
skutočná a neoddiskutovateľná. Ideálna 
by bola pr áca v t eame. Najmä u sú
časných die l. u mftvych skladateľov a 
ich die l m usíme jednať ako so živými 
ľuďmi, našimi priateľmi, musíme si 
predstaviť, že by sme s nimi spoločne 
hovorili o zámere a odkaze ich opery. 
Za najväčšieho nepriateľa divadla po
važuje pri bližnosť a nekonkrétnosť -
myšlienkovú i rea lizačnú. Sú mu ľaho
stajné všetky škrty, prípadne všetka 
technika na javisku, ak nevidí v insce 
nác ii živého človek a, ale iba ,,predstavi
te ľa". J e presve~čený o t om, že aj dl-

. kom, že denne nekráčajú po ost~·í no
ža, na ktorom sa musí umelec pohybo
vať, aby vytváral súčasne umenie i ži
vot, a pr itom si neuvedomujeme, aký je 
stav vonku, mimo hlavných d ivadelných 
centier. 

Dr. Václav HOLZKNECHT - Pr aha 

- V závere d iskusie sumarizova.l isté 
po~natky, i keď ioh nepokladá za defi 
nitivne. Názory na tvorivú s lobodu in
scenátorov môžu byť rôzne, v podstat& 
by však zásahy do diela súčasn!kov ale
bo klasikov nemali presahov·ať mieru 
vkusu. čo je to však vkus? Tu už ve 
ľa závisi od úrovne samého režiséra a 
kolektívu spolupraeovn!kov, ktorý die lo 
dotvár·a, od ok·olnost!, v akých inscená
cia vzniká, od doby a výpovede diela 
&amotného. 

Zaz·namenala ä spracovala: -uJ.• 


