
O OPERE NAHLAS POZV ÁN_KA MILANA ADAMČIAKA HOVORIME 
S KARLOM RICHTEROM SHOW BUSINESS V CANNES 

Medzi najúspešnej ších interpretov tohtoročn~ho MIDEM 71 
patrili I ke a Tina Turner a soviet sky spevák Valent ín Bagla
i Fmkn. 

Jlftf MALÁSEK: 

Už tradične (po piaty raz) prebiehal v Cannes· - v dňoch 
17.-22. I. 1971 - veľtrh populárnej hudby, ktorý je každo
ročne a kýmsi s,pojením módy, obchodu a hudobných show 
spevákov a skupín populárne j hudby ce lého sveta. Ziš li sa tu 
manažéri, producenti, obchodní c;i, dirigenti , skladatelia, novi
nári, televízni pracovníci a hla v ne speváci média, ktorému 
hovorime pop-music alebo show-business. 

Mus!m konštatova ť, že tento 
t·očnik nebol práve na j lepší -
zdá sa, že po určitom čase za
člna stagnácia, ktorä je asi zá 
konitá. Speváko v a hudobných 
skupín na ce lom svete je čo

raz viac, a t ak sa h ľadá orig i
nalita za každú cenu. V snahe 
skval itn i ť medzinárodné ga la 
progra my, obmed zili uspo r ia- . 
datelia ich počet zo š tyroch na 
dva. A tak mohli vystúp i ť iba 
niek tor! z mnohých progr amo
vaných - žiaľ, postihlo t o a j 
CSSR. Spevák Mi lan Dro bný sa 
do výberu ne dostal. Rovnaký 
osud post iho l aj ostatné socia
listické kra jiny okrem ZSSR . 
Pán Bernard Chévry, prezident 
MIDEM-u , veľkomyseľne sľúbil 

na budúci rok novú ko ncepciu , 
ktorá by mala vše tkých uspo
kojiť - celkove tri lnterna
Ho,nal MIDEM show : pr vú zá 
padoeurópsku, druhú zo spe
vákov soc ialist ických kra jín a 
tretiu ame·r ickú. 

Ale vrát me s a do súčasnosti · 

predve dené boli d ve MIDEM 
show s rozdielnou kvalitou. V 
prvej, k torá bo la 18. I., vy · 
s túpila španie lska spevácka 
skupina AQUAVIVA, ka nadský 

spevák Rober t Charlebois -
víťaz minulého ročníka fes t i
valu v Sopo tác h. americký sú
oor a spevák Richie Havens . 
;>r iemerná grécka speváčka 

Mas ia Gillisová, francúzsky 
5ansonier Julien Clerc, s labá 
iránska s peváčka Gougouch a 
vyni ka júci A ngli čania Cut Ste
vens , Ettor J ohn a Eric Bur
don, ktorý skoro s:pôsobil škan
dál. Stá le stupňoval vulgar it u 
v textoch, nemieni! opustiť ja
visko - a účastníci začali od 
chádzať. Škoda - emotívne a 
hudobne bol výbor.ný. 

Druhé show malo dobrú úro
veň. Prebiehalo 20. l. a vystú
pil na ne j argentínsky spevák 
Sandro, výborná komorná bea 
tová s k4pina z Anglicka Ma r
melade, západonemecká spe· 
váčka Katja Ebs teinová, mód ny 
súbor Mungo Jerryho, francúz
ska šansonierka Regíne, výbor
ný talians ky spevák Mass imo 
Ranieri, t ancu júc! brazllsky 
spevák ·Ja ir Rodriguez, na j
úspešnejší sovi·etsky spevák 
Valentín Baglajenko so svojím 
tr iom (Galkin, Ticho v a Roj 
kov ) a Američania Ike a Tina 
Turner. Cigá nske balady a s t a-

roruský folk lór V. Baglajenka 
priviedli · návšt evníkov do va
ru. Skandovaný pot lesk neu tl
chal a neby ť vymedzeného ča
su. prídavkom by nebolo kon
ca. čemošské speváčky a ta 
nečnice s úboru ike a Ti.na Tur
ner ukonč i li úspech tohoto 
predstavenia. Obe - pe rfekt 
ne sprevádza l orchest er 
Franc ľourcela. Konfe rencié
rom sa však nedarilo. Skúsený 
Alhert Rais ner ( zná my z eu
re víznych programov Euro par
ty ) si nevedel porad i ť s ka -
na ds kou herečkou Lindou 
Thornsonovou. Je až neuver i
teľné, ako táto k ráska netušil a, 
o čo vlas tne ide. 

Tieto d va koncerty bol i 
chrbticou tohtoročného MIDEM 
Ináč sa obchodovalo, ko na li sa 
par ty , coct.ai ly, večierky. Sláv
nos tný sprievod všetkých spe 
vákov v starých autiich - s 

prehliadko u v záhrade Casina, 
odvolali prP. zlé počasie . Pos
ledný deň vša k 'lvietilo slnko 
f1 tak M!DEM skončilo sláv
nostnou premié.rou fi lmu Mad 
Dogs & Englishmen s J oe 
Cockerom v h lavnej úlohe (J oe 
Cocker - rockandro llový spe
vák sa osobne zúčastni l m. 

M!DEM aj minulý ro k ) . 
Len tá muzika sa z MIDEM-u 

akos i stráca! Kde je ú~oveň 

oiesn1 Toma Jo nesa , 5th Dl· 
rnen t lon, Sergto Me ndezu a ďal

šieh, ktorú sme na MIDEM v 
minulých rokoch zaznamenal! ? 
Burza sa však točí - moŽ!nc 
'la v budúcnosti dočkáme! 
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Ako sme uvie dli v minulom čís l e HZ, v dňoch 29.-31. ja• 
nuära zišlo sa v Brne 80 domácich a zahraničných delegátov 
na druhom pracovnom zasadnutí hudobnej sekcie Me dzinárod
ného divadelného úst avu. Na pracovných seminároch odznelo · · 
niekofko zaujímavých referátov, k toré sme sa rozhodli -
pre ich závažnosť - aspoň vo výbere postupne uverejniť 
v našom časopise. Problémy okolo operného žánru sú zvlášť 
živé na jm ä v dnešne j 1lobe a dotýkajú sa rovnako tvorcov 
a inscenát orov domácich i zahraničných. Škoda len , že s po-

. mínaná významná akcia prebehla za veľmi malého záujmu 
kritikov, teore tll<ov i tvorcov zo Slovenska. Radi by sme 
uver.ilí , že to bola skutočne iba náhoda, či časová zaneprázd
nenosť, ktorá zabránila priniesť svojs ký s lovenský yklad do 
medzinárod nej t emat iky. Dnes prinášame zauj ímavý referát 
d r. Iva Os olsobe, dramaturga ŠD v Brne, referát ( rozšírenú 
vcľziu ), k to-rý vyvolal veľký záujem u prítomných delegát ov. 

-r-

Ak povieme hudobné divad lo, obyčajne t ým mysllme čosi 
š iršie než Jen divad lo o perné. Predsa však sa lmnenské za
sada n ie hudobono- d ivadelného kom jtét u, takisto ako pre dchá
dzajúce zasad anie to hto komitétu venova lo výluane opere. 
A to je škoda - nielen p.re obchádzané a "utláčané " žánre 
hudobného d ivad la, ale· a j pre s amotné operné d ivadlo. 

Dok ladom môže byť úvodné zasadanie , kde sa dve hodiny 
debatovalo o slovách. Debaty o sl-ovách sú iSte užitočné (naj . 
mä ak ide o ich vyJasnenie), ale debaty o veciach sú dô
ležitejšie. Samo·t né s lová, o ktoré iš lo ("·inte!l:'pretácia, p;ro
dukda, realizácia" ) bolí slová, ktoré r eflekt u jú pr ax diva dla 
t akpovediac výlučne QPer:n~ho. Ide síc.e o jedno z na jp:tXlg!'é• 
s ívne j š!ch a na jpozor uh od nejšlch z o perných divad iel na sve
te (Komick ú operu v Berlíne ) , ale p rax každého o perného 
divad la - už t ým, že ide o divadlo opemé - je z r ýdzo d·i
vadelného hľadiska nenormálna a výnimočná, pr etože je to 
prax múze.a. Preto i navrhnut é te[lmíny s·a týka l•i pra xe mú
zea : ako správne preeo'Wlť s orvotnými i druhotnými 'pra -' 
meňmi, ako spiľávne inštaloVať exponát, ako ho vhodne pre.., 
parovať, čím sa odlišuje r ekonštTukcia autentická od re-· 
ko·nšt rukd e povr ch ne j, m echanicke j, nepresnej, falošnej, čím 
seriózna expozícia od ex:pozícle neserióznej, jat•močnej, pú
ťavej , čím sa odliš uj e múzeum od panoptika. 

Na tomto m ieste musfm poprosiť, aby s te všetko, čo ho 
vorím, chápali cum g·ra no salis. Samozr.e jme, že ide o me• . 
ta fór u, avšak o metafóru užitočnú. Porovnanie divadla a mú
zea nie je nič no vé. v poslednom čase ho znovu opakoval 
DUt•remnat t: ide !e.n o to, domyslieť túto para lelu dôsled ne. 
Slovo m úzeum nie je t ie ž nadávka, aspoň v tomto pr fpade nie. 
Nemám ni č proti múzeám, naopak milujem ich, keď však 
formulujem pojmy pre hudo bné divadlo ako celok, . nemôžem 
extra!pOI'Ovať pojmy, vhodné nanajvýš pre jed nu jeho časť, 
výnimočnú čo do svo jho postavenia v reze synchrónno m 
(popr i ope.r·e existuje aj divad lo hu dobnej komédie a balet }, 
t ak i v rozmere diachrónnom, kde je táto vý•nimočnosť o t o 
zjavne j ši.a : veď po celé dlhé stáročia bolo h udobné divadlo 
a dokonca l operpé d ivadlo d ivadlom čisto súčasným. nemu
zeá lnym, živým až k antimuzeá lne mu vandalizmu. 

Nap1·ot i to mu prax súčasného operného divadla nám cht iac
nechtiac sugeruje také chä))anie divadla, ktoré sa podo bá 
schéme komunikačného kanálu, používaného na medzinárod
ných konferenciách ( teda aj n-a konfere ncii lTI ) . Za r·ečníc
kym pultom hovorí autor, v pt·ekladatel'ske j kabíne sed í re 
žis ér , dirigent, her ci a ot·chester - skrátka všetci ti, k tor! 
tlmočia autora publiku na konfere.ncil, a v sále s edia poslu
cháči či diváci. Slo boda režiséra, d irige nta a interpretov v t ak
to chápa.nom di vad .Je bude vždy len s lobodou tlmočníka -
tlmočiť veone rečn!kovP. s lovä. 

Naopak 1. hl'adiska ,.nem uzeálnych" d ivade lných praktik a 
žánrov ;je táto komunikačná analóg i·a celkom fa lošná. Divad lo 
nie je pre-klad ateľská kabína, d ivad lo n ie je h lúpy Kris ti án, 
kto·rý mechanicky opaktlje pod balkónom krás nej Ro xa ny 
s lová, ktoré mu našepkáva skry tý Cyrano. To je literár ne 
a čisto hudobné chápanie divad la a hudobného d ivadla, od
vodené z archívno- múze jných prak t ik moderného divadla. 
Pre celé stáročia neboi však autot·om skrytý Cyrano. ale bolo 
ním samot né d ivadlo. Ono dávaío pr íkazy a skrytí Cyranovia 
bol i len jeho literárnym i či hudobnými suľlérmi. A tak stá
ročné prakti ká divad la obr acajú nar uby t aké múzejné poj
my, ako je na.prfklad pojem r ealizácie: po stáročia nebolo di 
vad lo re alizátorom zámerov básnika ale bo hudobnlka, ale dra 
matik a hudobník boli nao pak realizátormi zámerov divadla. 
Táto situácia v súčasnej operr.~j pr ax i celkom výnimočná, 
bola vš ak kedysi bežná i tu Dnes ju však nájdeme viac- me
ne j iba v oblast i hudobne j kom édie a muziká lu. Jeden prikl ad 
za všetky: bol to Jero me Robblns, ktorý bol autorom myšlien
ky West Side Story, myš l!P.nky, ktorú potom r ealizo va l libr e
tista Laurents a t extár Sond he im a hudobný skladateľ Bet·n
ste in . Podo bných prík ladov je v histórii viac než dosť. Mi
mochodom - prax 'Parížske j Opery Comique bola taká, že 
ona schvaľovala libreto v literárnom tV'are a ona objed náva la 
jeho zhudo bnenie. Chcem tým povedať : že poj em autor a je 
v hudobnom di vadle - pokiaľ ho nechceme zužovať len na 
divad lo operné - rovn ako ako v diva d le vôbec, silone relati
viwvaný. Rozhodne tu n ie je bá snik alebo skladateľ začiat
ko m o nej k0munikačnej re ťaze. ako si n iekedy d ivadlo zjed
nodušene znázorňu jeme. Lebo v d ivad le ex is tuje absolútne 
len jediný autor : d·ivad lo. Všetko ostatné sú len spoluautori, 

(Pokračovanie na 7: str.) 



Spevácky zbor slovenských učiteľov v iubileinom roku 
SZSU patri medzi popredné r epr ezen

tačné mužské zbory v československu. 
Bol založený r. 1921 v Trerič !ne. V kon
cert.nej sezóne 1971-72 s i - ča s tejším i 
.návratmi na stránkach našich novin -
pripomenie me 50. výročie jeho jestvo
;v.ania. DnE-s uvedieme aspoň niekoľko 
faktov z histórie zboru. Prvým dir-igen
tom a spoluzaklad ateľom zboru bol pro f. 
Mi loš Ruppeldt. Po roku 1945 sa uja l 

·v edenia zboru prof. Ján Sbre lec, ktorý 
orientoval zbor najmä na technické 
zvládnutie inlerpretácie súčasnej tvorby. 
V jeho práci pokračuje od r. 1954 t)rof. 
d r. Juraj Haluzický. Progra m SZSU je 
zameraný tak, aby poukázal na bohat
s t vo československej zborovej tvorby. 
Vychádj?:a pr.edovšet kým z tv·orby s lo
venských hudobných skl adateľov staršej 
i novšej generácie, pričom mnoh! zo sú
časných sklad ateľov venovali svoje 
skladby {)ráve to muto telesu. Je priro
d:.:ené, že SZSU študuje a j s klad
by významných českých skl·adate
ľov a ·kJ,asid<ú i súčasnú svetovú 

e československý rozhlas v Prahe 
pori ada v spolupráci s Odborom kuJ.:. 
t úry ONV v J indrlchovom Hradci (od r. 
1969 každoročne ) Juhočeský , festival 
CONCERTINO PRAGA, na k torom vy 
s túpia laureát i te jt o medzinárod·nej roz
hlasovej súťaže z predchádzajúceho roč
nika a poprední československí umelci. 
Títo - na dr uhý deň po koncerte -
usporiadajú s m Ladými účastníkmi be
sedu. Toht o r oku bu de fe stiv.al v dňoch 
21. VI. - 2. VII. V jeho r ámc! odznie 
7 koncert ov. Na piatich z nich vyst úpia 
víťazi CONCERTINA PRAGA zo ZSSR, 
Poľ.ska, Japonska a čSSR (ik1aviristi, hus
lis t i a violončelist! ) , na ďalšieh dvoch 
sa predstavi Zuzana Rúžičková - čem
balo, J·osef Suk - husJ.e, MUoš Sádlo -
violončelo a Fr antišek Rauch - kLavír. 
Na tohtoročný Juhoče·ský festival po
zva li aj poslucháča ži linského Konzer 
vatória J. P.azde ru (husle }, ktor ý minulý 
rok zvíťazil v n árodnom kole SSR. 

e V znamen! jubilea 50. výročia KSČ · 
vystúpili poslucháč! žilin ského Konzer
vat ória na c·e lov,ečer·nom kon certe (10. 
II. t . r.) v Malej scé-ne Domu odborov 

č:eskoslovenská televízia niekedy vy
siela pľe mládež (v piatok) tzv. hudobné 
sa lóny. Ide o užitočnú besedu - roz
hovor o živote a die le českýoh, sloven
ských i cudzích skladateľov a umelcov 
s ukážkami ich diel. Dňa 5. februára 
t. r. sa z iš li dr. L. Šíp, L. Šimon a M. Do
ležal, aby za réžie M. Jordá-novej sl po
hovorili ·o charak teristických znakoch 
Janáčkovho život a a t vor by. V závere 
besedy požiadal L. Šip zaslúžilú umel
kyňu Vlastu Fialovú z Brna, aby sa po
delila o svoje dojmy z t elevízneho lPred
vedenia Janáčkovej opery Vec Makro
pulos, v ktorej her.ecky predstavovala 
s N. Kniplovou, sólistkou Národného di
vad La v Pr ahe, hla vnú postavu. 

Je prirodzené. že l'OZ!}rávači nemôžu 
v hodinovej besede (doplnenej hu dobný
mi ukážkami ) vyčerpa! bohatý život i 
tvorbu umekovu. Ich r·ozpráv.wn!e - u 
M. Doležala vhodne obmedzené hlavne 
na citáty z Janáčkovho liter árneho die
J.a - mali by však byť založené na bez
pečnej znalosti majstrovho života i 
t vorby a na sch opnosti podať d!väkovj 
podsta tné úseky Janáčkovho horúčkovo 
t vorivého života. Menovaní vyhov.eli 
týmt·o požiadavkám iba čiastočne. J,e 
dobre znám(), že Janáček sa pr·es!ávil 
s'Voj imi .. n~pevkami mluvy" a svojim 
sústavným štúdiom ľudových morav
ských piesn! a tancov a ľudovej reči, 
čo poV>ažoval za základ t vorivej mohú<:-

tvorbu. Za priekopnfcku prácu v čes
koslovenskom zborovom speve a za cie 
ľavedomú umeleckú či nnosť na Sloven 
sku ude lil ministe r školstva v r. 1949 
SZSU š tátnu cenu. Na prvej celoštát
nej súť.až i majstrovských speváckych 
zborov v Prahe v r. 1955 s a te leso 
umiesti lo na 2. mieste. Jeho 40-ročnú 
umeleckú č~nnosť ocenil prezident re 
publiky v r. 1962 vyznamenaním Za vy
nikajúcu pr ácu. Na sve tovej súťaži v 
Llangollene (Ang licko ) v r. 1964 bol 
zbor na 3. a v ro ku 1965 na 2. mies te. 
úspešne repr ezentoval československé 
zborové umenie na medzinárodných fes
t ivaloch v Debrecíne (Maďarsko) v r. 
1961, v Šibeniku (Juhoslávia) v r. 1969. 
Prenikavý ú~pech dosiahol ko.ncertným 
vyst úpen!m v Parí~i a v Lyone r. 1968. 
Za sv.ojej 50-ročnej činnosti o krem sto
viek domá~ich koncertov u sporiada l zbor 
151 koncertov v zahraničí. Podrobnej
šie informácie o jubile jných oslavách 
SZSU prinesieme v budúcom čísle. 
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v Zlline. Bol to v porad! už tre tí celo
večerný k oncert školy. Z bohatého re 
pertoáru podali presvedčivé výkony 
J. Pe1·scheová, E. Šinde lái'·ová a E. Škor 
vánková (klavír ), z huslistov J . Paz dera. 
M. šusteková a akordeonista Ľ. Stra
nianek. Pos!uCMči boli z tr.ied ptof. 
D. Kurkovej, D. Dubenovej, A. Kállaya, 
B. Urbana , J: GlasnáK·a a D. Harvana. 
Zilinsk~ Konzervat6r·ium uskutočn! v 
rámc! osláv 50. výro čia KSč 9 ce love-

nost i. Obmedziť tútQ jeho dôležitú in
špi>ráciu v celom vysiel&ní na náhodnú 
poznámku, že Janáček chodi l v Bme na 
"Zelný trh" počúvať babičky, je smiešne. 
Podobne t o bolo s poznaním ľudovej 
piesne, z ktorej bohatstva nezaznela ani 
jedna - ako ukážka programu. Tu roz
právači ( i réžia) zanedbali výbor nú pr!
ležitosť k poučeniu mladého diváka i 
poslucháča. 

V hudobných ukážk,ach ·prevažoval-a 
neúmerne inštrument álna hudba - bez 
:.:a:zmenia di·el, kt oré Janáček tvoril na 
ruské námety. V ukážkach sa vystrie
dali známi pražskí umelci : R. Kvapil -
prednesom Janáčkovej milostne i plesne 
L!stek odvanutý (z klavírneho cyklu Po 
zarost lem chodníčku), J. Pá lení čel< úryv
kom zo sonáty, komponovane j pod do j
mom smrti rohot níka Pavlfka pri de
monštráciách ' v Brne r. 1905, Smeta 
novo kvarteto dramatizova lo II. s láčiko
vé kvarteto Listy 'duvikné a Národné 
divad J.o v Prahe uzavre lo salón záve.rom 
z Pr!hod lfšky Bystroušky. V obrazov·ej 
časti vynik li poči atočné zábea·y z Janáč 
kových Hukvald a lašského kra ja, v 
priebehu relácie upút ali zábery r ozprá
vačov i umelcov. Hläsenie programu bo
lo s t rohé a neúplné. 

Bohumír štedroň 

*** 
Nájsť v tomto nervóznom. udychča 

nom a pretechnizovanom svete trocha 
proste j poézie a kúsok čistej r adost i, 
je c ieľom citlivej umelkyne, výbornej 
he·rečky nitria,nskeho divadla Milky Do
šekovej. · Preto recituje. Preto vyberá 
z poézie t ie zázračné skHčka, farebné 
kamienky, podivuhodné úlomky, z kto
rých zliepa, formuje, hnetie t o, čomu 
sa hovorí dnešný človek. Človek tejto 

DOHODA O SPOLUPRACI 
Na podklade dohody o Sl;lolupráci me

dzi Zväzom bulharských skladateľov a 
Zväz·om slovenských skladateľov ( uzav
ret ej v Sofii 10. 6. 1970) , podpísal.a de le
gácia Zväzu bulharských sklad ateľov 
(pri návšteve v Bratislave 4. 2. 1971) 
P lán spoluprace medzi oboma zväzmi 
na rok 1971. Delegáciu Zväzu bulhar 
ských sk!.ada:teľov tvorili ná-rodný ume
lec F ilip Kut ev (predsecta) , Vasil Lo
lov ( generálny tajomník ), muziko·lóg 
dr. Sto jan Stojanov a tajomník pre za 
hraničie Ivan Marinov. 

V nahustenom programe delegácie na
šli sme voľnú chvíľu na niekoľko otá
zok národnému umelcovi Filipovi Ku
t evovi. 

čo očakávate od plánu spolupráce na 
rok 1971, ktorý s te práve podpís ali ? 

- Mám p·redovšetkým veľkú radosť a 
vyslovujem vďaku nášmu hostiteľovi , 
Zväzu slovenských skladateľov, že s me 

· spr.e sn~nfm našej zmluvy z m inulého ro
ku mohli vytýčiť p lán spolupráce na 
r ok 1971. Podpfsa nie pracovného plánu 
- po prvý r az na vašej pôde - nám 
umožni hlbšie sa vzájomne oboznámiť s 
naš imi kultúrami. Vaše zaujimavó kul
túrne podujatia dávajú možnosť naš im 
členom zúčastn iť sa na nich, čo r oz
hodne p ris peje k hlbš iem1,1 poz·návaniu 
slovenskej súčasnej hudo bnej tvorby, 
folklóru a vynikajúcich inte rpretov. Ta
kýto styk umožn! naviac nadvia :r.ať aj 
osobné kontakty a kontakty medzi bul
harskou a slovenskou hudbou vôbec. Náš 
t unajší pobyt prebi·ehal v rámci druž.: 
by, pr.iateľstva a c!tili sme sa t u ako 
doma. Odnášame ·s! tie najkt·a jšie spo
mienky na Bratislavu. 

černých kon cer to v v St r edoslovenskom 
a Západoslovenskom kraj i. Vyst úpia na 
nich s ólisti, o rches ter a spevácky zbor. 
Vo febr uár i - v rá mci osláv Februáro
vého v!ťazstva - vystúpili poslucháči 
"' Považske j Bystrici. V marci to bude 
zase koncert v Martine - na Deň uči 
teľov. e Po t i·eto dni sa vrátila z Rumun
sk ej socialistickej repu bliky delegácia 
Pragokonce rtu a Slovkoncer tu. V Ru
munsku podp!sa li dohodu o výmene 
umelcov medzi RSR a čSSR na r·oky 
1971-72. Obe strany sa dohodli, že na 
festiva ly - ako je Pražská jar, BHS, 
Medzinárodné pódium mladých umelcov, 
Intertalent v Got twa ldove, Brat is lavs ká 
lýr a, fest ival Georga Enes ca v Buku
reš ti, Zlatý jeleň v Brašove - budú 
agentúry obocb krajín vzájomne navr
hovať svoj ich najrenomovanejších a naj
nadanejš!d l ume lcov. Súčasne budú 
zlepšovať obe str any vzájómnú infor
movanosť a propagáciu. Podpisom pro.:. 
tokolu bo.Ja zakonč·ená sér ia uzatvárania 

doby. Tej to neľudskej doby počftac!ch 
strojov. A pr·edsa človek. Človek, ktorý 
sa potr.ebuje pode li ť o to, čo našiel. 
Lebo kto hľadá, t en nájde. A keď náj
de, treba dať. Preto citlivá Milka Do-
šeková .,recituje, s,pieva a šan tf . . . M • 

Spieva ... Ani si nestačíte uvedomiť, že 
už nerecit uje, a l·e s pieva. Tak prh·odze
ne prechádza z ho'Vor·e ného slova do 
spievaného. Tvor ! tón tak prirodzene a 
intonuje tak čisto, že s i ani nestačíte 
uvedomiť, že už spieva. Mohlo by sa po
vedať, že sa zrodila hviezda lyr ického 
šansónu. Ale znie ml t o akosi banálne. 
Milka Došeková nie je hviezdou a a ni 
ňou nechce byť. Je umelkyňou, kto r á 
recitu;je, šantí a s pieva v programe 
poé.zie ,.Bedede, e dede ", aby vás poteši
la, lebo je človekom so srdcom čis
tým ., . Anna Kovái'ová 

~*· 

Mát e t akéto pr acovné plány aj s int• 
mi skladateľskými zväzmi ? 

- Veľmi úzke kontakty máme so Zvli .. 
zom skladateľov ZSSR, ďalej so sk lada• 
teľmi NDR, Poľska, Rumunska. Maďar• 
ska l Juhoslávie. Prostredníctvom me• 
dzinárodných štátnych dohôd a,i so skl·a• 
da teľm i Kórey a Vie lnamu. 

Mohli by ste nám prezradiť niečo o 
práci Zväzu bulharských skladateľov? 

- Náš pracovný program je š iroký. 
Chcem sa o ňom zm ien i ť len čiastočne 
a veľmi stručne. Tohto roku uskutoč
ňuj eme niektoré väčš ie podujatia, ktor é 
majú prispieť k r·ozvoj u bulharskej hud
by a kladú ve ľké nároky a pr acovn6 
vypätie nielen na vedenie Zväzu, ale a j 
na jeho členstvo. Aby určitý 2;väz žil, 
musí ži ť nielen org·anizáciou , ale aj 
tvorbou svojich členov, Dôraz dáva me 
na Prehliadku piesňových žánrov, po 
ktorej bude di skus ia o t e j to naj1popu"' 
lárnejšej forme. 

A vaš e tvorivé plány ? 

- . Ako pr edseda Zväzu bulharských 
sklada teľov a hlavný umeJ.ecký vedúci 
Štátneho súbot·u ľudových pie sní a ta,n-

. co v s om plne pracovne zaang.ažovaný. 
Svoj voľ·ný čas. ktorého mi zostáva má
lo, využfvam hlavne n.a poli bulharského 
folklóru. V súbore pripravujeme nový 
program. Väčšiu časť jeho repertoáru 
tvoria mo je diela. Pravdu povediac, or
ganiz·a~nej činnosti mám už "po krk" 
a rá d by som sa venoval už len kom• 
pozične.i pr áci. -žg• .. 
zmlúv medzi československými umelec
kými agentúrami a agentúrami i,nýcli 
socialistických š tátov. e Vo veku štyridsa ťšesť rokov zahy
nul sv.etozn ámy francúzsky klavirista 
Samson Fr81!1C<ois. e Symfo nický orchester kol!nskeho 
rozhlasu s dir igentom Ladislavom Kup
kovičom premiérova! začiatkom februára 
nové kompozície : Ein Gespenst geht um 
in der Welt Luigiho No na, pre sopráno 
vé sólo, miešaný zbor a orchest~r. a 
Akroas is pre veľký orchester od Johan
nesa G. Fritscha. e Dramaturgia operného festivalu v 
Glyndebourne, ktorý iJ)rebehne od kon 
ca mája do zač iatku augusta, pripravi• 
la t it uly: Gosi fan t u tte, Pikovú dámu, 
Ariadnu na Naxe, La Callisto baroko'"' 
vého skladateľa Cavalliho a operu mia• 
dého anglického autora Nicolasa Mawa. e Svetozná-my barytonista T1to- Góbbl 
bude rež!rovať v lisabo·nskej ope.re MO"' 
zar tovho Dona .Jua·na. Súčasne je aj na• 
vrhovat~ľom výpt·avy. 

Veselé prfhody zo živ.ota hudobnfkov 
patria nesporne k zauj ímavým témam 
pr·e literárne s pracovanie. Po ktnižke 
Karla š roma Z á hu d b ! (1965) vydalo 
nakladateľstvo Melantrich v roku 1970 
- v edícii Humor do kapsy - zozbiera 
né veselé pr!hody zo živ·ota hudobn!kov 
štyroch storoč! : MUZIKANTSKe HIS
TORKY od Stanislava Václava K l ! m u. 
Knižka na prvý pohľad lákavá, pretože 
prináša anekdoty. pr!hody a vtipy o 
skladateľoch od Lullyho až po Britte 
na. Je známe, 1že hudobnfcke anekdoty 
a pr íhody u chovávajú sa väčšinou úst
ným podanim, obmeňu jú sa, nadobúdaj\1 
novú podo bu. Na rozdiel od Šromovej 
knihy, koorá je poznačená autorovým 
ostrým a IPr·enikavým pohľadom, schop
nosťou úspešne. afor isticky postrehnúť 

na malej ploche i vel'ml závažné mo
menty, Klfmova lmižk.a na základe his "' 
torlckej postupnost i zoraďuje pozbiera
né, zap!s ané pr!behy o skladateľoch. Nie 
všetky zaznamenané pr!behy sú rovnako 
vtipné, alebo vtipné vôbec, mnohým do~ 
ba ubrala na svojej sviežosti a vyznie .. 
vajú skôr naivne a vykonšttruovane. no 
pr eds a je to knižka, ktorá prináša po• 
hľad na hudooných gén iov akos i z d'ľU"' 
hej strany, všíma si skôr ich ľudské sla .. 
bost! a často na malej ploche vykresľu .. 
je "vážneho" skl adateľa ako "normálne• 
ho" {)OZ'emšťana. Kl!movo spracovanie 
má veľmi dobrú literá rnu úroveň, jed"' 
notHvé epizódky majú dobrý s,pád, kon .. 
verzačný švih. Knižka je doplnená m a"' 
lým slovnfčkom autorov, o ktorých je n• 
jej s tránkach reč. -aj• 



· W«ro ·~y sa_ snaď nepodstatné tt zbytočné venovať no tačnfJm {Jro{){ém.om zvláUnu 
l'?Zornos~. Avs.c:k napn~k tomu, že !'otácia Je v hudbe zlozkou dmlwraclvu. é1 azda 
este vzdrale~eJ~OII, Je Je.~nou z. mala_ fakto;o t•, na ktorej sa dá ueľnu oújekliv11e 
pozorovať ~yvo! hudby, co sa tyka vyrazovych obohatení. Samozrejme, ie v !wdbe 
i~e.vr,e~ovs~tkym. ~ hudbu samotntí, o jej ~t rttktr.íru; notaénJÍ zápis je u .~ak· jeclul!Í 
Vtdttelny _dokaz J€J extstencte. Preto nema sa chápať ako niecv vedľajšie. niečo 
tJbstraktne, nehudobné, ale je potrebné dívať .~a na ňu z fun.kém!lw hladiska. 
. Azda nenájdeme dnes _žiadnu oblast, ktorá &y podliehala vývoju a s ním siÍvisw 

etm zmenám tak nepruzne ako práve v hudobnej o/.lasti notácía. RozuíiajiÍce sa 
hudo~né. mysl~nie si _ne_ustále vyža~ovalo, a najmli dnes vyžaduje, nocé zn.ako L·é 
oznacema. Avsak zbezny retrospektwny pohľad nám ukáže skutočnost' , ze dOť'lnes 
sa použí~ajú výdobytky predchádzajúcich storočí takmer u nezmene11ej podobe. 
Reformne pokusy uskutočnené o priebehu nieT,:oikých storočí sa l:iuď z pohodlnosti 
alebo snáď z ,.piety" k minulosti len veľmi ojedinele ujali. Až dvadsiate storočie 
posotilo fantáziu a odvahu skladateľov a doslova zaútočilo na skostncztelú minulosť. 
Túžba po novej forme podania inf ormácií sa súčasne odrazila u Nemecku či Ta
liansku ( Sto.ck~ausen, Ligeti, BL1ssotti, Bel'io) ako i 11 Poľsku ( Pendereclci, Scltäffer ), 
tak u amenckych skladateľov (Brown, Cage) ako aj u mludej generácie v Soviet
skom zväze (Denisov, Silvestrov, Zagorcev). Všetci spomenutí (a mnohí ďalší) 
skladatelia sú si vedomí, že nové výrazové prostriedky (a na t1e je Nová hudba 
neobyčajne_ bohatá) si vyžadujú nutne nol!ý netra.dŕč11ý zápts, nové informačné pro
striedky. Ci je dnešné, v podstate veľmi rôznorodé hudobné písmo to praué, to si 
ešte nemôžeme dovoliť s ist otou tvrdiť. Ale právom môžeme povedať, že je na 
clobrej ceste. 

Specifickým druhom dnešného notového písma je hudobná grafika. Charakteri· 
zujeme ju ako protipól precíznych predpisov tradične zapísanej Tw.dbtJ. ako odklon 
od návykov a konvencií. Prvýkrát pojem hudobnej grafiky použil zaČiatkom .~est
desiatych rokov rakúslcy skladateľ poľokého pôvodu - Roman Haubenstock-Ramatí. 
Podľa jeho slov nechce byť hudobná grafika ničím iným než ,.druhom provokácie 
k improvizácii, ktorou sa v našej hudbe prebcídza k životu opäť niečo hudobne 
skutočné a jedinečné". Je t o hudba zakreslená o c~lku (obyčajne priebeh celej 
skladby je zachytený na jednom liste), v detailoch o všem značne alebo p niel.;to
rých prípadoch úplne slobodná. Zápis, resp. zákres grafických znakou musí byť 
v§ak taký, aby umožnil inter pretovi realizovať skladateľom zamýšľancí zvukoorí 
i formovú stavbu diela. Jeden z najvýraznejších predstaviteľov o tejto oblasti, 
Anestis Logotltetis, sa už neraz vyjadril o svojej snahe vytvorir vo svojich par
titúrach čo najadekvátnejší výtvarný záznam pre predpokladan1í zrmk. Na otázku, 
či má skladateľ menejcennejší podiel na rezultáte diela. či skladatel'a nahrádza 
alebo nenahrádza interpret, oclpouedzme .~louami Boguslaua Schäffera : "Interpret 
síce disponuje slobodnejšie než dosiaľ. môže doplniť skladateľa vlastným mate
riálom, ale predsa vieme, že sám autor tú slobodu sugeruje, a že mtt záleží rw 
obohacovaní vlastnej skladby. A preto skladateľ neprestáva byť sebou, nereduku.je 
svoju funkciu". -vl-

l . uzavretá forma: ktore j ~asový prie
beh Je daný v sekundách. hudobný ob
sah je zachytený v kontúrach. 2. va
r iabilné formy - vzn ikajú ľu bovoľným 
výberom určit:,ich zrakových konštelá ci i, 
mode lov či štruktúr (prípadne ich vzá
jomnou montážou alebo mix!lžou ). 3 . 
otvorená forma, k torú charakteri zu je 
vo ľ nosc vo výbere spôsobu čítania zá 
ois u. čítan ie od začia tku do konca. ľu 
bovoľné vy nechanie alebo výber istých 
úsekov, čí tan i e ' ktoréhokoľvek miesta 

·parti túry sú hlavnými znakmi formy 
o tvorenej. 

Názvy? 

Nátvy mojich projektov nie sú pú
hym označením pre rozlíšenie skladieb. 
často ma práve názov priviedol k myš
lienke ,.prišiť mu" nejakú s kladbu, apli 
kovať j eho význam. obsah na hudobný 
proces Názov charakterizuje skladbu 
buď z jej výtvarného hľadiska (Punkty, 
Línie, Labyrint), z hľadiska použitej me
tódy či kompozičnej techniky (Rotácia, 
Kontúry, Makroštruktúry) a lebo podľa 
hudobného obsahu (Requiem, Clusters, 
Impulzy, Variácie atď. ). Takmer všetky 
moje hudobné grafiky sú not·ované na 
j ednom !.iste (s výnimkou 8 listov Re 
quiem a zatiaľ 12 listov Clustet·s 2), čo 
umožňuje, okrem ekonomických V);hod 1 
poh ľad na celkový charakter, štruktúru 
a formu die la. 

Diletantizmus? 

Všetky moje partitúry - projekty -
kl·adú značné požiadavky na interpre ~ 

O hudobnej 

GRAFIKE 
MI.·Jan ' ADAMňJAK nar. 16. decembra 1946 v Ružomberku. Vyštu-

L doval žillns~é Konzet·vatór.ium (violončelo ). 
Kompozíciu študuje ako autodidakt. Poslucháč 3. ročníka hudobnej vedy FlľUI< 
v Bratislave. Venuje sa komponovaniu priestorových a graficky znázornených skla-. 
dieb, ktoré boli predvedené hlavne na slovenskom vidieku. V roku 1970 na III. smo
lenických seminároch pre súčasnú hudbu predviedli jeho priestorovú projekciu 
DMilokácia II. 

K vydareným podujatiam mladého 
umenia vo V-klube v Bratislave pri
budlo •V . posledných dňoch uplynulého 
roka ďal.šie: výsMv,a hudobnej grafiky 
jedného z najmladších adaptov slov·en
skej hudoonej a.v·a•ntga.rdy - 24-r·očné
ho Milana Ad am č i a k a. Výstava za
htňa značné množstvo exponátov, kto 
rých súčasťou je i nápaditá pozvánka, 
predstavujúca taktiež g.rafický hudob
ný záznam. Z toho vychádza aj názov 
podujatia : ,.Pokyny k interpretácii po
zvinky". Vý.stav.a poukazuje na úzku 
spätosť výtvamého a hud·obného ume
nia v dinešný-oh najnovšlch umeleckých 
!ll'l•aženi•aoh. Mnohovrstevnosť súčasnej 
hudby sa totiž nutne musela odraziť 
l v jej zápise. Výsledkom je potom 
množstvo ·svojráznych, viac .alebo menej 
konštruktívnych nových notácií. Ich 
pramene však možno hľadať už v dáv
nej histórii. Špecifičnosť te j-ktorej no 
tácie je podmienená druhom hudby, 
ktorú zobl'l8.zuje, a tým sa v nej môže 
odrážať i určité percento klasického 
typu hudobného zápisu. Naprík.l,ad elek
tro.nioká hudb.a si vydobyla úplne novú, 
trojdimenzionál·nu notáciu (frekven
cia = výška, čas = rytmus, intenzi
ta = dy<11amtka) a práve v nej mož
no hľ,adať zá.kl.adnú bázu neskoršej gr.a 
f,ickej hudby (či hudobnej g•rafik y) . Prí
buz;nosť s výtvarným umením je neod
šk,depiteľlllá. Notácia, ako systém gr a
fických znakov :z,azmamenávajúcich (vi
zuálne!) určitý ZV'Ilkový pr~ebeh, má čo
s-l spoločné i s písmom, so špecific
kým cliruhom písma, v niekoľkých polo
hách prechádzajúoim do kaligrafie, od 
ktorej je už k výtvarnému umeniu iba 
na skok. Zvý.t:varnenie notového zázna
mu pa:,ivied lo hudbu v1astne do dv·och 
plôch: hudba k čftani:u a hudba k po
čúvaniu. Hudobná grafika sa stáva in
termédiom niečím, čo je schopné pô
sobiť nielen auditívne, ale v nemalej 
miere i vizuálne. Notový záznam teda 
odtil'ľ·az n eslúži iba hudobníkov·i- inter
pretovrl, ·ale moŽlno ho smelo použiť či 
už ako grafický list alebo kresbu s ur
čitým špecifickým obsahom. Zvýtvarne
n~e notového zápisu ďa·lej vedie k no
vej, z·aujímav,ej hudobnej improv.izá.cii. 
Jednotlivé p·rvky grafického záznamu 
majú za úlohu vsugerovať interpretovi 
určitý druh hudobného procesu, jeho 
fy.tmický, dYdlamický či melodický \Pľie -

*** 
beh, pncom každý interpret moze do 
zn·a~nej miery uplatniť svoju individua
litu. (Ne·smieme však pritom zabudnúť 
na autorov komentár, legendu či ,,pra
vJdlá hry", ktoré majú dôležitú ro.lu 
prj 1·eprodukcii!) Partitúra sa takto stá
va nielen textom, ktorý treba prečítať 
a predviesť, ale je zároveň aj inšpirač
ným zdrojom, im~;>ulzom k otvoreniu 
d v.ier inte·rpretových tvor~ích potenci! a 
jeho improvizačnej schopnosti. 
Adamčiakova výstava (hoci v tejto ob

lasti u nás zatiar ojedinelá) nám po
dáva celistvejš í obraz o svetových tren
doch tohoto umenia. Na jej otvorení in
formoval autor prítomných o vývoji gra
fickej hudby, o jej ďalších možnostiach 
a pokúsil sa aj o prakticl<é vysvetlenie 
jej pdncípov demonštrovaním priamo na 
vlastných vystavených grafikách. 

,.K hudobne;! grafike" - hovori -
.,som sa dostal ešte počas štúdia na 
Konzervatór iu v Žiline. Štúdium niekoľ
kých partitúr. Sylvana Bussotiho a Anes
tisa Logothetisa (najvý,razneJškh pred 
stavite l'ov tohoto hudobného trendu) ma 
priviedlo k otázke: ako by som to hral 
ja, ako by som to mohol robiť ja? 
V priebehu ďalši eh rokov som už dostal 
odpovedí niekoľko. Takmer každý pro
jekt, každý nápad pôsobil inak. Približ
ne ich však možno rozde !.iť do nieko l'
kých skupín. Z hľ.adisk•a vizuálneho ob
sahu sú to partitúry určujúce niek<Jľké 
dimenzie hudobného procesu v hrubých 
kontúrach (melodických - k.rivky, dy
namických - Ich hrúbka, veľkosť a 
pod.) a partitúry, zachytávajúce hudob
ný proces v symboloch (napr. prázdny 
štvorec, vyp.lnený štvor-ec, obdlžniky, 
trojuholníky atď.) . Z hľadiska čítani a 
( dešlfrov.arnJa ) záznamu je niekol'ko dru
hov p·ar t itúr: pr·edovšetkým ,.klasic-ké" 
čítanie listu zrava doprava, teda ako pri 
číta n! knihy, čftanie v rozličných sme
roch (zhol'a nadol, diagonálou, zprava 

. dol'ava) a z rôznych polôh listu a napo
kon čítanie v ploche, t . j . hud·obný prie 
beh je r eali zovaný plynulým alebo vol'
ným výberom z celého list u. 

Formy? 

Ak vôbec možno hovoriť o forme v 
klasickom slova zmysle ... Teda formy. 
ktoré vo svojich grafických partitúrach 
použ!vam sú trojaké: 

táciu, predovšetkým na spomenutý im
provizačný moment. Nie je podstatné, 
či ich hrá p.rofe..sionálny al·ebo meriej 
pr-ofesionálny hudobník. Podstatné je, 
aby jeho hudobné cítenie vyrastalo z 
ducha hudby 20. storočia (hoci nemož
no interpre.tovi vytknúť, ak napr. určitú 
predp!sanú stúpajúcu liniu bude hrať 
ako G dur stupnicu alebo rozl.ožený 
akord!) a aby boli zac·hované .. pravid
lá hry", ktoré som mal na mysli pri 
grafickej realizácii hud<Jbnej myšlienky 
a ktoré aJ interpretovi predkladám. 

Aleatorika - náhoda? 

Nerád by som použil pojmu ,.aleato
rika" k označeniu moji ch grafických 
part itúr. Pre mi'ía je ale náhodnejší jav, 
než výber podľa vôle interpreta. Osobné 
rozhodnutie interpreta nie je náhodné. 
A teda l výsledné znenie možno cha 
rakterizovať skôr ako variabilné než ná
hodné. Okrem vlastnej vôle in terpreta, 
rozhodnutia koordinátora (dirigenta) a 
autorovho zámeru tu totiž žiaden iný 
[.aktol' nehrá rolu. A ja sa snažím chá 
pať pojem · a leatoriky komplexne. Ak 
chápeme pojem náhody ako variabilitu 
výsledku nami neovplyvnitel'nú (t. j. 
jedine autorom nepoznanú), je to potom 
skôr nedorozumenie ako a leatorika. Pre 
tože in terp•ret (či už hráč alebo dir i
gent ) d rží celkový pri·ebeh vo svojich 
rukách. 

Budúcnosť mojej tvorby? 
Plány? 

čo sa plánov týka, mám v úmysle 
ešte viac . zvýrazniť moje pa.rtltúry a to 
naJma použitím výtvarných techník, 
predovšebkým far ieb (dosiaľ sú všetky 
rysov a né). Ďalej. by s,llm chcel apliko
vať pri·ncípy rozličných spoločenských 
hier na moje proJekty hudby. Budúc
nosť'! Myslim. že už dnes sa nájdu 
priaznivci tohoto druhu umenia a ve
rím, že záujem bude mať stúpajúcu ten
denciu. Aspoň si to úpi'Iimne želám." 
Ďalšie ,.pokyny": z·ač'iatkom aprl1a bu

de prebiehať vo V-klube ďalšia Adam 
čiakova akcia. Pil'edošlé riadky nech te
da nezostanú iba malým pohl'.adom na 
pťvú časť akcie, ale nech sú 1 pozván
kou na jej druhú ~asť (ktorá bude bez. 
pochýb zaujímavá ), pozvánkou na kon
cer t z gra fických par t itúr Milana Adam. 
či aka! 

JÁN KOVÁR 

IVAN HRUŠOVSKÝ: 

Sonáta pre husle sólo 

Snímka: A. šmotlák 

V skladateľskom výraze Ivana Hr u
šovského jP od ka ntá ty Hirošima ba
datel'ný odlišný nový tón. Snahy o po
znanie nových kompozičných metód a 
~ch ~~členenJ.e do vlastného prejavu vy
usťu.JU v skladby zvukovo l rozmerovo 
- lPrOti predchádzajúcemu Hrušovského 
výrazu - značne zredukované. Toto 
z jednodušenie je však výsledkom vy
prac·ovanosti a premyslenosti vnútor
ných vzťahov v organi:äicii hudobného 
materiálu. Hr ušovského naturelu je však 
cudzf príklon k jedneJ kompozičnej 
technike, viac sa vystavuje r iziku ob
ťažnosti pri procese syntetického stvár~ 
neni.a. Tak aj vyskytuJúce sa dod·ekafo
nické úseky sú t raktované voľne, znač
ne vzdialené od pôvodného technického 
princípu. Navyše sú o rgan izované vo 
vzťahoch, tvo,·iacich výrazný , modá lny 
cha1·akter. Melodika sa stáva úsečne ;~ 
šou,. Hr ušovský často pracuje s obme
namt fragmentárnych úsekov, výrazným 
fo~·motvorným činiteľom sa stáva ryt
m!cká oblasť. Redukcia sa týka aj dyna 
Intckého priebehu, kontrasty sú stavané 
tlmenejšie, ~elkový charakter hudby je 
lntroveľ'tlnejsl. A nie je to zapríčinené 
len ná~trojovým ohraničením, tým, že 
sa Hrusovský orientuje na komor né žán
re - zbory Tri madrigalové impresie, 
Vlna, Sonáta pre husle sólo, ale iste 
a j vnQtornou zmenou Hrušovského skla
datel'a a človeka. 

Skladba Sonáta pre husle sólo je ve
novaná pamiatke tragicky z<thynu lého 
mladého človeka; duševný ot ras a do
myslenie tejto tr.agédie bolo jediným 
inšpiračným výohodiskom. Z toho vylf'lý
va dramaticky útočný, nepokojný až 
rozorvaný charakter ta·kmer celej sklad 
by. Na začiatku je postavená introdu.k_. 
cia .. J.ej malé, kľudné tempo a medita
t ívny charakter tvorí jeden z nálado
vých momentov skladby. Dôraz lež! na 
horizontálnej zložke - melodická Unia 
vyrastá z väzby poltónových a celotó.no
vých krokov, u rčujúcich vý•razný modál
ny rámec (pripomínajúc bartókovský 
princíp celotónovej centralizácie). V 
ďalšom priebehu sa vyhraňuje iný me~ 
lod lcký model, ktorý spolu s prvým 
hrá mimoriadn·e dôležitú úlohu pri bu
dova:nf ,jednotnosti a kompaktnosti for
~ovej výstavby. J e to kvarto- tritónový 
mtervalový postup, jeho <Výskyt je evi 
dentný vo všetkých Hrušovského sklad
bách z obdobia posledných 4-5 rokov. 
Hoci ,ie to prvok, ktorý bol v s lovenskej 
hudbe dostatočne ·využitý (ak nie zne
užitý): Hrušovský ho použtva v · záujme 
~rgamzovanost·i · vol'nejšfch modálnych 
usekov, malosekundové jad~o, obsiahnu
t e v tomto spojeni je znovu pr ostried
kom pre zvýšenie dr.avost i, tej bartó
kovskej vitali ty a dynamičnosti a to 
nie~en v melodickej, ale aj harmonickej 
zlozke (hoci vertikálne útvary sú v So
náte sporadické). Kombinácf.a a prelína 
nie spomenutých melodických modelov 
sa od?hráva dynamicky v jednej rovine, 
len mterne zvlnenej, kontrastnosť sa do
ciel'uj: variabilitou rytmických zosku
peni, comu napomáha aj voľné met~ické 
členenie. Tok skl·adby vo vlastnej so
náte dostáva vz.r ušenejši chaTakter, vý
razným momentom v jeho umocnen! je 
znovu organizácia rytmickej sféry. Pô
dorys je členený na pregnantnejšie úse
ky, odlfšené variabilitou konfrontáci·e 
SJ.9omlnaných mel·odických modelov z In
trodukcie. Tematicky tu ide o strieda
nie medit atívneho úseku z úvodu sklad _. 
by s rytmickou úsečnosťou melodicko
harmonických väzieb na zák·l.ade kvarto
t ri tónového vzťahu. Dynamizmus priebe
hu a osob itosť stvárnenia menších úse
kov ovplyvňuje a j bohatšie využitie ar
t ikulačných možnost i sólového nástroja 

• a tempové odlišnosti. Rýchly záverečný 
úsek sonáty organ icky a !Plynule pre
chádza v kódu, kde v preste v okamihu 
prebehne melodický tok, r iadený, rovna~ 
kými vzťahovýml elementami ako v ce
lej skladbe, ktorým sa Hrušovského so
náta akoby náhlivo ukončuje. 

tUBOMIR CHALUPKA 
' l 



UDALOSŤ 
SEZÓŇ~ 

Nie každodenne sa podari 
~abezpečit pre podujatia Slo 
~enskej filharmónie t akú ume
leckú osobnosť, akou je zná
my západoneme·cký dirigent 
Karl Richter. Na dvojici abo
n entných konce.rtov 4. a 5. feb
!ruár.a uv.iedol tento výbo.rný 
čembali·sta , organista, špecia
Jista na barokovú hudbu roz
siahle oratór.i'tlm od G. F. Hän
dla - Mesiáš. 

Dominantou Ri-chte·rovej in
t erpretácie je mimo riadne vy
v inutý zmysel p re It'lieru. In 
t enzita j eho vý·razu zdôrazňo
vala síce barokový pátos, pod
čiarlwvala úsečnú rytmickú 
pulzáciu, nikdy však nevybo
čova la z hraníc vymedzenýcll 
štýlo m tak v agogi·ke, p lastike 
či d ynami•ke. Pl·i všetkej ne
s.pot~nej .vý.r.azovej bohatost( 
t empove j vyváže nost i tejto re 
produkcie bolo je j na míle 
vzdialené akékoľvek pedantské 
zdôrazňovanie detailov, moto
r ického tempa; naopak - ťa
žisko jej účinku spočívalo prá
ve v živom pulre, nástojčivosti, 
živosti a plnokrvnos t i. 

Richte r vyso ko ohod:notil 
Slovenský filharmonický zbor, 
j eho vyspelosť, pr~pravenosť, 
.výrazovú i technickú zdatnosť 
ako aj pohotovosť, úroveň a 
muzika litu or chestrálnyoh h rá
čov SF. Preto ne unavo val účin
ku júcich dlhým prehrävaním, 
na sl<úškach sa u si loval v pr
vom rade zoznámiť súbo.r so 
svojím interpretačným prístu
pom k d ie lu. Hráč i i speváci, 
z vyknutí na in ý spôsob prá
cc, boli síce napnutí, no ve
dení d irigentovou pevnou ru
k ou vydali zo seba na obi
d voch koncertoch skutočne 
m aximum. 

fl ich terovo d.irigovanie od 
čembn la (dnes také vzácne ) 
ideúlne pripomína poslucháčom 
dobovú barokovú i•nte·rpretačnú 
prax. I weď, žiaľ, len miesta
mi (ponajviac pri sprievode 
sólis tov ) spoznávali sme R-ich
t erova skve lé i mprovizačné 
umenie, predsa lem s me si 
m ()hli vytvoriť obraz o jeho 
jedi nečnom nau aní, suveré-n
nom ovládaní p a:r titú ry i čem
bala . ~koda, že SF n edokázala 
zabezpečiť orga nist u (máme ich 
azda tak málo?): ko nk ontujúc 
s nahrávk·ami Mesiáša bolo cí
tiť, a ko veľmi c·hýbal ,,ml čia 
ci" organový paťt. 

Hä ndlov Mesiáš pat rí k vr
cholo vým produlmiám posled
ného obdobia. Orchest er hral 
precízne, rytm:icky nana jvýš 
z-reteľne. Bolo priam pôžitkom 
počúvať idealnu súh~u všet 
kých účinkujúcich. I jednotli 
vé nást ro jové sóla boli na výš
ke. V t e j to súvislosti žiada sa 
zvlášť .vyzdvihnúť trúbkarov 
(.najmä v 3. časti p•rl áJrli " Si·e 
s challt , d ie Posaun"). 

Po vynika júcom 'Výkone vo 
Ve rdiho Re quiem očakávali sme 
s určitými obavami, ako v 
p r iebehu týždňa vystačí Slo
venský f ilharmonický zbor s 
p rípravou na Hän dla. I keď pre 
väčšinu čl•enov zbm·u dielo n ie 
je nové, p r·eds a s veľkým za
dosťučine-ním musíme konšt·a
tovať, že práve spoluúčinkova
n ie zboru t vorilo jeden z naj
mocnejších p iLioe.rov jedinečné
ho umeleckého záž-rtku . Ná~·oč
né polyfo n ioké úseky, kolora
túry m oläva l :libor s preňho 
príznačnou ~stotou, i ntonačnou 
pohotovosťou a ľahkosťou. De
mo:nštroval tiež svo je rozsiah
Le výlľazové možnosti, veľký 
dynamioký :rozs ah, muzikálny 
pre jav. I keď má t ot o teleso 
pred sebou ešte temer celý 
jubilejný rO'k a t eda ešte ve
ľa pr iležitostí, bude pr.eň Hän
dlov Mesiáš urč:ite jedn ým z 
n<jjúspešnejších a .najzávažnej 
ších vkladov do osláv jeho 25-
oočnej exist enci·e. 

Dobre s a uviedlo a j kvar
t eto maďa'I."Skýoh s ólístov. Po
k;iaľ by s me chceli l<>h iVýkon 
hie:ra'ľchlzovať, tak nesporne 
patti prvé mde,sto t enorjs tovi 
Józsefovi Rétimu: zaujal sý
tym, tvárnym. nosným h l·a.som, 
:zmamenjtou technickou vyspe
losťou .... t ak vo vy:rovrnanos t i 
reg.ist'ľov, v tvorení pián i vý
šo'k, ·ako aj v intonačnej s.po
ľahlivosti. Je o rator iálnym spe
vákom eur ópske ho form átu. Je 
he prejav je vr úooy, štýlový, 

vysoko presv.edčivý. Jeho od
chovankyňa (RéN je výborným 
a vyhľadávaným voká lnym pe
dagógom) sopranistka Krisztí
na Lakiová má p rljemný tim
bre, muzikálny prejav. Na 
štv..-tkovo.m koncer te trochu 
menej suverénne stvárňovala 
koloratúme úseky, v piatok 
spiev.ala uvoľnenejšie. Zsuzs a 
Barlayová má i!1a jmä v h lbších 
polohách krásne sfarben ie, no 
aj vyššie t óny má kvalit ne po
sadeoné. Basista Albert AntaUfy 
má príjemný, zvučný hlas, 
v-rúcny prejav. T,ro()hu je ťaž
kopádny v koloratúrach. 

Predvede.nie Händlovho ora
tór ia Mes·iáš s talo sa udalos
tou, k tmej dosah oceníme a ž 
v budúcnosti a súčasne doku
mentovalo vysokú úroveň a po
hotovosť našich filharmonic
kýoh t·eli•es, dos~ahnutú sú
stavnou dl<ho·ročnou, trpezlivou 
prácou. VLADO člZII<! 

Koš le•·
'l,opei·czer 

Málokedy sa st áva, aby sa 
na jednom koncerte SF stretli 
všet ky - do jedinej, ešte ne
p·rogramované skladby. O t aké 
t o dramaturgicky objavné po
dujatie zaslúžil sa ll. a 12. 
februára český di rigent Zdenek 
Košler. Brat islavské obecen
stvo malo už nejednu príleži-

' tosf presvedčiť sa o vynika jú
cich kvali tách tohto umelca. 
Škoda, že dote raz sa uplatňo
val Košler iba ako znamenitý 
o rches trálny dirigent, al ebo 
ako pohotový sprevádzač só
listov. Dúfajme, že v krátkej 
budúcnos t i dostane aj možnosť 
predviesť niekt oré z oratoriál 
nych, či iných podobných d ie l. 

Košler j e v prvom rade vý
bo.rný hudobník. Má skvelý 
rytmus a jeho pulzovanie vie 
úspe šne preniesť na orchester. 
Svoju muzikalitu ús pešne spä
ja s ume leckou roz vahou čo 
zaručuje skladbäm peča ť' nie 
náhodnej, ale zákonitej pre 
svedčivosti a premyslenej, veľ
ko lepej archit ek·toniky. 

Koš ler·ovou zás luhou odzne la 
v Br atislave čs. premiéra 
skladby Strom života od čes
kého a u to·r.a Jarmila Burghau
sera. Ako samot ný názov d ie 
la dáva tušiť , sk l adat•eľ sa sna
ží stvárniť vytýčený program 
prostred-níc tvom rozvíjan ia veľ
kého dynamického oblúka, vy
rastajúceho z pomerne ši roke j 
zvukove j bázy hlbokých tónov 
nižšie položených nástrojov. 
Určité problémy (aj pre diri
genta) nastolil autor trochu 
zdlhavým začiatkom, samotný 
oblúk je však už citlivo bu
dovaný, p lastický, plný p re
svedčivého napätia . Nar astan ie 
dynamiky spája Burghauser so 
súčasným zvyšovaním tónov za 
vkusného pro g.ramu adekvát 
neho využitia bichromatiky a 
techniky seriá lnej i aleator ic
ke j. 
Veľké bohats tvo tvorivej in

vencie, vrúcnosti a vzru šeného 
temperament u preukázal Koš
le'r v záverečnej Symfónii 
B dur, op. 20, od f,rancúzskeho, 
na Wagnera ·nadväzujúceho au
tora Ernes ta Chaussona. Pri 
všetke j hypertrof ii citovost i, 
ku ktore j a zda toto typiC'ky 
romant i·ciké diel·o mohlo zvá 
dzať, Koš le.rova i'nte rpretácia 
bola vyvážená, nie však aka
demická, plná r oma nt ického 
vzruchu a spevnosti. 

Napriek i•n terpretačnej úro v
ni, s a kou s a Košlerovou zá
sluhou preds t av il o r.chester 
SF, za vyvrcholenie toh to prie 
bojného konce.r t u považujeme 
vystúpenie v P1'ahe žijúceho 
s lovenského klavir istu, t. č. 
ašpiranta AMU, žiaka n edávno 
zosnulé'ho prof. Maxiá na 
Petra Toperczera, k torý pred
vie dol sólový part V. klavírne-

' ho koncertu G dur, op. 55, Ser
geja Pr okof ieva .. Jeho s uverén'
ny, v každom parametri k la
viristického umenia majstrov
ský výkon, núti nás a j k za
mys ieniu, či práve fakt, že To
perczer dozriev.a v atmosfé re 
toľ•kej k•onkurencie, aká v P ra
he nutne je, je preňho s timu
lom k takým vr cholným vý
konom, z akých s me jeden 
práve v Brat is lave počuli. 

To.perczer má pri všetkej 
suverenite zložiek svojho vý
konu skrom né, nenápadné vy-

stupovanie, prosté akýchko ľv.ek 
vonk~jšich gest, či póz. Jeho 
technické možnosti sú pr iam 
neohraničené - v tempe, zre
teľ-nosti, čistote, sile. Jeho sko
ky sú fant asticky isté, d ispo
nuje mimoriadne širokými fa
rebnými možnosťami, rovnako 
kvalitnými v dynamických vr
choloch i v najjemnejších re 
gistroch. Týmt o konštatovaním 
sa však char akteristika Toper
czerovho umen ia nevyčerpáva 
- práve naopak - tvorí iba 
úvod k tomu najpodstatnej
šiemu: tento klavirista je 
umelcom t elom i dušou, je 
osobnosť. Pr i všet kom želez
nom r ytme, k to rým spútava 
technicky náročné a vypät é 
miest a' v š iroko klenuté veľké 
plochy, To percze.r rpri hre vždy 
tvorí, mysll a cíti. Nie je s!ce 
typom agogicky vzrušeného ro
manticky cítia-ceho interpreta 
( ináč pre Prokofievov štýl 
krajne nevhod ným), jeho muž
ná lyrika má však výrazný ná
boj CÍ'tove j h!bky i svojrázne
ho, sugest ívneho napätia. 

VLADO člžiK 

NOVINiiA 
l' hn~ťujúci 
di1·h: ent 

Symfonický orchester čs, 
rozhlas u v Bratislave bo l na 
koncerte dňa 7. II. 1971 pod 
taktovkou j uhoslovanského di
r igenta C. Cvetka in terpr.eto m 
s kladby T. Salvu, nazvanej Oda 
1970 pre symfoni cký orcheste r. 
Skladba, venovaná 200. výročiu 
naroden ia L. v. Beethovena (o 
čom s me sa o. i. dočíta li v 
"návode k použitiu " ) upút ala 
na seba pozo rnosť predovše t 
kým citác iou známej majs tro
ve j témy - ú dy na rad·osť. Té
ma sa stal a h lavným vod ítkom 
.pl'i počúvan í, červenou ni ťou, 
k torá poslucháča bezpe čno 
vied la a zároveň oporným bo
dom, ku kt orému sa bo lo mož
né vždy vrátiť , ak hrozilo ne
be z.pečenstvo zapadnúť v cha
ose a zmätku. ž e skladateľ 
o pa tr il svoje d ielo ešte r a dom 
fines, drobnými exkluzivitami, 
var iabilitou, rytmickým pozme
ňovanim, pričleňovaním a de 
lením - je ponechané výluč.ne 
na postreh hudobno-t eo.retic -

• ky vzdelaného návštevníka. Pre 
bežného poslucháča ostal citát 
- r az viac, raz menej defo r 
mova ný, raz intenzívnejší, raz 
menej intenzívny, p.re každý 
prípad vždy dosť polapiteľný. 
Všetko ostat né - sice vytvá
rané s neodškri epi teľným na
daním a spontá n nosťou, ale v 
podstate večná zá hada. Priam 
obd ivuhodný bol výkon d iri
gent a Cvetka: zanechal ume 
lecky presved č ivý do jem a o 
j eho úprimnom prístupe k no
vinke nemôže byť ani najmen 
š ích ,pochybností. Je ho te mpe
rament . a zmysel pre drama
ti5nosť mu boli nápomocné pr l 
bezpečnom vedení orchestra k 
oduševnene pôsobiacemu pre
javu. 

Dramatické cháp,anie skla 
die b u d ir igent a vystúpilo na
povrch i v ďa lšej skladbe pro
gramu, v Koncerte . pre flaut u 
a orches ter F. Bendu, kde só
listom bol V. Brunner ml. Ak 
dirigent . mal preds tavu pred i
menzova ť lesk a farbitosť d ie
la skladateľa po hybujúceho sa 
medzi ba ro kom a k lasicizmom, 
Bru-nn eL· bol umiernenejš!. Jeho 
tón je výrazovo úsporný, ne
prezrádza júci interpretačnú 
ve ľko lepos ť. Tvoril t riezvy pro
tiklad k spon tánnemu dirigen
tovi. Prlehľn dnosť a jasnosť 
kompozíci e ne mohla však 
ukry ť, na rozd iel od predchá
dzajúce.i skladby, tech.nické ne
presnosti orchestr a. 

Koncer t ný večer uzavrel 
A. Honegger, skladateľ paríž
skej ~esťky. zastúpený pôso
b~vým dielom - nr. symfó
nwu, zvanou Litur gická. Diri
gent vyťažil všetku vel'kole
posť, tragédiu a nádheru, kto 
ré v sebe toto d ielo ukrýva , 
vyťažil všetko, čo mu orches
tráln y mater iál , s ktorým pra 
co_v<:_l. bol schopný poskytnúť. 
Navstevníkom koncertu ne 
mohlo ujsť, že Symfonickému 

, or chestru čs. rozhlasu v Bra
ti_slave na na jvýš pr ospeje di
ngent s n ie len en e-rgi ckým 
qestom, ale a.i s iasnou ume-

l . 

leckou ko n·cepcio\1, pevnou vô
ľou a vi ta litou. 

INGEBOHG ŠIŠKOVÁ 

DebtJí·.ujóca 
l r:·enet~ácia 

Veľmi hnjne bol navštívený 
koncert Zväzu slovenských 
sk ladateľov 15. IL t . r., kt orý 
venoval t vorbe najmladších 
sk ladateľov a prezentoval Kru
hu priateľov s lovenskej hudby. 
Bol to koncert rados tný a je
ho atmosféra niesla sa v zna
men! optimizmu. Predovšetkým 
preto, že všade, kde sa reali
zuje mladosť, citime to zvlášt 
ne flu id um, k toré mladí umel
ci ved ia vytvárať . Tu však ra
dos tnú atmosfé•ru spôsobila i 
d'alšia skutočnos·ť: návrat k 
hudbe v j ej emocio nálnej pod
s tate, odklon od s náh často 
samoúčelného experimentova
nia za každú cenu len preto, 
aby sa nepovedalo, že som 
konzervatívny. Aby nedošlo k 
omylu : nie som proti experi
mentov.aniu , ani proti no vým 
výrazovým prostriedkom a ich 
hľadaniu v hudbe. Som proti 
neúprimnost i a unifor mite, 
ktorá v poslednom čase ohro
zovala slovenskú hudbu. často 
som mala dojem a nepríjemný 
p ocit , že ide o akés i pret eky 
!prísť za každú cenu s t akým 
zvukom, k t orý ešte n ik nepo
užil, vymyslieť, vykonštruovať 
n iečo, čo t u e šte ne bolo, bez 
t oho, a by t o s lúžilo vyjadre
niu toho , čím au tor ži je a čo 
chce a musí prejaviť .a zdeliť 
poslucháčovi. Výsledok s a n e 
raz mi nul aj t oho jedi ného cie
ra: šokovať. 

Prís lušníci na jmladšej skla. 
dateľskej generácie - Barto· 
vie, Bokes, Dibák a Domanský 
sa nikoho nesnažili šokovať. 
Preds tavili sa poctivou, úprim 
ne ľu dskou muzi kou, kt orá t iež 
h l'adá, ale tot o hľad anie je v 
i(le j polohe. Hľadá s pôsob vy
jadrenia svojho vnútorného c i
tového sveta , vyjadrenie také, 
ktoré by r ezonovalo s citovým 
sve tom poslucháča. Niekedy sa 
to dari viac, inokedy mene j, 
ale vcel.ku táto snaha našla 
odozvu. Predovšetkým u mla
dých interpreto v,.J<tor í sa s to
tožnili s interpretovanými die
lami a táto vnútor ná zaanga
žovanosť interp·re ta pomáhala 
preni knúť k poslucháčovi. 

Vladimír · Bokes, absolvent 
VŠ MU z triedy prof. Kardoša 
obracia sa n a koncer te uvede 
ných d iel La Fólia pre husle 
sólo a Variáciách na Haydnovu 
tému pre klavír pre inšpiTáciu 
do minulosti. V prvej využív·a 
tie prvky barokove j hudby, 
ktoré tak vábia d nešného člo
veka: logi·ka stavby, vnútorný 
po r iadok a plnosť zvuku. Sa
mozrejme pretavené my.slením 
:?časné:ho au to·ra . Dokonalej 
Sleho mte·rpreta tejto zaují
mavej kompozí.cie, a ko je Pe
ter Michalica, háda m ani n e
moŽ>no nájsť. V dr uhe j skladbe 
Variácie na Haydnovu t ému ide 
o opačný prístup. Po presne j 
ci tácii Haydnov•e ,j témy ocitne
m e s a v eelkom inom sv.ete 
k torý odmi·eta princípy kl asi ~ 
cistického hudobného stvárňo
vania a hudobný mat er ial 
transformuje kontrastným spô
sobo m. Túto veľmi náročnú 
skladbu výbol'ne interpretuje 
Stanislav Zámborský. 

Druhý Kardošov absolvent 
Hanuš Domanský sa lj)redstavil 
zrelým d ie lom Son et lumiére 
op. 7 pre soprán a klavír . Die
lo je fo rmovo uce lené, ľu dský 
hlas a nástroj t voria vyrovna
nú .ie drnotu a sú napros to rov 
noprávnymi par tnermi p riro
dzene sa doplňujúcimi. Emo
cion á lnu s ilu diela podčiarkl a 
znamen ~tá inter,pretácia A. 
Bukoveczkej a P. Kováča. 

Hlboko za pôsobil a sk ladba 
Igora Dibáka štu dujúceho u 
pr of. J ána Cikkera. J eho dvoj 
časťové Canto spaven toso pi·e 
dvoje huslí j e veľmi pôsobivé 
najmä svojou bohato u melod i
kou. Autor skladbu venoval 
man želom Holblingovcom, in
terpre to m citlivým a zanie t e
ným. 

Dr uhému Cikkerovmu žia kovi 
Petrovi Bar tovicovi bola veno
vaná ce lá druhá čas ť koncertu 
a tak ~ • mo hol prezentovať 
tromi skladbami. Prerušené 
mlčanie pre harfu, inter,p re to 
vané s uverénne M. Kianičkovou 

• 1je nástro jovo vďačné d ie.lo, 
íkto ré výborne doplní repertoár 
pre tento nástroj. Dueto prt 
dvoje huslí - tiež in terpreto· · 
vané manželmi Holbllngovcaml 
- je prejavom zdravej muzi"" 
kality autora, kým vo Variá· 
ciách na Beethovenovu tému 

• pre dychové kvinteto ukäzall 
s a p,rvky Jeho kompozičnej 
zdatnosti a vyl!1achádzavosti. V, 
inter pret ácii poslednej sklad• 
by sa sympat icky uviedlo mla
dé Bratislavské dychové kvin• 
teto - V. Samec, V. MaHý, 
J. Luptáčik, J. Illéš a J. Ma
cháč. Anna K o v á i' o v i 

l" 

lliii.JAfJIK 
'r obt"á,tenom 
d'aleli:oh fade 
Miláčik, hudobno-dr amaticki 

parafráza románu Guy de Mau
eassan ta Bel Ami. Libreto: Ot a 
lebrák. Hudba: Ivan Kotrč. 
Prebásnil: Marián Kováčik. Hé
žia: zas!. umelec Bedfich Kra-

i mosil. Dirigent: Bohuš Slezák. 
Choreografia: Boris Slovák. 
Scéna: Otto Šujan. Prvá pre
miéra: 6. februára 1971. Druh:1 
premiéra: 7. februára 1971. 

Je ťažké i nevď,ačné pokúsiť 
sa charakterizovať xnačne kon
fúzny výsledok na jno vš ej in 
scenácie spevohe-rného s úboru 

1 Novej s cény, p,r etože pramení 
z n iekoľkých zásadných nedo
rozumení. Prvým je hneď pri
stup dramatizáto.ra k samot
nej látke románu, z kt·orého 
vyrobil veršovanú "hudobno
dra mat ickú para fr ázu". Nie j e 
na ne j naskrze odsúdeniahod
né t o, že z nej vyžaťuje au to
rovo bytostné okúzlenie h rami 
Vítezsla va Nezvala ako skôr t o, 
že nesp-rávne odhadol špecifi 
kum pôvodného literárneh() 
materiálu a adekvátnosť výra
zových prostr iedkov pre jej 
javiskovú úpravu. Žebräkova 
poplatnosť ve ľkému vzor u vtis
la jeho libretu štýl a gestiku, 

1 ktor á je v podstate p.rotiohod
t ná rytmu rvo vnútrď d ramaticke j 

s ituácie, nezlú čiteľ!!lá so skrY
tým zámerom osôb p r íbehu, 
takže oslabu je jeho umelecké 
i spoločenské značenie, za 
hmliev.a, pa raly.zu je jeho ostr é 
črty, de zodo•ruje kalné spodné 
vody. k to.ré .,na;jdokonalejšl pe
s imista svoje j e pochy", Mau·· 
passant, fľuso.l do tváre svo
jim súčasníkom. Možno si Žeb
rák zvolil túto príťažlivú lá tku 
v klamnej vie re, že ne zv.alov
skou poetil<ou sa dá vytvorit 
mužský proťaj šok nevern ej 
Manon a lebo sa domnieval, že 
vedomým budovaním príbeh u v 
inej polohe - d iametrá lne od
lišne j od originälu - nega
tívne črty ostrejšie vystúpia a 
VZJnikne s atira, či sat irická . ko
média spoločen sky angažov-a ná, 
pretože "odha l'uje " m eštiacky 
nemťav ? Neved·no . No isté je, 
že pokus o hudo-bno -d ·r·amatic..: 
kú paiľa.Brázu cudzej látky 
svedčí o is tej 2)ľUČnosti au-to 
ra, z vei6o v nechýba je mný 
vkus, lyr ické čaro a .zmysel 
pre humu~·. ktorým ich ok·o,r·e 
n il a zavše v nich zai skria i 
pravé básni-cké metafory. J ed
nako táto vyzbrojenosť au toro.
vi nestačila na náročné podu"' 
jatie, akým je d ram atická kom
tpozícia, vyž,adujúca pevnejšie 
tektonické lín ie a presnosť v 
kresbe charakt erov. (Treba po
znamenať, že slovenský preklad 
Mal'iána Kováčika je sv.ieži, 
vzduš ný a divade lne p lynulý. 
Škoda, ~e sa v ňom vyskytuje 
ce lý rad zbytočných ehý b, k to
ré nemožno obhájiť prá vom na 
básnickú licenciu. Alebo mož
no povedať "peny" namiesto 
"sous " len preto. aby sa ľah
š ie našiel rým "otrávený" ; 
,.prachy" v zmys le pen iaze, 
" lekníny" len pre rým ,.ko
míny", potácame sa etc.? ) 

Autor hudo bných čísel uplat- · 
ni! snahu libret o celkom zosú~ 
časni ť a tak ho s veľkým elá 
nom - žiaľ, s nedostatočným 
hudobným fondom pre tento 
divadelný žá ner - . "spopoval". 
(Zosta li t ak úbnažené veršova. 
né hovorené pus{Jže, k toré tro
cha zaskočil i dikčne . nepripra- . 
vených herc:ov.) Vyšlo z toho 
ďa lšie nedorozumenie, hudob
né pí!le- mele bez osobite j chu
ti a vône . Pozoru hod ný bol iba 
parodistický pendant pie s,ne 
Máš m a rád , k torá náhle do-
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at-v. rut~koľm vý!l!namových 
rovm, keď ju Duroy a Walter 
na konci hry s·p:ievajú s tex
tom ,,Maj ma rád". (Ostat.ne 
clramatul!'gda Novej scéll!y s.a 
Hi s oboma auto:rm! rozišla 
y hneve, !keď lieh v programe, 
vy<l.81flom k premié·re, naskne 
ignoruje. A pritom by sa bol 
divék ochotnejšie zriekol po
hodlného zjednodušovan\ia, šty
b~stickej i myšlienkovej ne
ujasnenosti oboch člá•nlkov, 
ktoré v bulletine zostali.) 

Záshlhou divadla v každom 
pdpade z-ostane, ž·e sa u jalo 
pôvodnej čes~ej nov-in ky, len
re o to väčšia bola i jeho zod
~ovednosť najmä s ohľadom na 
e~istenciu a vývin hudobno
zábavného divadla. No s·taJ.o sa, 
že .režisér namiesto úsilia vy
hnúť sa J.avíne ďalších ned·oro
zumení, zlým odhadom libreta 
(ktoré je, n.ap·ľli•ek jeho tv!ľde
niu v novinách, na niekoľko 
teatrosvetelných rokov vzdia 
lené od orazzy komédie ) na
plno odk-ryl jeho slabiny a v 
spolupráci s choreografom za
tažil ich neprehľadným a zne
prehľadňujúcim arze nálom es
triidne zjedn<Jdušujúcich výra
zových prost!rJedkov, bezdu
chým kal'ikovaním, kabaretným 
odľa•hčov.a·ním "vážnych scén" 
(dueto Komisár - Duroy ), sa
til·ou, fraškou, gr<Jteskou ... čo 
len chcete. Vraví sa, že hu
dobno-zábavný žáne.r všet.ko 
unesie. Možno, veď na nálep
ke . pwstl'iedkov nezáleží, len
že základom k a ž d e .i scénic
kej kompozície je pr ísny ume
lecký poriadok (v zmysle 
,.rád") a logická organizova
nosť, v ktorej sebame·nší de
tail mus! mať svoj vlastný -
i keď dielči - výzmam, aby 
nemaril h l-bšl účin celej pro
dukcie. 

Nemožno, pravdaže, vazne 
Yyčítať, že s a insce-nátorom 
nepodarilo vystihnúť parížsku 
atmosféru a Je j nezameniteľ 
né city. Nie je však dosť po
chopiteľné, ak režisér s bez
rad.nou be·nevolenciou toleruje 
bezuzdnú, nedisciplinovanú ria
vu gagov, špikov, grimás a 
rozličných pomocných "juj" a 
,. jaj", ktorými sa hlavný pred
staviteľ domnieval "charakteri
J;Ovať" svojho hr'd inu. A lebo 
keď režisér pripustí pre dimen
zova.nosť komickej r-ezolútnosti 
- ináč do koncepcie najlepšie 
zapadajúcej Walte.rovej, ktorej 
po výbornej scéne " . .. takto 
ma vyhodiť zo sed la!" dovolí 
odísť ako Ma!ľe v Taj ovského 
Zenskom zákone. A pritom ži 
vý temperament Eleny šálka
vej mohol výr·aznejš·ie typizo
vať postavu pokrytec·k·e.i svä
tuškáTky, keby ho bola dala 
d.isciplinova;ne do služieb po
st-avy a nie vkusu publika. Je 
typické a poučné pre tvorcov 
pr-edstavenia Miláčika, že z fy
zickej hl-učnosti a jal.'maroč.ne,i 
prepiatosti llčinkujúcich naj
viac vynikl-a jediná - tá naj
menšia a najnenápadnejšia fi
gurka pána Blancha, ktorého 
úsporne, vkusne a jednako 
umelecky účinne stelesnil dis
eiplínova,ný Zolo Lenský. 

Režisér, choreograf a j diri
gent sa podriadili osobitému 
prejavu Ivana Krajíčka a bez 
ohľadu na o•stat nýc·h účinkujú
cich celú inscenáciu ušili na 
jeho mieru. Sic e s nádejou, že 
hercov bodrý štýl st•rhne obe
censtvo a predstavenie bude 
mať úspech, ale súčasne i s ne 
pochopením pre samot.nú dra 
matickú postavu a pre Krajíč
kov žánrove špec-ificky vyme
d·zený talent. Tu je jedna zo 
základných príčin prehry alter
nujúceho Miskovicsa, kto.rý pri 
predvádzaní choreograficky za
f4xova.ných pohybových gagov 
pôsobil trápnE'j. A vôbec, bolo 
to naozaj také zábavn~ úlo~u 
"ser:óa.nta af.rJckýc!h lég1!, hrdl
ftU desiatok bitiek, postr-ach 
všetkých .nadriad•ených pluk<Jv
níkov a ich manželiek, capo 
primo präp.Dit'u" obsadiť zelený
mi mládenčekmi vedľa zorelých 
t ien? 

A stalo sa, že napriek dt"a
moaturgovým sľubom v č!á111ku 
nestál pred divákom ,,nahý 
mešt·iak ·ak-o výst!ra:bný ele
mei'l·t, ktorého si treba uvedo
miť", p.retož·e scénicki tvorco
vi.a obrátili ďalekohľad - ten 
vzdialil a zošúveril postavy, 
utratil zmysel komédie a ona 
nedala divákovi ani "zábavu". 
"záv·ažnú myšlienku". 

GIZELA MAČUGOV Á 
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JAROSLAV SMOLKA 

Pif desiat 
rokov 
českého 
sklada tel' a Snímka: ČSTK 

V.J.ad.imk Sommer je príslušníkom povestného "ročníka 
dvadsaťjedeď': ročníka, post ihnutého v mladistvom nástupe 
do zivot.a a dospelost·i vojnou s ;pracovným nasadením v Ne
mecku, náletmi, biedou a h ladom. V tejto situácii mali mladí 
adepti hudby zvláštnu výhodu. Zatiaľ čo ostatné vysoké školy 
boli v čechách zrušené, pr.ažské konzervatórium, ktOTé ne
malo šta·tút vysokej školy, zostalo nedotknuté a štúdium na 
i'iom chránilo pred núteným náborom d·o Ne mecka, či vojno
vého priemyslu. Je pochopiteľné, že záujem o š túd.ium hudby 
bol vel'ký. Konze1·vatórium to využilo a prijalo každého, kto 
prejavi l ta lent. V tejto zvláštnej situácii nasta lo čosi. čo sa 
v dej:inách hudby vyskytne málokedy: holi pr.avdepodobne 
podchyte-né a profesionálne vyškole:-né všetky potencionálne 
skladat•eľ·ské tale.nty dane;j v-ekovej skupiny, p.retože nebolo 
prakticky t ých, k torí by od tejto možnosti unikli k iným pro
fesiám. P.reto je generačná vrstva dnešných päťaštyridsi.atni
kov až päťdesľatnikov medzi českými skladateľmi taká počet 
ná: nájdete v nei asi desiatku mien nepochybne zvučných 
a -okolo štyridsať skladateľských profesionálov. ktorých tvor
bu treba rešpektov-ať. 

Medzi týmito tvorcami je dnes Vladiml.r Sommer nepoC:hY~
ne popredným zjavom. To však neplatí o nejakom orgamzac
nom za členení: nikdy neviedol v organizačnom slova zmysle 
nejakú skladateľskú skupinu. V tom mu preká žala jeho ľud
ská povaha: zostalo v ňom vždy niečo zo skromného, zahnak
nutého chlapca z rod iny, ktorá bola 1111 jeseň 1938 násilne 
deportov-aná zo zabraného českého pohran ičia (narodil_ sa 
v Dolnom J ii'etíne u Mostu 28. Il. 1921); ch lapca, !<tory sa 
muse l k sv-ojej ->kladatel'ske.i profesii prebiť ťažkým úsilím 
zo skromných pomerov. Za touto ľudskou nenápadnosťou 
a neokázalosťou sa v.šak od samého z ačiatku skrýval bohatý 
vnú torný svet. nachádzajúci svoj výraz v hudbe a silná vôľa 
tvoriť, dobývať &a k svo,jbytným umeleckým hodnotám. To 
ho pozdvihlo k popreclr:ému umeleckému pos taveniu, a to nie-

· len v jeho generáCii. " 
Na pražskom konzervatór iu bol od roku 1942 žiakom prof. 

Karla Janečka. Dostal od neho nielen základy . skladateľskej 
pr-ofesie, alo aj dôkladné teoretirké skolenie. Po vojne ~tudo
val ešte na novozaloženeJ vy<>okej škole, Akadémii múzických 
umení prof Pavla Boľkovr.a; pri absolutóriu roku 1950 bol 
už známou skladate l'skou osobnosťou, do ktorej sa vkladali 
veľké nádeje. 

Pre Sommerove začiatky je charakteri~ticl<é úsilie o zvlád
nutie mod•e.rnej kompozičnej techniky a 'osobitý výraz, k torý 
z nej vycl}~dzaJ. tVzor mi modernej techniky sa vtedy rozume
la tvorba · Stra'vi.nst(ého, Honeggera, Prokofieva, Hindemitha 
a ďalších popredných no vátorov teJ doby. Už v Sonáte pre 
dvoje huslí (1948) a v ď.alších komorných dielach je vidieť, 
že nešlo iba o napodobovan ie, ale o osobité rozvíjanie tohoto 
východiska. Tento jasný a v tvorbe už pregnantne koncipova 
ný program všal< skoro skomplikovali ši·ršie spoločensko-este-: 
tické súvislosti. Po :;márnych oficiálnych kritikách mode-rneJ 
sovietsk-ej hudby z roku 1948 sa a j u nás začalo rozl-išovať 
medzi pohodlným tra dkionalizmom a hudo?ný~ v~ra~OJ? sú
dobe j politicky angažova nej tvo·rby; to mah byt na.]vysš1e ob
čianske úlohy nového umeloa. Vladimir Sommer sa chcel 
vtedy spoločensky angažovať. Oslobod-enie a nové pe~·s.pek
tívy socialistického života privítal s pln~m srdcom _a s tako~ 
úprimnou dôv-erčivosťou že sa nehanbil zhudobmť d-obovu 
politickú f!ľazeológ.iu. Tak vznikla Kantáta o Gottwaldovi, kto
rú na jeseň 1949 predviedla česká ~ilha1·mónia. _Skla9·ateľ pod
ľahol dobovým požiadavkám vo volbe textu, me vsak v hu
dobnej reči. Tu nad oslaVll1ým gestom prevl_ádol tak tro~hu 
janáčkov.ský výraz urputnosti sociá lnych bOJOV. To sa vsa_k 
nepáčilo strážcom ždanovovske j estetiky .a Sommer-a po prvy
k:rát verejne poučili, ž·e sa od chýlil od vytýčenej l!nie. S ta
kýmito k~~tikami sa potom v prvej polovici päťdesiatych ro
kov stretával pri pr·emié:rach svojich koncertných diel takmer 
s tále. Bol totiž verný estetickým ideálom, ku kt-orým s~ d?
pracoval v prvých povojnových rokoch a_ nikdy ne~;re~·!l, ze 
v tra{licionalistickej regresii hudobného Jazyka spoc1va aká
kol'vek progresia spoločenského pôsobenia novej t v·orby. Me
lodické a h a1rmonické jednoduchosti iJlOUŽíval len tam, kde to 
vyžadoval žáne-r: v mlád ežníckych piesňach, detských zbo1·~c~ 
a skladbách pre amatérske spevácke zbory. T.a~ sa t iez 
ukázalo, aký bohatý je jeho melodický fond i pr1 sloho~om 
obmedzení trad ičnou di.atonikou a formou: i m nohé Jeho 
skladby t.O'hoto druhu patrili medzi najúspešnejšie. Skladate
ľovej koncertnej tvorbe to však nepomohlo: kr-itizovali ju 
ďalej. Toto <Jbdobie bol? p_revierkou skladateľ?,Y_ho u_me le ckéh<:? 
cha-rakteru. Jeho huslovy koncert, dve slacii<ove kvarteta 
a ďalšie d·iel.a u'k.azuji1, že z nastúpenej cesty nikdy neodbočil 
a krok z.a krokom sa dostávaL k osobitému hudobnému vý
razu. 
Keď v roku 1956 bo li ždanovovské kritiky odvolané a od 

halilo sa scestie boja proti umeleckému nová•torstvu, Vla
dimir Sommer ne musel meniť orientáciu. Za·tioaľ, čo mnohí in! 
až t•e·r-az hľadal:i, ako vlast'Tle využiť poskytnutú umeleckú slo 
bodu, on prišiel so zrelou a osobite priebojnou ouvertúrou 
Antlgona (1957). A onedlho po tom vytvoril vrcholnú hodno
tu, v ktorej sa spája suverénne zvládnutý osobitý moden~ý . 
hudobný vý.r.a,z so stdmjúcim humanizmom a vyjadrením vnu
toa:né'ho nepokoja i obáv človeka našich čias: Vokálnu sym
[óniu (1958). Dielo predviedli až po šty•roch rokoch - p.re
miéra bola v-šak o to sláV1!1ostnejšia a potvrdila Sommerovo 
popredné post-avenie v českej hudbe..: _ . .. v • 

Sommeo:ova tvorba zo 60. rokov zdoraznuJe este crtu, k tora 
je .veľmi pozoruhodná: skladatel'ovu sebakritiku, s ktorou sa 
znova a znova vracia k svojim dielam, aby ich prepracoval 
a dal im definitlvny tvar. Ďalšia veľká symfonická skladba 
s v·okáJ.nou účasťou - čierny muž - bola oh lásená v progra
me českej filha rmónie. v odbornej tlači vyšla dokonca je,; 
analýza, ale skladateľ v poslednej chvíli stiahol part itú r: • 
a podrobil ju novej revízii. Koncert pre sláčikový orchester . 
k lav í-r a tympány pr-edviedli v 7ahraniči, dokonca s úspechom 
ale doma ho skladateľ opäť s t iahol z programu. aby mu da! 
deflnitívny tvar. Hudobná verejnosť očakáva s napätím. karn 
smeruje vývoj tejto mimoriadnej umeleckej osobnosti českej 
hudby našich čias. 

Nevyužité príležitosti 

FLAUTOVY RECITÁL 

HRÁ MILOŠ JURKOVIČ 

Helena Gáfforová - klavír 
Milan Zelenka - gitara 
SUPRAPHON 1970 

Citel'.né medzery v slove-nskej g.ramofônO'Vej p<>!itike sa po• 
maly zaplňajú. V poslednom období pl"išlo do predaja nie:koľ
ko nových profilových platni, ktoré dokument ujú, že kritika 
edičnej politiky našla úrodnú pôdu. Medzi významné edičné 
počiny mohla - žiat, musím zdôrazniť, že mohla - patr.iť aj 
recitálová platňa nášho flautistu Miloša Jurkoviča. Hoci vý
ber sklad ieb i ich celková umelecká realizácia je dobrá, no 
predsa sa mi zdá, že zo snrany vydavat-eľa nebolo urobe~né 
vše tko, aby sa z nahrávky stala vynikajúca ex,portná platna. 
Tieto možnosti tu totižto bo!.i. V prvom r.ade k tomu napo
máhal veľmi pekný výber sk ladieb. Na jednej su·ane sú za
s túpen! C . . Ph. E. Bach .(Sonátou G dUl· p'ľe flautu a číslovaný 
ba.s) a J. N. Hummel (Sonátou D dur). Druhá strana pat rí 
Paríkove;j Hudbe k v·ern~sáži pre sólovú fla•utu. lbertovej 
skladbe Entr'a cte pre f lautu a gitaru a Poulencovej Sonáte. 

Platňa bo·la nahNltá v štúdiu br.at·isl.avského rozhlasu ešte 
v roku 1969. Za ten čas Jurkovič <Jpäť pokročil dop•r edu, jeho 

prejav je skoncent.ro
vane jší a ziskal väč"' 
šiu výrazovú plastici .. 
tu. Problémy gramo
fónovej nahrávky sťl 
viac menej v ý ro b
n é ho cha.ra:kteru. 
Predovšetkým u Ch. 
E. Bacha ,je zvuková 
stránka veľmi tvrdá 
so zbytočne veľkým 
priestor-om. Vzhľadom 
k samotnej fs'ktúre 
skladby i C·elkovej 
platni, bola by lepšie 
celá nahrávk-a vyZine
la s čembalom. Tak 
ako v Ibertovej skl-ad
be sa priamo ideálne 
snúbi jemná flautovä 
koloristika s decent
ným gitarovým siJ)r ie
vodom, tak isto moh .. 
la aj Bachova skl1fct.. 
ba vyznieť p:re s-amot.
ného interpreta ďale
ko presv-edčiv·ej!He a 
priaznivejšie. Najvy
darenejšia - aj po 
zvukovej stránke -

je druhá strana. Junkovičov zmysel pre farebnosť a dy:na .. 
miokú nuansovanosť modernej hudby sa tu uplatňuje v plnej 
miere. Mohla to byť platňa reprezentatívna, no šk<:Jd•a, ze pre 
zvukové i slohové nedotiahnutie prvej str-any bude jU zrejme 
ťažši·e PTesad.zovať v z;ahra:ničf. Pirjam nevkusná je obálka 
p1atne. 'l'ažko p<> ne j siahne i ten najvášnivejši diskom • 
Domnievam sa, že nové vydavateľstvo OPUS ·by urobJ!o zäsluž-:' 
ný čin, keby sa IPOstaoralo &Spoň o :mnenu tejt<:J odstrašujťlcej 
obálky, čím by i·ste pomohl!i k propagáci-i umelca. 

ORCHESTRALNE SKLADBY 
ANTONA ZIMMERMANNA 

MARIAN JURlK 

Komorné orchestre, diriguje BOHDAN W ARCHArJ 
SUPRAPHON, Gramofónový klub 1969 

Zásluhou pracovnikov ústavu hudobnej vedy SAV sa v po
slednom období čoxaz viac dostávajú verejnosti do vedomia 
hudobné hodnoty našej milnulosti. Po pr-iam svetovom objave 
Pa-schu, stretávame sa s orC'hest·rá1nymi skladbami Antona 
zi mmermanna (1741-1781) jedného z popredných rep~re
zerrtantov hudobnéiho klasicirom na Slovensku. 

R•ece.nmvamá platňa predstavuje d!l'uhý die.! tematickej edi
cie n ie práve najš1iastnejšie nazvanej Najstaršie hudobné pa
miatky na Slovensku. Je to skôr loi.tetrárny názov, ktorý sa 
pre gra mofónovú platňu nehodi, ro:zJhodne nepriťahuje a nič 

konktrétne nehovori. Škod·a, že aj v tomto pdpade je táto 
edícia nedotiahnutá, z jej označenia nič nevy1plýva o čo ide, 
~m smeruje a pod. 

Popr.! rozhodne zaujímavýCJh skladbách, taktiež ako v pred
chádzajúcom prípade zvuková stránka nahrávky nie je na 
najlepšej úrovni. Zvuk je tv,rdý a tvrdo vyzni•eva f zvuk ná
strojov. Kasáciu G dur rea1izuje anonymný komor.ný súbor 
·pod vedením Bohdana Warchala, huslové sólo má VILiam Ko
ŕtnek. Nahráv.ka ~ hudobno-inte-rpretačnej stránke je dobrá, 
p~·i pl'isnejšom mer!rtku p:re značku Supraphonu skôr však 
priemerná. 

Sinfoniu in E a Sinfoniu Pasto~ibu in G interpretuje Ko
mor:ný orchester Bohuslav.a Martinú pod ved~ním Bohdana 
Warchala. Aj táto nahrávka je z-vukove pomerne tvrdá, bez 
pobreb.nej zvukovej plasticity Taktiež nevybočuje z pri·emeru 
dote-rajších podob.ných nahrávok. 

Za podstatné považu jem však skutočnosť, že i-de o repeiľ

toáe, ktorý pri cieľavedomejšej propagačnej práci môže veľa 
mamenať na našom i zahraničnom gr-amofónovom t!ľhu. Pre 
túto tvorbu sú ešte voľné miesta i v gramofónových. kataló
goch a myslím, že už teraz by sa oplatila revízia celej edície. 

. MARIÁN JURIK 



Nová maďarská opera 
Dramatická kompozícia Imre Madácha T r a g é d i a č I o v e k a 

je ,po desaťročia predmetom zá ujmu divadelníkov: svedčia o tom 
množst vá inscenačných pokusov, hl'adanle č o najadekvátnejšieho 
spôsobu thnočen !a autorových myšlienok súčasníkovi. Po prvý 
r az sa však sta l Ma<l ách centrom záujmu hudobníka, konkrétne 
operného tvorcu (nepočítame scénické hudby k inscenáciám). 
Autorom novej ope·ry Tr ag é d i a č l o v ek a je známy ma
ďarský skladate ľ Gyorgy R án k i (nar. 1907) . 

Z autorovej v,ýoovede p re d 
premiérou: 

Po desaťročnej príprave som 
sa r . 1961 rozhodol pustiť sa 
do ~pmcovania hucl obno- javis 
kovej porloby Trag édie. Zámer 
sa zrlal každému nerealizova
teľný - iba istý môj pl'iateľ, 
výborn.'Í muzikológ, ma posme
roval: CREDO, QUIA ABSUR
DUM - .,verím v to, lebo je 
t o nemožné". Libreto a kla
vírny výťah boli hotové na jar 
r. 1970, partitúru som dokon
čil v septembr·i. 

Realizovať v hudobnej rlrá 
me Madáchovu Tragédiu dnes, 
vo veku avantgardnej a bea
tovej hudby - j e rizikové pod
nikanie. Môže byt však i ak
tuálne: po obsahovej i t va 
rovej stránke. Ved' hrdina tej
to dramatickej kompozície z 
minulého storočia - ADAM -
je prototypom intelektuálneho 
človeka, zam!Íšľajúceho sa nad 
vývojom jedinca i osudom ľud 
stva. l dnes veľmi životná a 
bohato sa vysTc_!jttt}ttca bytosť. 

E. Házy a Zs. Bende. hlarmí 
predstavitelia Tragédie . 

Sledova( jeho vm'itorný /Joj, 
zmietanie sa medzi tvorivým 
nadšením a ničiacou depresior~. 
prežívať s ním jeho tragické 
historické vidiny a nakoniec 
r·ozhodmctie podujať sa na zá
pas so životom a za život -
to všetko je dnes oveľa ak·tuaz 
nej.~ie, než hocikedy predtým. 
A pokiaľ i de dnešný spôsob 
httdobrt ojaviskového · riešenia 
tejto myšlienkovej drámy -
možno pribudne ako nový fa
rebný odtier'í na palete oper
ného žánru. 

Práca nebola, pravda. iba 
.,zhudobnením". Predchádzala 
ju textová úprava, znovudra
matizovanie. Cieľom bolo vy
hudovať talct'í. všeumeleckú -
gesamtkunstwerkovskú - stav
bu, v ktorej by všetky javis
kové komponenty v jednotnej 
harmónii a v spoločnom rytme 
slúžili hodnotovému jadru -
silnlimu nábojr.t Madáchový.ch 
myšltenok. 

Hudba opery usiluje o prí 
stupný, demokratický moderný 
zvuk, a v prvom rade o služ
bu celkovej dramatickej kon 
cepcii. Jej ambície: do celku 
vplynúť, a nie na jeho úkor 
vynikať. Madáchom povedané: 
;,Skryť sa tak, že t o až ne
zbadajú". Stý! hudby je voľne 
zložený. Voľne si vyberá z lto 
tových i "vytváranrích" 'št!Ílo
vých prvkov. Nie je otrokom 
žiarlneho zo ,.zásadmích" štrílo
vých smerov. vopred vypraco
vanej .~týlovej masky - chce 
slobodne, pružne sledor•af me
tamorfózy drámy. 

Hans Heinz St uckenschmidt, 
západonemecký muzikológ, vý
raznú postava svetového ·hu
!lobného života, p o premiére 
Ránkiho oper y: 

v· mladosti, čiže asi pred 
päťdesiatimi rokmi som čítal 
Madáoha a hlboko na mňa za
p'ôsobil. Na javisku. som ho 
nikdy nevidel. ale Tragédiu po
važujem za vel'kr1. hodnotu eu 
r ópskej literatúry. Keď sa Rán 
ki pred niekoľk!Ími rokmi pri 
našom stretnutí zmienil o 
úmysle zhudobniť toto dielo. 
myšlienka ma nadchla Teraz 
som operu videl dvalcr·át: ré
žiu pouažujem za veľmi za
ujímavú, ba uynikajtlcu, aj hu
dobná realizácia je prvotried

.na. Jauisková a hudobná inter
pretácia majú európsku úra
veri. 
Zhudobniť Madácha je tažká 

ct t>eľká úloha. Z aslríži si obdiv, 
že sa dnes vôbec našiel skla
dateľ s odváhou siahnuť po 
tomto texte. Je to veľký ume-

Gyorgy Ránki 

lecký a etický čin - naJma 
preto, l ebo Maliáchovo t;lielo je 
jedno z najväčších z maďar
skej literatú ry. To, čo urobil 
Ránki, s ·vedčí o majstrovi: je 
hudobníkom, ktorý veľa vie, 
má dobré tradície a nezrtlcal 
mosty minulosti! Jeho hudob
ná reč nie je rečou dnešných 
moderných skladateľov, ale, 
myslím si, tento text by ani 
nebolo možné zhudob1tit' avant 
gardnými prostriedkami. A tak 
Ránkiho hudba má štýlové zna 
ky, T~toré poukazujú 1w jeho 
majstra Kodálya, okrem toho 
na Liszta, Pucciniho i r!Cl Stra
vinského stredné tvorivé ob 
dobie. A je to aj v poriadku. 
Kladom je i to, že Ránki patrí 
medzi tých, ktorí sa ešte ne
dali vyhna( z edenu pekn(lch 
melódií! Cítiť to po celý večer, 
z každej scény: v diele sú prí 
tomné rnelódle. ktoré stí dobre 
spievateľné a cel1í V/Ítvor má 
umeleckú 'jednotnosť, ktorá sa 
živí ~ motivického materiálu 
hudby. 

Niektorí kritici vraj vyčíta
jú Ránkimu eklekticizmus. Čo 
znamená eklekticizmus? Výber 
Podľa toho - v najr!Ídzejšom 
vý:mame aj Mozart bol 
ekle./ctikom. A tak pokojne ~aň 
možno označiť i Ránkiho - a 
nie je t o chyba. Treba všah· 
rozlišorJať medzi pozitívnym a 
negatívnym eklekticizmom. Ten 
druhý je typický pre umel
cov, ktorí nemaj ú čo vlastn~ 
povedaf. Ránki má a jeho oso
IJit!Í hlas je vžd11 nachádzate(
ný, aj keď sa v niektorých 
prípalioch oz!}va rečou tradície. 
Pťi!Jažujem ho ~a osobitú . vy
/u·ancmú osobnosť, ktorá je vo· 
sunie j dobe irregulárna. 

Myslím si, že po men.'iích 
típravách, škrtoch (najmä v 
druhej časti! ) na.šlo by si to
tn dielo cestn aj na zaltranič
llé javiská. Ze s akrím tl.~pe 
chom ? Na t oto v di r;adelnnm 
s1;ete nikdy nemožno ťlaf odpo
Peď. Sú výborné hudby, vo sr;o
j ej vlast i populárne - naprí 
klad u 11ás Pfitzner - a pred
sa sa ŕch ťažTco darí exporto
var. m. 

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSf 
Štyridsaťpäťročný západonemecký dirigent, ot·ganista a čem

balista Karl Richter prišiel k nám ovenčený gloriolou jedného 
z najväčších od borníkov na interpretáciu barokovej a najmä Ba
chovej tvorby. V jeho životopise, ktorý vydala gramofónová fir
ma DGG som s a dokonca dočítal , že jeho činnosť je meradlom 
~ jeho meno symbolom pre dokonalé podanie Bacha. Bližšie zo
;mámenie mi tohto pozoruhodného umelca tpredst·avilo v neobvyk
lom - až svojráznom svetle. Bol málovravný a občas vzbudzoval 

' dojem, že stráca kontakt s okolitým svetom a úplne sa ponára 
do sféry rýdzo hudobnej problemat iky. Tak sa stalo, že opýtaný 
bol stručnejší ako ten, ktorý sa pýtal, mnCJhé odpovede boli ne
čakané, prekvapujúce strohosťou i obsahom. 

Ste v českoslovensl<u po prvýkrát. S akými pocitmi ste prijí
mali pozvanie do Bratislavy? 

- Potešilo ma, že budem môcť vystúpiť v zemi s takou veľ
kou ~ultúrnou tradíciou a v meste, ktoré jé známe svojou mu
zikálnosťou. 

Prečo práve Bach a baroková hudba vás tak zaujali, že ste 
sa na iíu špecializova li? 

,_ Súvisí to s mojou mladosťou. Vyrastal som v ch·kevnom 
ovzduší. ) 

Čím si vysvetľujete> prevažujúci za u3em dnešného publika 
a dokonca i mládeže o bar okovú hudbu? 

- Je to móda, nič než móda. 
V Európe sa celý rad súborov a umelcov špecializuje na pred

vádzanie barokovej hudby. Kt oré z nich pokladáte za umelecky 
pozoruhodné? 

- Baroková hudba sa veľmi pestuje v Londýne, Paríži i v Hí
me. Nikoho však nemôžem konkrétne menovať, nepoznám ich 
~ni osobne. 

/\ko by ste stručne charakterizovali štýlovo najsprávnejšie 
podanie barokovej hud by. Ste za vo ľnejšie alebo or todoxné? 

- Ziadne voľ.né podanie neexistuJe. Plat! iba jedna zásada 
držať sa verne textu, no tovej predlohy. · ' 

Predstavili by ste sa u nás radše j ako bachovský interpret, 
než naštudovaním Händlovho Mesiáša? 

- Mne je to celkom ,jedno. Du·igujem všetko, i keď väčšinou 
v~l'ké oratór~e diela. Vo Viedni som už niekoľkokrát dirigoval 
č~sto s~mfon tcké koncerty. To isté sa týka aj mojej organovej 
ČII1110Stl. 

Pristúpili ste l< naš l udovaniu Mesiáša s nejakým predbežným 
interpretn i' ným plánom ? 

--:- Nir [ba držať ~a len a len notovej predlohy. 
Niekol'ko <li~í _už pracujete so Slovenskou filharmóniou a jej 

zl>orom. čo s_u chte o ich umeleckej úrovni, najmä so zretel'om 
na schopnosti reprndu lwvať barokovú hud bu? 

- Vedel som, že ide o teleso vysoke j úrovne, preto som tielt 
pozvanie do Bra t islavy prija l. Najmä sláčiky sú vynikajúce. 

Miroslav š ulc 

• Sn!mka: K. Vyskočil 

Nástupca Willi Boskovs~ého Shakespearov 
·Othello 

D_ra_matik Shakespear~ po prvý raz 
vstupt! . n~ ~o~ky hudobného javiska 
pred t rJdsJatimitromi rokmi v muzikál! 
Rodgersa a Harta The Boys from Sy
racusa. VAkademické kruhy to pobúrilo 
- povazovall to za :linesvätenie. Po de
siatic~ rokoch sa však obj.avila d'alšia 
rnuzlkalová adaptácia toht o autora -
Skrotenie zlej ženy v Porterovej Kis s 
Me Kate. A jej pr~mikavý svetový úspech 
t akmer def!nitivne umlčal odporcov. V 
záplave mm:Jkálovej produkcie sa čoraz 
viac a čoraz zjavnejšie akcentuje kva li
ta predlohy - dôkazom je časté siaha
nie po literá rnych klenotoch: Dickens, 
Voltair, Shaw, Wflcler. O'Nei ll a d'alší. 
Listinu ,.adaptovaných " klasikov však 
nesporne vediP. Shakespeare. A tak t e 
rajšia londýnska premiéra muzikálu 
Othel!o "bohabojných" už nevzrušila. 
Azda i preto, že nenar(IŠa dote rajš! -
už akceptovaný - štýl shakPsp~arov
ských adaptáCii. Novosť je iba v hud· 
be: napriek bluesovym a jazzovvm orv
kom, hudba R. Pohlmana a E. D. Zo!Jh
byho je v podstate popová , čl lepšie 
rock and rollová - a kvalitná: niPkto
rým číslam muzikálu predpovedH jú a.f 
vel'ký individuálny úspech. Firma Po
lydor poho·tovo pr!pt·avila a vychíva Qra
mofónový album s hudbou Othella. s 
hudbou, ktorá sa vraj lepšie vyda1·i la 
než samootná divadelná produkci~. 

Najml<Jdšl a na jta len tovanejš! rakúsky 
kol'lcertný majst~r Ra l ne r K il ch 1 
pochádza z dolnorakúskeho kováčskeho 
mesta Waidhofen an der Ybss. Od za
čiatku tohto roku hrá vo Viede nskej 
filharmónii "prvé husle" - ako nástup
ca Willi Boskovského, ktorý odišiel do 
dôchodku. Tento skok do svetoznámeho 
orchestra dokázal Rainer Ktichl, žiak 
známeho husľového exper ta prof. Franza 
Samohyla na viedenskej Hudobnej aka
démii, ktorý svojho talentovaného zve
renca učil zdarma. 

Začal hrať , keď mal desať rokov. Je
ho otec-huslista čosk-oro zbadal nevšed
ný talent svojho syna. Pätnásťročnému 
Rainerov.i · sa priznal jeho vtedajší uči

teľ hudby z Waidhofenu dr. Franz Ste
partek: "Chlapče, ia ťa už nič nové ne
naučím, musfš !sť do Viedne na Hudob
nQ akadémiu." S husľ-ami pod pazuchou 
pobra l sa chlapec do Viedne a päť ro
kov nato, v.racia sa do svojho rodného 
mesta už ako koncertný majster Vie
denskej filharmónie, nástupca Willi Bos
kovského. Výkon, aký môže dokáza ť iba 
veľký talent. 

Rainer Ktichl, najmtadší potomok ru
munskej rodiny, k torá sa pred rokmi 
vysťahovala do Rakús ka, bol jedným z 
23 uchádzačov. ktorí sa ešte na jeseň 
roku 1970 prihlásili na ko'nkurz o mies
to koncertného majstra. 

Skúška sa konala vo viedenskeJ opere 
v týžd ni pred Vianocami. V prvý deň 
mus eli kandidilti - z 23 uchádzačov 
zostali už len siedm!, medzi nimi a j po
slucháč Hudobnej akadémie Rai net· 
Kiichl - anonymne za oponou zahrať 
niekoľko sólových skladieb. Skúšobná 
komisia nechcela byť ovplyvnená č! u ž 
menom, alebo osobnosťou kandidáta. Na 
druhý deň hrali aj s orchestrom. O pol 
hodiny neskôr oznámil šéf Štátnej opery 
Re!f-Gintl meno nového koncertného 
majs tra Viedenskej filharmónie. Stal sa 
ním Rainer Ktichl. 

K. U 

v rúchu 
rock-muzikálu 

Ot hello a Desdemona (Jack Good a Sha
on Gurnevov4 ) . 

Slabší ohlas Inscenácie Olhe l!a -
v prospech hudby Othella vidi kritika 
najmä v tom. že takmer celý ensemhle 
hrajúci Shakespea't·ove postavy sk ladá · 
sa z kvalitných n známych interprf' tov 
pop- mus ic, zvyknutých na individuá lnu 
produkciu. Muzfk!i l však nie je iba rad 
čísel , je a j hra, pohyb. A v tom sti 
hrajúci s peváci ešt~ predsa len menej 
sk<lsenf. 



Za Ferdinandom Krčmárom 
Určíte tak skoro nezabudneme na tragicky zomre

lého basistu SND Ferdinanda Krčmára (f l9. II. 1971), 
milého priateľa, veselého spoločníka na scéne - i za 
ňou, váženého umelca v každej úlohe, ktorú vytvoril 
nielen na našej, ale i na viacerých českých scénach. 
Bol by sa dožli 2. V. 69 rokov. Rodák z Teplíc-šanova 
podf,ahol divadelnému čaru - i ked' z domu nemal tia 
to požehnanie. Prvou "štáciou" bola Plzeň, potom na
sledovala Východočeská spoločnosť, s ktorou r. 1919 
prišiel na Slovens.ko. Tu l. III. 1920 spoluotvá·ral, ako 
člen zboru a sólista na malé úlohy brány SND. Po čes
ských angažmán, r . 1930 nastupuje v Plzni už ako re
nomovaný ~~óllsta opery a operety. Plzeň ho lákala i pre 
blízkosť Prahy a tamojšieho Národného divadla. Sám 
na to spomínal : .,V nár·odnom som sa dostal .,k I!zu" 
iba vtedy, ak niektorý sôlista od•rieko·l predstavenie. 
No i tak bolo pre mňa veľkým vyzmamenaním, že. som · 
tam mohol spievať. V Plzni vznikla po prvej svetov.ej 
vojne Pl~enská filharmónia, tu sa mi naskytla prlleži 
tosť spievať oratóriá a kantáty svetových a českých 
autorov. Cez druhú svetovú vojnu to bolo v českých 
divadlách všelijaké ... Nebol som z tých, ktorí mlčali, 
a vtedy išlo o všetko - najmä tomu, kto cltil komu
nisticky a pracoval . .. Divadlá zavreli, nastúpili sme do 
manuálnej ~roboty, ale zavše sa n ašiel čas na k<mcet·ty 
mimo Plzne. Zväčša za proviant , ktorý sa v·tedy zi 
šiel ... Po skončení druhej svetovej vojny som prijal 
angažmán v Brne, kde viedol divad lo výborný český 
reži·sér Ota Zite k. Po roku som prišiel do SND. · Tu som 
sk()nčil v r. 1960 svoju divadeLno-umeleckú kariéru. 

*** . 
Ferdinand Krčmár inklinoval hlasovými i hereckými 

dispozíciami k bas- buffovému o'dbo.ru. Hlas mal viac 
svetlej, trochu nazálnej farby, ale zvučný až do konca, 
.1 keď v tremole už bolo cíťlť upotrebenosť, čo sa uká
zalo zvlášť pri dlhšej kantiléne. V dobrej hlasovej dis
pozícii však zdolával i barytónové výšky. Krčmárovou 
najvyššou školou bola prax na scéne. Vel'mi bystro 
rozoznal - najmä v Bratislave - na čo stačí. Prikláňal 
sa skôr k menším úlohám, ktoré však nikdy "neodba
vll", ale vlial ·im život, čl už Išlo o úlohu Benoita (Bo
héma), kostolní·ka (Tosca) - kde bol jedinečne dispo
novaný na rytmus, Giacoma (Fra Diavolo), Remandada 
(Carmen), Y.arlaama (Boris Godunov), Pi'íbeka (Pso
hlavci), alebo richtára (Jej pastorkyňa). Z väčších 
úloh mu bol najbližší. Ke cai z Pce danej nevesty, ktorého 
za 40-ročnej kariéry spieval asi 600-krát. Ale vynikol 
aj ako Marbuel z Čerta a Káči, Janko z Blodkovej 'ope
ry V studni, Osmin z únosu zo serailu, Leporello z Don 
Juana, Don Pasquale, Basllio, alebo doktor Bart olo, 
Mumlal z Dvoc,h vdôv a pod. 

Za umeleckú prácu dostal vyznamenanie "Za záslu
hy o výstavbu". Vd'aka mu za prácu, ktorú vyko,11al na 
zvefaden! opery SND! šTEFAN HOZA 

to je na opere múzeiné? 
(Dokončenie rr. f. str.) 

literámi či hudobn.f ,spolupl.'a.covnici !hercov a·l.ebo spievajú
cich hercov, skrát~a d ivadLa. Tak tomu bolo i v dejďnách o.pe
ry, pokiaľ tu bola silná komunikačná vazba od di'Vladla k au
torovi, a tá t u bola, najmä keď jej nestál v ceste taký ne
priepustný filter, aikým je naprík!lad úcta k autorovi, kult 
\Živého klasika, alebo pohodlie a cesta najmenšieh:<'l odporu. Tá · 
'väzba bola zvlášť tesná v tých prfpadoch, :kde skladateľ a di-: 
vadelník boli tou istou osobou a v niektor ých prípadoch ju 
neprerušil ani absolútny filter - auto.rov·a smd. Niekedy sa 
totiž našlo aj riešenie tu: Hof[mannove r ozprávky, Carmen, 
skoro celého Musorgského a niektoré diela Janáčkove hráme 
v cudzích úpravách a redakciách - a celkove nám to nepre
káža. 

Nemám nič proti múzeám a súhlasím s tým, že p1·áve ony 
uchováva jú esenciu ľudstva, ako v diskusii pripomenu l citá
tom z And.ré Malrauxa dr. Holzknecht. Ak cíti ni·ekto slovo 
múzeum ako nadávku. možno ho iba poľutovať, chodil asi len 
do veľmi zlých múze!. Múzeum samo osebe nie je nič staré, 
múzeá ešte dlho nebudú pa-triť do múz·ea: veď múzeum nie 
je nič anachronické, naopak, je to veľmi nedávny vynález, 
celkom moderná vymoženosť. Je práve paradoxom múzea, 
že uchovávajúc staré veci je čímsi veľmi moderným. Nako
niec - existujú aj múzeá moderného umenia. To, čo však 
charakterizuje každé múzeum je to, že hotový artefakt je t u 
prezentovaný, a to 'ikôr ako cieľ, než ako oznamovacl pro
striedok. To pJ.ati dvojnásobne o tých múzeách, v kto:rých 
sú najvzácnejšie umelecké k lenoty. (Toho, kto by chcel :pres
nejšiu definiciu, môžem odkázať napriklad na svoju štúdiu 
Ostenze jako mezní prípad sdiHován!, Estetika 1967, č. l 
str. 2.) To, čo sa hovorilo o múzeách, plati aj o operných 
divadlách, ktoré - n8'pri€k tomu, že živé ako každé iné di
vadlo - práve tieto hotové .a uce lené slávne artefakty a kle
noty inzerujú a svojmu publiku sľubujú. V tomto zmysle 
operné divad lo bolo a je inštitúciou múzejnou (nie mu
zeálnou) a tento svoj charakt·e'ľ nemôže prekr·očiť ani sebe
odv~žnejšou a sebamodernejšou inscenáciou. Operný divadel
ník môže tento svoj údeľ jedine p.rijať - čo sa v diskusii 
prejavilo v príspevku rež. Michaila Mordv.inovä, ktorý sa 
za.ohytil sloga,nu o múzeu a nadšene proklamoval posl·<mie 
operného div·ade ln!ka byť sprievodcom po tomto nádhernom 
múzeu a zasväcovať ďalšie a ďalšie generácie do kr{IS nesmr
teľných diel. Alebo môže týmto údelom pohŕdnuť, a - zo
stávajúc ciceronom - môže vyhlásiť právo na celkom s lobod
nú a nezávislú tvo·rbu. Poznám t iež sprievodcov, ktorí centrom 
vysvetlenia urobili svoje vlastné podanie, a nie kome ntovanú 
expozíciu. A nemusiu to byť vždy iba blázni, dokonca je 
možné predstaviť si m(Izeum. kam ľudia chodia za cicerónom. 
a nie za zbierkami. V histórii moderného umenia sme aj 
svedkami emancipácie nových umeni, či m€t:a-umení, k torých 
predmetom je iné umenie: výstavníctvo a umenie disc-jockey
ské, stojí tu spolu s umením režisérskym - ako príklady 
za mnohé ďalšie. Pravda, múzeum neprestane byť múzeom 
ani sebeorigináinejšou expozíciou, a dokonca ani vtedy, ak 
rozstrihá svoje o.rig inály na rezančeky ? urobi z ni ch roläže 
a koláže. Analógia t u pokuľháva ( tu nakon iec nejde o nena
hraditel'né originály), ale moderná réžia je trochu ko lá?:; 
v takom prípade by bolo správne neinzerovať Aidu Verdiho, 
ale Aidu režiséra X. Y., !POdobne ako to robí [i lm. Zdií sa. že 
práve fi lm má na tom zásluhu (či vinu), že po kuJte skla
d.a·teľ.a a kulte li bretistu (kult Metastasia v 18. storočí) žije
me v obdobi kult11 režiséra. 

Nemäm t.ed·a nič pl'oti múzeám a ich nadšeným sprievod 
com, a m'!1nám nič ani proti ,,samosta tnému" umeniu cicerón 
skemu. disc-jockeyskémLI a režisérskemu. A dokonc8 ani nič 
proti teoretickej nadstavbe jedného či druhého zamerania 
S jednou podmienkou: že sa táto teoretická nadstavb.a nad 
múzejným umením. ktoré je len časťou hudob.ného chvadla 
nebude extrapolovať a zovšeobecňovať na hudobné divadlo 
celé. Primeranejš! kľúč k jeho teôrii bude treba totiž hl'ada ť 
inde: v tých divadelných útvaroch, kde nie skrytý Cytano. 
ale zjavne sa zajakávajúc! Kristi~n sám je tým prvotným 
tltnočntkom - i výpoveďou. 
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Premiérov~ relácie s l o ve n-
ských au t or ov 

D. Kardoš: Východoslovenská predo
hra (SOČR, dil·. dr. r.. Rajter - obno
vená premiéra). 

M. Bázlik: Kvarteto v starom slohu 
(Slovenské kvarteto); J. Pospíšil: Tri 
invencie pre flautu, klarinet a fagot 
(Vl. Brunner ml. - flauta, A. Hruška 
- klarinet, .J. Martinkovič - fagot); 
E. Suchoň: Ad astra. Päť piesní pre 
soprán a klavír (A. Kr.atichv!lová -
spev, B. Kalábová - klavír). 

S i o v e n s k í a u t o ·r i a i n te rp re
ti v pr e m iérach 

Slovenskí autori: Na L programe 11 . 
III. od 22,00 v Konceľte komornej hud
by I. Hrušovský: Sonáta pre sólové hus
le (V. Šimčisko) a R. Berger: Konver
gencie II. pre violu sólo (J. Kyška), 15. 
III. od 13,00 v Popoľudňajšom konce~·te 
O. Ferenczy: Veselica (SOCR dir. r.. Raj
ter - obnovená premiéra), 18. Ili. od 
22,00 v relácii Slovenská komorné hud
ba P. Bartovič: Variácie na Beethove
novu tému (Bratislavské dychové kvin
teto). Na III. programe 12. II I. od 13,30 
v Komornom ko ncerte D. Martinček: 
Invokácia a fúga (A. Gattarino - kla
vír) . 15. III. od 22,15 v Koncerte súčas
nej slovenskej symfo.nickej · hudby 
J. Cikker: Hommage a ' Beethoven (SF 
dir. L. Slovák), 19. III. od 13,30 v Ko
·mor·nom koncerte Z našich nových na
hrávok: J. Kowalskl: Miniatúry pre kla 
rinet, lesný roh a klavír (A. Hruška -
klarinet, J. švenk - lesný roh, V. Kel
lyová - klavír). 

Slovenskí interpreti: Na l. programe 
ll. III. od 22,00 S. Cincadze: VI. sláč . 
kvarteto. Hrá Slovenské kvarteto. Na 
III. programe 13. III. od 11,15 hrá 
M. Bázlik Prelúdiá a fúgy z II. dielu 
Temperované:ho klavíra J. S. Bacha, 19. 
III. od 13,30 v koncerte Z našich no
vých nahrávok G. Rossini: Kvarteto 
č. l F dur. Hrajú členovia hratislavské
ho dychového kvinteta. Z. A. 

Rokovali o hudbe 
Dňa 25. f,ehruára t . r. uskutočnilo Mi<ni.sterstvo 

kultúry SSR pracovnú poradu vedúcich p:racov
nLkov v hudobnej oblasti a členov Sl·OV•ensk·ej hu
dobnej rady. Pr·edmetom rozs·tahlej diskusie boli: 
l. Úlohy v hudohnej oblasti ·v roku 1971, 2. Pro
pagácia slovenskej hudobnej kultúry v zahranič!, 
3. Správa o z.ačatl činnosti hudobného vydavateľ
stva OPUS. Sohôdzku uvi,edol a diskusiu uzavrel 
nový riaditeľ Správy umenia MK SSR Jozef Kot. 
K jednot livým podnetným problémom nášho hu
dobného života sa bud.eme v priebehu roka v na
šom časop.íse vracať. 

e Zahraničné vystúpenia našich umelcov a te
lies: Ladislav Slovák bude dirigov.ať 8. a 9. III. 
dva koncerty Berlínskeho symfonického orchestra 
so sóUstom z Rumunska (klavír) - Valentínom 
Gheorgh:iu. Bystrík Režucha bude ct irigovať jeden 
ko.nc.ert symfonického orchestra v Miškolci. Na 
prog,t·ame sú di·ela Bartôka, Beethovena a Cikkera . 
Irma Skuhrová - organistka - odišla na lO-dňo
vé turné po ZSSR, dr. Ferdinand Klinda bude 
účinkovať 31. marca na Bachovskom večere v Be
lehrade. SKO uskutoční 10.-17. Ul. 5 koncertov 
v NDR. Sólistami budú B. Warchal, V. Dobrucký 
a A. Cattarino. Symfonický orchester čs. rozhlasu 
v Bratislave bude účinkovať v rámci festivalu 
Marcové dni v Ruse (Bulharsko) v dňoch 28.-
29. III. Okrem festivalu uskutočni orchester kon
certy v Gabrove a vo Vraci. 

KONKURZ 
Umelecký šéf oper y Slovenského ná

rodného divadla v Bratislave vypisuje 
konkurz na voľné miesta v sólistickom 
ensembli a to do všetkých hlasových slm
pín. 

Konkurz bude dňa 23.' marca 1971 
o 14. hod. na javisku Divadla P. O . . Hviez
doslava. 

Záujemci nech pošlú prihlášky Opere 
SND, Bratislava, Gorkého ul. 4 a uvedú 
svoje školské, odborné vzdelanie a diva
delnú prax. Cestovné uhradíme iba prija
tým uchádzačom . 

Konkurz 
Riadi teľs tvo Kon - Konzervatória v Ko

šiciach, Leninova ul. 
č. 93 do l. mája 1971. 
Uchádzači budú na 
konkurz plsomne po-
zvani. • 

l:' 
jubilanti 

MARKA MEDVECKÁ 
V týchto dňoch oslávila svoje životné jubileu.o1 

pedagogička sppvu bratis lavského konzervatória -
prof. MARI<A MEDVECKÁ. Po maturite na zvolen
skom gymnáziu v. r. 1935 vstúpila do s pevácke j 
triedy prof. Branbergerovej na pražskom konzerva
tór iu. Ešte ako poslucháčka často vystupovala i mi
mo školskýoh akcií a hosťovanie v bratislavskom ND 
(ako Mar.ienka v Predanej neveste) rozhodlo o jej 
angažmán na túto scénu ihneď po absolutóriu 
(r. 1940 ). 

Vrodená muzik.alita, vytríbená hlasová kultúra a 
pohotovosť viedli ju čoskoro k ovládaniu širokého 
repertoáru, počínajúc opernými áriami, cez umelé, 
l'udové piesne až po novinky súčasných autorov do
mácich i zahraniC.ných. Za svojho pôsobenia na scé
ne SND v Bratislave v rokoch 1940-52 naštudovala 
celý rad väčšieh i menšlch operných postáv najroz
li čnejších štý.\ových epoch. Jej umeleckému natu~ 
relu i povahovému zaioželJiiu azda najlepšie konve
novali diela slovanského opel:'llého repertoáru. Boha
tá bola ai jej koncertná činnosť po celom Sloven
sku, v rozhla·se, pričom aj tu uprednostňovala tvorbu 
slovanských autorov. ŠtUI;iovala na FFUK a zlskala 
kvalifiokáciu profesora pre vyučovanie na gymnáziu 
v jazyku francúzskom a v hud.obnej výchove. 

Ako dobrovoľná sestra če.rv.eného kr!ža sa zapojila 
do SNP. Využila svoje jazykové ~nalosti - ošetro
vala francúzskych par·tizá.nov. účinkovala i pomáha;la 
p·r i budovan! povstaleckého l'·O·zhJ.asu, za čo bola po 
potlačení pov,stani.a prepustená - až do oslobodenia 
- zo služieb SND. 

Svoje bohaté skúsenosti z praxe využiva. jubHant
ka vo svojej pedagogickej p!t'ax·l na bratJ.sl.avskom 
konzetv.atôr iu, kde pôsobi od roku 1952 až dodnes. 
Je tiež dlhot'očnou (~Jž 15. rok) hla.sovou poradkyňou 
súboru Lúčnica, 3 roky usmerňovala hlasový výcvik 
v Speváokom zbore bratf.slavských učiteliek, v · sú~ 
časnosti pôsobi tiež ako vokálny pedagóg v ope·re 
Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystt'ici. Fun
guje ako členka rozličných odbOlmých komisií .a po_. 
rôt v súooži.ach. Jej odchovanci sú najlepším ' doku
mentom jej pedagogiokých výsledkov. Medzi naj
cennejšie trofeje jej žiakov patri 3. miesto a me
daila E. Grúberovej na XV. medzinárodnej súťaži 
v ľoulose v r. 1968. 
Príznačnou vlastnosťou prof. Medveckej je úpomé 

prekonávanie prekážok, ktoré je bázou jej široko 
rozvetvenej činnosti i prlč·inou krásnych pedagogic
kých výsledikov. -žk• 

ROMAN RYCHLO 
V súčasnosti doz·rteva na Slovensku situácia, · keď 

sa z·ačína kryštalizov.ať a vymaňovať slove.nská kl·a
v!rna m etodika a ped.agogtka. Poprednýlm r·el\),r·ezen
tantom tohto úsilia je aj dr. Roma.n Rychlo, p:rofe
sor klavíra na bratislavskom konzetvatóriu, ktorý 
23. februára oslávil svoje päťdesiatiny. K dooteJ:·ajším 
bázam klavirnei výuky na pr~ncfpe fyz.fologickom, 
psychologickom (alebo Ich komblnác.if) pristupuje 
Rychlo s novou koncepciou uplatňovania fyzikálnych 
zákonov pri tvoreni k lav!rl!leho tónu. K tomuto 
qSpel<:tu dospel na základe štúdia matemat jky a hu
dobnej výchovy na Pedagogickej fakulte, ktoré ukon
čil roku 1952 dizertáciou na tému Dialektika ume
lecko-hudobnej výchovy. 

Po maturite na gymnáziu r . 1939 zložil jubilant 
r. 1943 štátnu skúšku z hudQy. Na bratislavskom 
konz·ervatôriu bol žiakom v klavtr.nej triedoe 
prof. Frica Kafen du: počas j eho choroby absolvoval 
r. 1949 v triede A. Kafendovej. Prof. Rychlo začal 
svoju :pedagogickú činnosť na hudobnej škole v Tr
nave už r. 1944. Od r. 1949 pôsob! na brat islav•skom 
konzervatóriu ako pedagóg, korepetrtor a od r. 1.951 
ako profesor hlavného predmetu. Pre poslu cháčov 
konze.rvatórií vypracoval skriptá: Základy hudobnej 
dldaktlky, Základy hudobnej pedagogiky, Stručný 
pt·ehľad dejín pedagogiky. ·v súč-asnosti prednáša 
i zákl·ady polytechnickej praxe klavir,Jstov - pred
met - ktorý sa sústa·me prednáša z cei~j rerpub li
ky jedine na bratislavskom kónzervatóriu. Rychlo 
nadväzuje v ňom na pr incípy a skúsenosti známeho 
slovenského opravára a staviteľa klávesových ná
strojov - Arnolda Hanku. 

Okrem vyššie spomenutých prác napisal jubilant 
rad teoretickýc.h štúdií o problematike Interpretácie 
najmä modeTnej slovenskej k.lavirnej tvorby. Publi
koval menšie články a recenzie do odborných ča
sopisov i v dennej tlači. V súčasnosti pracu je na 
teoretickom spracovani t émy Fyzikálne vlastnosti 
klavíra z hladiska problémov klavírnej metolliky 
(vyjde neskôr aj knlžnP ). V. Čížik 

GEJZA TOPERCZER 
Milovníci l'ahkého hadobného žánru dobre poznajú 

meno hudobného skl.a dateľa Gejzu Toperczera, au
tora úspešných tan'lčných piesni, piesni pre deti 
i celého radu orchestrálnych sk)adieb. Začiatky jeho 
tvo,rby sa datujú vlastne od r·oku 1950, keď vstúpil 
tlo služieb košického •:ozhlasu, kde pôsobil ' ako re
daktor hudobného oddelenia, neskôr ako hudobný 
režisér a nakonjec ako dr.amaturg rqzhla·sových hu
dobných telies. Rozhlasová atmosféra pôsobila inšpi
račne na jeho tvorivé snahy. Z tých č ias pochádza.iú 
jeho úspešné piPsnE' 2ltá r uža, Domov .le krásny, 
Pesnička o drozdovi. Poď s nami. Z novšlch treba 
spomenúť tanečr1é pil?sne Vyznanie, Polka prt> čem
balo (čembalový part nahral jeho syn, dnes už zná
my k lavírny umelec Peter Toperczer) a skladbu 
Dlhé t iene. známu v podan! orchestra G. Broma. 

Gejza Toperczer dožíva Sl1 55 rokov život a. Naro
dil sa dňa 26. februára 1916 v Košiciach, kdE' a j 
maturoval Pritom šmdoval hru na klav!ľf u prať. 
B. Schmidtovej. v· Prahe začal študovať med icínu, 
toto štúdium však obetoval povolaniu hudobníka, 
ktorému venoval ce lý svoj život. Teoretické zna losti 
získal u p.rof. M. ViiPCil, ktorý v 50-tych rokoch pô
sobil v K0šiciach. ( TŠM ) 

zerva tória v Koši
Cil!Ch vypisujt> kon
kurz na l miesto 
stredoškolského pro
fesora husľovej hry 
a na l miest:p klavír 
neho korepet!t.or.a s 
nástupom od l . sr-:p
tembra 1971. 

Vyzaduje sa abso
lutórium Vysokej ško
ly alebo konze·rva tô
ria. Žiadosti doložené 
dotazn~kom, životopi
som a do~ ladom o 
vzdelan! a prilxi t re· 
ba zasiať r iaditeľst v" 
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IEDIICH DOBRODINSKf 
11radrnl~a . Keď ,skó.šal skladbu, povZJdychol si jedeft 
.z čembalistov: "To je stu.pídno·sť!". Nedbal t? počul, 
pre·r uš.iJ skúšku a uvážene od1povedal: "Ch lapce, keby 
všetc·i dobre písal.i - bolo by s nami zle !" N& sklonku 
svojho života bol z·rejm e t iesnený svojim r~aditeľským 
postavením a keď mal na progra~e nov1~ku , ne.~o~ 
s partitúrou dostatočne oboznámeny. Ale f llharmom c·l 
ho pr i dkig-entskom pulte videli radi pre jeho žoviál
ne chovani·e a jeho tragická smrť dojala každého. l<eď 
sme po rokoch po koncer te v Záhrebe k ládH vence ne 
jeho hrob, iste t'D nebol iba ak t spoločensky formálny, 
ale úp:r.imne ľudský. 

Bl 
p] 

Ili. 
v predchádzajúcích dvoch číslach HŽ sme u ve rejníli časti z práce prof. Dobrodínskéh_o: Dirigent ~ča 

,. mi inštrumentalistu - z kapitoly, venovanej pohľadu na funkciu dirigent a. Dnes vyber~me . z pori ľP t o v 
českých umelcov, ktorí stáli pred orchestrom, v ktorom autor po dlhé t:oky umelecky posobtl. Mo je spomienky l 

naňho sú spojené s ' 

Patril v svojej do
be k popredným čes
kým dirigentom, i 
keď posudky o ňom 
neboli ce lkom jedno
značné. Jedni ho po
kladali za geniálneho 
umelca, druhi mu si 
ce t ieto umelecké 
kvality priznávali, a le 
s mnohými výhrada
mi. Isté je, že mal v 
tom č.ase medzi hu
d:obným obecenstvom 
veľkú popularitu a 

ta·kist o vo vývoj·i českej hudby zohral nejednu závaž
nú úlohu. Stál pri zrode českej filha.rmónie, Vinohrad-. 
ského divad la, pri obr·odení ČF v roku 1918 a založení 
šakov·ej filharmónie, kde som sa ·S ním ako jej člen 
streto·l. P·re toho, kto ho začal poznávať a s ním pra
CO\Oať m a:l mnoho predností. Vždy veľmi slušný, spo-
1očensky uhľadený, pre členov ot·chestra obetavý (mne, 
jednému z najmladších pomohol priamou intervenci<:u 
v byt'D vej otázke, iným za vojny, podľa slov. V. Vac
káf a sám nosil bochníky v tedy vzácneho chleba), ve
del si získať priateľov. Pri dlhše j spolupráci sa však 
objavili i jeho nedostatky v tom, že jeho repertoár bol 
dosť ohr.ani·Če<ný a že celé oblasti hudobne j t vorby mu 
bol i dosť cudzie - myslím si, že i pri svojom nadaní 
nemal snahu sta•ros-tlivým štúdiom ich ovládnuť. Mal 
zás a du, aby každý nástroj "spieval" a aj det.ailné sól·a 
mali p>Ot r ebnú nál·ad u. Spomínam si na j eho ,,sám pén", 
s akou obľubou si ne chával hrať jed-notlivc·ov, aby toho 
dos-i·a.hoL J·eho začiatok "Luhu a háju", ktorý často 
~ni·e v ostiná·tnych spevných hlasoch monotónne, mal 
výTaz, kto:rý som už nikdy nepočul. Bol to skutočne 
radostne pokojný spev na jeho text : "Jak si krásná 
z eme česká", Nena.pod·Obiteľ·né bolo aj jeho pr.edvedenie 
F ibichove j sym fonicke j básne V podvečer, ako vôbec 
p:ráv.e v t e j to hudbe dominoval. Avšak podľa známeho: 
"Je s íc.e ťažko zvíťaziť, ale ešte ťažšie víťazstvo si udr
ž·ať" - bola jeho tr·agikia v tom, že os.lnil, zaujal, ale 
nevytrval. V tom čase sa už začínal rodiť nový moderný 
dirigent, kt'D·rý okrem svojho nadania potrebuje ·ešte 
,veľa študovať. V tom čel anský zaostáv.al, lpel na nie 
lwľkých sv·ojich obľúbecných autmoch a z nich opäť 
l•en na niektorých skladbách. 

Z j eho r,"k ladat•eľského diela sa p·amätám na p·rvé 
dve skladby Adam a Noe z trilógie Ad.am - Noe -
Mo jžiš, kto.ré podY.a jeho vysvet lenia mali opísať vznik 
zeme , geologi•cké . katast•rofy, prvé obrovské zvi·eratá, 
rozma.rnosť ľudu, potopu atď. Všetko podané s podivu
ho;dnou inštrumentačnou farbivosťou, ale l n:abubre 
losťou. Lepšie sa mi páčil jeho Hymnus s lnku podľa 
básne sv. Františka, písaný s horúcim zaujatím k ob
s ahu, prostý v použitých prostriedkoch, vnút•orne p.reži
tý. Veľa z jeho osudu sa mi osvetlilo, keď som ho 
s ostatnými k·olegami z dychového kvinteta v roku 
1921 navšt ívil a požiadal o j eho mienku a radu. Po 
predl·ožení nášho p lánu c·hcel odpovedať, ale energické 
s J.ová jeho m a•nže lky: "Počkajte, Ludvíku" mu nazna
čil i, že hov-o:r iť bude o na. Boli sme tým veľmi sk la-. 
m aní. 

Po niek-oľkých rokoch pri jubileu ČF pozvali Čelan 
-ského dirigovať s.Jovans ké tan ce. Môj d-ojem bol ne 
rado·st.ný. Všetko to, čím kedysi osliíoval - rubat-o, 
náladovosť, vyzdvihovanie inštrumentačnej farbitosti -
bolo P'rehnané a tým a j skarikované. A.i jeho spôsoby 
(po~iaľ nešiel n a pódium, nedal si dolu rukavice, ta.k 
tovku nosil v rukáve, aby S·a je·j nedotkla cudzia ·ruka) 
st·rat.Hi íkúzl·o a z·aujímavosť. Č.a•s priniesol už aj medzi 

umelcov značné scivilnen i·e. než aby nám to imponova 
lo. Ešte sa síce nosili čierne klobúky so širokou s trieš
kou ale rozhodne už n ie čie rne zamatové s aká a vejú
ca kravata. Jeho smrť nevzbudila pozornosť, naopak po
tvrdila, že už s tál ce lkom mimo h lavného prúdu nášho 
hudobného diania . 

,. ....... 
. v • ... :., 

O jeho živote som 
bol pomerne dosť in 
formovaný a t ak keď 
po prve j sv·etove j 
vojne sa presídlil z 
Viedne do Prahy, 
mnohém u som poro 
zumel: pre čo naprí
klad p r i svoj ej sveto
ve j p resláve nosti ne
zaujal hneď v našom 
hudobnom živote ne 
jaké vedúce miesto. 
Udalosti ok olo jeho 
odchod u z českého 

kvarteta i j eho operet ná t vorba boli p re mnohýct:_ n:a 
šich popredných a vplyvných umelcov dost at ocnym 
dôvodom, aby sa k nemu správa li odmietav-o. Preto 
ponuka Vl. Šaka k dirigovan iu jeho orchestra mu bola 
vítaná. Vtedy sa dokončovala stav ba veľkej sály Lu
cerny (h!bili ju až vtedy, keď . bol palác už hotový ) 
a pr i akustick~ j s kúške so š akovou f ilharmóniou bol už 
aj O, Nedbal. J eho výrok , že táto sá.J.a b~1de znamena~ 
novú epochu k č e ~k e j hudbe, sa ne c;plml pre mnohe_ 
nedostatky, z ktorých na j.podsta tnejšie boli akust ické 
príčiny. Ale pre tože jeho názoru sa veril-o .a pr iesto r
nej sále sa prikladal t aký vP ľký d.osah, je najlepším 
dokladom, že ;ej prvým sp rávcom bol sám Nedbal. 
Aj keď niek torým jeho pr ia te l'om išlo iste o t o, neja
kým spôsobom ho v Prahe usadiť . Cyklus Bee thoveno
vých symfónií, bol umeleC'ky - ako sa u neho pred
pokladalo - na veľmi vysok e j, ba v pome re k vte
dajšej českej filharmónii, na jvyššej ú ro vni. Jeh,o ~ee: 
thovenovské scherzo, to bol sám r ytmus, nad! ah ce ny 
j eho ús:pornými g·estami, ktorými len v potrebných chví
ľach akýmsi nabodn"utím t akt ovk ou dal napred sa rú
ti-acemu toku pot·rebnú injekciu. Možno povedať, že kaž 
dá jeho interpretácia ktoréhokoľvek d i.ela mal.a vždy 
p.ri všetkej potrebnei C·itovosti istú vecnú muž·nosť. bez 
nezdr·avého sen t ime nt u. Týmto cyklom t iež vyvrcholil a 
činnosť ŠF, k torá sa vted y začala rozpa.dá va ť a tým sa 
automaticky skončil.a i č innosť O. Nedbala, na k torého 
miesto nastúpili ml adší d irigenti, ktorých meno nem alo 
takú závažnosť, a by u t rpe lo mno hými rep rodukčnými 
výkyvmi rozk lada júceho sa orchestra. Nedbal pot om di
rigoval príleži tostne, na príkl.ad Mendelssohnovu hudbu 
vo Sne noci svätoj ánske j vo Vi nohr·adsko m divadle 
za réžie J. Kvapila. Myslím, že až j eho defi n itívny od
chod na riaditeľské miesto ND v B-ratislave ce lkom 
upokojil kruhy, ktoré nežiči l! j~ho činnosti v Prahe. 
Potom pohostinsky dir.jgoval v CF a prekvapoval nás 
svojimi úspornými gestami i temperamentom a istou 
svi žnosťou gesta (na jeho ko rpu lentnosť P~·ekvapu jú
cou) , vede) dať skla dbe potrebnú agogiku. Seherezáda 
mala vše tok o-rientálny kolorit, ale a j nehu s pôso
bivým vystupň-ovaním v záve re. Skú~a l veľmi vecne, 
ako umelec celkom zasvät ený do pr oblémov inš t ru 
mentácie, zo svojich bohatých skúsenost í mohol neraz 
i konkrétne porad iť m Ladému sólistovi. Jeho znalosť 
sveta po materiálnej stránke h lásal.a z.úsadu, že je ťaž 
ké robiť dobré umenie. ale ešte ťažšie debre ho pre
dať. Nedbalov mímor.iaclny zmysel pre rea litu života 
charakterizuje i nasledujúce : Keď raz hosťoval v ČF, 
dal si na program i sk ladbu s vo jho priate'ľa , v p·lyvného 

menom J.anáčkovým. 
Tento diri gen t sa ob· 
javil v ŠF, keď or· 
chester prešiel svoj 
k rátky zen it , a medzi 
inými skladbami, kto~ 
ré mal na pr ogr ame, 
bola Janáčkova sym
fo nická Balada b la 
nická. Notový mat e• 
riál bol dosť zlý a ne 
zvyklosť Janáčkovej 
orchestrálne :j s adzby 

a rytmiky bola dostatočnou prekáž·kou, aby dielo vy-
znelo problemat icky. Hlavne, k·eď dirigent ničím ne
upút al, čo by ho v očiach o \"ches t ra postavilo nad' prie
mer pohotového, r ut inovaného dirigenta. Vtedy ho spr e
vádza l mladý J aroslav Kvapil (1892-1953), na ktorého 
som sa obrátil s otázkou, prečo Janáček vo vo ľnom 
tempe používa napr. namies to 6/8 - 6/16 takt, čo ~re 
hráča zbytočne ko mpliku.ie v izuálny prehľad v r ytmic
kých par tiách. Citovat;ý Janáčka~. ~ýrok : . ,,Aby dá~al·i 
po zor', sa mi zdal malo presvedctvy a pľ!am podwin-
skv. 

Vo funkcii dir igen
ta m al všetky črty 
vysoko kultivovaného 
.človeka. Občas ako 
š éf ND hosťova l v 
českej ťilharmóni!1 
Myslím, že ho pozý
vali kvôli jeho posta
ve niu v ND, aj ako 
významného sk lada
te ľa a v neposlednom 
r ade i pret o, že jeho 
hosťovaním naznačilo 
d-obrú vôľu vedenie 
ČF k táboru Z. Ne-

jedlého. A že na Ostrčilovi tomuto tá bo ru záležalo vid 
no aj z toho, že sám Nejedlý sa zúčastňoval hociktorej 
skúšky ako poslucháč. Ostrč il bol pri skúškach vecný, 
svoje želania prenáš al hez akéhokoľvek vzrušenia ko 
rektnou fo rmou, z jeho pripomienok bolo vidno, že mal 
jasnú preds t avu a ko by asi ma la skladba v živom zvu
ku partitúry vyze1·ať a to s a snažil realizovať. Bol to 
sk ladateľ, , ,ktorý diriguje" , čím je jasne povedané, že 
mu chýbalo to posvätenie, kt oré má dh·ige.n t "z božej 
milosti". Jeho g·está boli t rochu stmulé, a le ináč správ
ne a zrete ľné. Bolo p iano, bo lo forte, bolo acce lerando, 
bo lo r itenuto, - a le pr! týchto vonka jších znakoch aj 
pr·ed vedenie konči l o. Vyvolať potrebné napät ie u or
chestra a t iež u óbecenstva , to nedefinovateľné, čím sa 
honosí neraz aj výkon , po technicke j st ránk·e ani nie 
t aký do ko na lý, t o sa mu azda nikdy nepodarilo. Všetko 
ma lo znaky istej akademičnosti. ktor ú mnohí spájali 
s j eho pôvodným povolaním - profesúrou. P.ri tom 
však j eho skladby mali všet ]<;y tieto znaky dramatic
kého napätia a v rukách iných. dir igentov - tých po
vo laných - t ak i zapôsobi li. Jeho Suita c mol, Leto, 
Krížová cesta, boli sk ladby, k toré patrm k najzávaž
nejš ím dobovým die.lam Pre filharmo.nikov bo l P'ri diri
gen t skom pul te osobnosťou. ktorá s i vynuco v·ala potreb-
ný reš.pek t , ale nikd y n ie záuj em a le bo dokonca po
t•rebnú dávku oddan'Dsti, ch lapského priat el'st va, bez 
ktorého ani vedó.ci oveľa menej cit livého ko lektívu, ne 
dosiahne prenika vé výsl,edky svojej prác-e. Pt·e nich bol 
stále profesor0m, nie muzikantom a preto jeho smrť 
pri jali asi tak, ako od chod každého vynik~jú ceho kul-
túrneho pr a covníka iného odboru. · 

V budúcom čísle: Václav Talich 

Čitate ľa nasledujúcich riadkov by som 
chee! v·opred upozorniť, že ich účelom 
nie je zásad,né hodnot enie jednotlivých 
festiva lov a sútaží, ale že majú skôr 
prispieť k vytvore niu uce.l•eného obrazu 
o rozvetvenosti nášho hudobného ži
v·ot·a. Festivaly a súllaž•e sú (alebo by 
mali byť) vyvrcholením hudobného ži
,vot a, čo však treba chápať re.latívne. 
V m nohých prípadoch hudobných ~jkcii 
v m enších mestách záleží často na vku
se usporJad.ateľov, ak nazvú cyklus nie
koľkých ko-ncertov s týždennými aii me
sačnými intervalmi festivalom, hudob
nými večermi, alebo mu vôbec nedajú 
ná·zov. Oblastné speváok'e festivaly bý
vajú je dno až dvojdňové. Tu skôr vy
hovu je označenie , ,slávnosť". Niektoré 
,.hu dobné jari" a "hudobné jesene" po
v·ažu;jú poria.da teHa v mie ste ich kona
nioa za f·estivaly, zatiaľ čo pracovníci 
koncertných agentúr im charakter fes
tivalu nep~·.iz•návajú. Zavádzať d·iskusiu 
na t úto t ému by bolo ne1pl·odné. Kaž
dá hudobná produkcia má byť vyt•rhnu
t!m z všednosti každodenného života, 
malou slá\Onosťou, cudzím s lovom -
festiv·a·lom. Akt ark .!'llie je n.ie'ktor6 ..,.. 

to, niektorá obec medzi ,,fe s tiva lovými" , 
neznamená to ešte, že tam nie je hu
dobný život. 

Z festivalov vážne j hudby má výlučné 
postav.enie Pražská jar s medzinárodnou 
hudobnou súťažou; ,ie.i protiváho u je 
je.senný brnenský festival s medziná
rodným muzikolog ickým ko lokviom (a 
súťa:žou rozhlasových nahrávok) a Bra
t islavské hudobné slávností, kto,ré bu
dú t•oht o roku po prvýkrát na jeseň a 

-tiež po prvýkt'át spojené s Pódiom mla
dých umelcov. Tu sa stretávajú hudba 
a hudobníci všetkých národov, všetkých 
čias a vš-etkých žánrov nä najvyššej 
prof·esionálnej úr-ovni. 

t an e českej a Slov.enske j filha rm óni•e ), 
zahraničné t elesá a celý r·ad vynika
júcich domácich i zahraničných sólistov 
a .komorných súborov. Tak za spoluprá ce 
mfestnych hudobných nadšencov s ag.en
túr.ami Pragokoncer t. Slovkoncert a Se 
ver môžu počuť konce~·ty všetkých dru
hov (komo-rné, vokál ne a symfonické ) 
i občani a mi•est ú stí nad Labem , Hlubo
ká, Treboň, Nový Bor, Tanva ld, Roud ni
ce, Tr nava, Nové Zámky, Komárn o, Spiš
ská Nová Ves, Barde j ov, Prešov, Hu
menné, Michalovce. 

p ia:ty raz festiva l ml·ad ých koncertných 
umelco v, kto.rý obsahom pat rí už me
dzi fe stivaly špecializova né. Asi nikde 
na svete nie je toľko festivalov mla 
dý·ch umelcov a ko v československu. 
Živnou pôdou pre ich vzni k boli dobré 
výsledky medzinárodných interpretač 
ných súťaží mládeže a úspechy akci( 
Burza mladých umelcov a Medzinárodná 
tribúna mla(lých umelcov, z ktorých 
vziš lo minulý rok veľmi úspešné brati
sl avsk é Pód iLtm a malo hneď v prvo m 
ročníku nadšený oh las. Mladým s loven
ským ko•ncertným ume l.com je venov·aná 
augustová preh liadka v Trenčianskych 
Tepliciach, víť azi pražskej rozhlasove j 
súťaže Concertino Praga účinkujú na 
rovnomennom fest ivale v .Jindrichovom 
Hradci. Fest iva lo vé cyk ly mladých umel 
cov p.r ipravu jú t iež v Tanvalde, českých 
Bud e joviciach, Podébradoch a Vizovi
cf.ach. 

Podľa ich vzoru - a do ist-ej miery 
v závislosti na nich - vznikali a vzn i
kajú mnohé hudobné jari, letá a jese 
ne, ktorých je v československu už 
nieko!'ko des iatok. V Košiciach, v Ban
skej Bystrici, Žiline, Olomouci, Ostrav·e, 
Hradci Králové, českých Bude j oviciach 
a Tepliciach sa tieto festivaly op ie ra jú 
o miestne symfonické a komorné or 
chestr·e. Tieto telesá účinkujú t iež v 
blíz:kom i vzdialenejšom okolí a n ielen 
tieto, a-le i tele.sá z h l·avný·c'h miest (vd-

Svoj zvláštny ráz ma jú kúpeľné fes
t ivaly, väčš,i nou poriadané v letných 
mesiacoch. Počítajú s obecenstvom pre 
do všet kým z radov kúrpeľných hostí. 
Kon certy .a p.r.edst av·enia nasledujú po 
sebe v niekoľkodenných intervaloch, vy
užíva jú prírodné s cenérie, architekton ic
ké pamiatky a ako súčasť kúpeľne j sta
rostlivosti prispievajú k vytvár·aniu dob
rej pohody a príjemného kult úrneho 
prostredia. Na jstaršie a na jslávnejšie sú 
fest ivaly v Trenčianskych Tepliciach 
a v Piešťanoch. V českých krajoch 
majú s voju festivalovú tradíciu Luha
čovice a trojica západočeských kúpe ľov 
s v last ný mi symfo nickými o rchestrami 
- Mar iánske Lázne, Františkove Läzne 
a Karlove Vary. V Karlových Varoch 
vrcholí bohatá let ná sezóna v septembri 
Dvofákovou jeseňou, 

V kúpeľoch J esen í·k po:r&adajú už po 

Skutočnými fest ivalmi sú prehliadky 
koncert ných umE> lcov, usporadúvané 
skladateľskými zväzmi a ich odbočkami. 
Tohtoročná pražská jar bude venovaná 
Mozartovmu d ie lu . Ci eľ-om j ednotlivých 
ročníkov preh lioa dok j e, ukázať úroveň 
nášho interpretačného umenia v celko
vom obryse alebo z jeho niektore j str án
ky. 

(Pokračovanie v budúcom čísle . ) 

MOJMIR SOBOTKA. 


