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Stl!ana. l'Ovazuje , tvorbu umeleckých 
' hodn6t ·a ivyšovanie 'kultúrnej úrov· 

·ne. n~jll_iršicli vrstiev prac~~úcich za vý
znamn~ho .či,tl~eľa pri formova1,ti socia
liSdckébo človeka a .pr\ .prehlbovaní so
cialistických spoločenských vzťahov. 

D. l11odobé· . narastanie, · nésociati.sticl<ých, 
m~JobuJ;žoázny!)h tendencii, n~jmä v 

w·~ovo tvo.rivej sfér.e, viedlo k postup
nému odkloneniu značnej časti untele'c
.kej ' tvorby a ~ult~ry, od jej .. s~ciallstic.
kéhp poslania á vyvrcholilo zneužitím 

.tejto oblasti ·sampzvanými, elitárskym! 
skuptnámi na politické · ciele pravice. 
·Najzákladoej.šía I,IOiiticl<é ~ P.redpokla.dy 
pre pbnoy~rlie so~ialistického charakte
ru · umenia sa ,v · prle~l')u konsoli.d'}čné

ho procesu už utvorili. Teraz ide o úpl
.né r;bllOVCIÍie výinam.nej . spoločenskej a 
výcho~nej tílo)·•y . utnenia, ' o . roz~inutie 
šil-okej aktivity t.vol'ivého.· fr~ntu pri 
tvorbe · li terárn ych, dramatických, vý

.t~,arl1ých. hudoiH1ých a Iných umelec
.l<ýcÍt .ho'dnôt v ~ociallstlckom duchu . 
. Strd na bude podporovať umenie .vychá
dzajúce z leninsl<ých zásad straníckosti 
a ·ľ~,~dovos~i. z ľrinc.ipov sodal istického 
.rNiizmJJ. výrat.ove a l:án~ove rôznorol'!é . 
. pevne späté ~o· záujplami a bojom ro
btttní r:l;e,j .triady a všetkého pracujúceho 
rudu. · P0sraním umenia je oboliacóvať 
našu .socia.Jist.ickú skutočqosť 'a aktívne 
sa .z~~a.sti\oya.ť n.a . id.eov,om ,zápase so
ciali:t:tn,u :> k~pi~Ji~mom. · ,. . . : 
·nŕi. ~~iŕettí ult/-elE\cl.<ýcb .~od!tôt me!;11;i 
C · nn,iši':šie . v,rstvy . o.b;yvateľ$t:va .oča
kávame, vy.~ol'ú z.odpo,\·ednosť., straníc~ 
kosť !l zäsadovosť tv'oŕtvých . pr!lcovní:
kov .f.Hmu, , rozh.lasu, tl!le:vizie, kultúrn.o
vý'éhovný:ch ·pracovnikOY ' šttitpych, od~ 

b.or11vých ' a · iných · orgánov a • zaria,del!Í· 
M;iteriálne prostriedky ·.na kulťúru . a 
umeriie· ·sa 'musia vynakladať na podpo-' 
ru ang'ažóvanej tvorby' a 1\esmú podpo
rovať ' malitmeštiacky ne'vk'us, 'komercio.:. 
nalizáciu kultúry, . bŕak a . antľso'ciaiis
tiJké 'tendencie. 

Pr.itoŕn . :.považuj?me z~ nevyhnutné 
obnoviť a · rozvinúť so~ia!isticJ<ú 

umelecku kritiku ako významný · pros
triedok riešenia ideovo tvorivých prob
lémov. ·Dôležitou otázkou je výchova no
vých: generácii umeleckej tvorivej lnte
lig,en.cil! plne oddanej ·myšllenlčam so-. 
ciallm;u . a komunizmu, predovsetkým 
'politÍcky ·,a odborne zodpovedno~ prá: 
coú umelecJ<ých >. škôl. ' 
' (!l tr'aria bude podporovať všestranný ' 
! i:~ rozvoj vlastne.j, iniclativne.j, záuj
movej, kultúrnej a . umeleckej činnosti 

:t~racu'júclcb. 

'z·ja~d zdôrazňuje ~ásadu rozvíjania a 
· ' spoh~práce obidvóch našich národ

ných' kultúr, českej a slovenskej, pr:l 
rešpektovaní ich šp~cmckých čŕt a pri 
up~athovaní . j_ednotných leninských, 
triedityc~ . . a internacionálnych princí-
pov. 

(Z rezolúcie XIV. zjazdu KSČ) 

~ Dňa l\. júna · začalo sa v Koncertnej · 
' si~ ni. · ~16vims~ej ľ!l,h~rrnórÚe 'n·áj~zl,lam~ 
jnéjš!e'. poc1ujat!e· česko~lovens~e,i , popu
llárne.i hudby - VL medzinilrodný fes .. 
! ti~al ; ~o;pulárnej plesne· BRATISLAVSK0: 
1L?RÄ, 71. . ' , ' , ' . . . . .. 

,Na' priebeh. 0siedky 'charak
ltér r)~ror! nP.j '5ú·ťaze ako aj ·na za~ranič-. 
:nú Qča.sť prl•1es!éme pohľady . v · budú
:com " čísle · HZ. . ~ . '· 

, .. 
Strh)-tjúcím . . prejavóm '. /iQ. .slovenskému 
publilťú.- pre'dsta'v{t á mes'iaci máji,':státnv stíbór 
11qrat!,~.'í.C!! ' tanpot?, : ~SS~, .P.O~ . vkd~ní'm ' Igora f-1?i-' 
gf!fefa': ~,· ~.fl.!ýf?J -' '~ttt?{~'č.ný~~l?ťe11Ji€roofjni' iJy.~~ 
stú pením Na121 hičlta 1 prefdsťrzp_qa ·o, B ratisla,ve .'ta
"!?~ríá' '· z(o'ft_ka .' l :m:fiic.e . ) >,·· pr.emŕérf píšeníé"' ríá 
7'. , strane. :t.áber' z tanca ·Na · obi~ócke . ·-

' " ' · : · ' ·s'nimká: 'čSTK 
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Výbor. SSHN. a redakcia časopisu Hudobný -život usporiadali . 
besedu .o problematike hudobných odb~rov ľudových škôl 
umenia. Besedy $a zúčastnili, riaditelia .ĽSU, pra~ovqíci !V sl4)
ve~skej Jtudobnej' kul túre a funkcionári SSHV. Diskusia sa · 
za.oberala .pr.oblemat.lkou. organizá~ie. metódami. a Yýsledkami 
CŠU z aspektu potrieb našej kuttt'iry a. nášho spoločenského 
iivota; hľadala · odpoveď na otázku, či • terajší · typ r ĽŠU zod
povedá stavu ·potrieb našej kultúry, moderným· trendom v 
euró,pst(oin školskom 'meritku .a·,:snahát!t, ' kt~rá · sleduje . naše 
školstvo a kultúra • . Besed~ viedol dr. ;zdenko · Nováček, CSc., 

pre ·Ľs ·U 
·iaditeľ Konzervatóri.a v BtatisiaV:e. : - . ·· 

Dr . .'Z.' Noy~Č'ek,· CSc~: ; 
. . 

. - · Hneď ·na zač'iatku chcem· .zd'ôraz
niť; · ž·e Bšt:ľ urobili a' robia kus 'zilsluž'
nej práce ·V našej spoločnost!. Vieme, 

. že často vytvárajtí centrum hudobného 
života v okrese a v kraji, že majú veľ
ké zásluhy pn formovaní' mladého obe
censtva v lokálnom meradle. Dodávajú 
pripravených a disponovaných žiakov 
pre konzervatoriálny typ škôl, pracuje 
na nich veľký r.ad z-aslúžilých schopných 
učiteľov a riaditeľov. Toto všetko kon
štatujem preto, ·aby nevznikol nespráv
ny výklad našej porady. Nejde nám o 
stanovisko k pracov'n!kom, ľuďom a Ich 
kvalitám, ide nám o to, vyjasniť sl per
s.pektivy vývoja .ĽšU, zistiť najdôležitej
šie hľad!s.ká pre nový model ĽŠU a z 
tohto aspektu overiť model pripravený 
Mš a model SSHV. 

Pr; D'aniéla Sliacka, · profesorka Kon· 
T.erv·atória v ' BratiSlave: ' 

....: Cl!.ce!a by som zdMazniť, že cieľ 
··~ úlohy ĽSU sa musiu urč iť podl'a pro
\'ilov·· jej' absolventov. ·· Naša · spoločnosť 
úepotrebuje' ľ.ŠU le n. n·a to, aby vycho·
vávali.· talenty a bui:lúcich virtuózov, 
ale CŠU nJá' aj ďalšie ciele. Mála by 
7.iakom posky tn(Jť Astr.Lické vzdelanie v 
určitom ·odbore ·umenia,- v-našem prípa~ 

de' v hudobnom. aby vychovala zázemie 
' milovníkov lwdhy', 'koncertných . poslu
cháčov .a návštevnikov opier, aby vy-

. ch~>Va)~ budúclyh pr,ofeslonálnych ,muzi
kantov a učiwľov hudobnej výchovy. ' 
Vzhľadom na · tieto skupiny absolventov 
rňushi· ESU v budÚ<:ej koncepcii akcep
tovať aj diferencované vyučovanie. 

Dr. Ladislav Mokrý. CSc., predseda 
Slovenskej hudobnej rady: 

- Viem, že sa SSHV !problematikou 
nového modelu ľ.ŠU zaoberala v rámci 
oponentúry k pripravovanej novej kon
cepcii ĽŠU na Ministerstve školstva. 
Pripravill ste v teame odborníkov no
vý model. · Aké sú jeho osudy? 

Dr. Nováček, CSc.: 

, - Ministerstvo školstva poslalo SSHV 
návrh novej konc.epcle, ale ne požiadak• 
o oponentský ·posudok. Preto navštívil 
vedec;ký tajomník dr. Ladislav Leng, CSc 
inšpektorku Mš · s. Cerveňanskú a po
žiadal ju o vysvetienie. Zá t·oveň hovoril 
aj s ved(lcim Inšpektorom s. Petríkom 

. a 'po rozuzlenf nedorozumenia sa do
hodli .. že SSHV mä do' konca novembra 
1970 .pripraviť svoju oponentúru. Preto 
zostavil výbot· SSHV. odbornú komisiu a 
.Po ·dôkladnom preskúmaní · koncepcie MŠ· 

l . ' , · . · 

urobili niele.n· podrobné .. pripomienky) ·:K 
. jej obsahu,. ale pova~oval zá potrebn~, 
pripraviť nový model, .kt9rý ,s,a o!ilišuje 

, od koncepci·e MS, v niekoľkÝJch ·iák\aq
ných . bodoch. T~to , oponentúr;a. bp la t~li
mínov•e včas na MS a dostali sme pf
somné poďakovanie od inšpektora· Petri'· 
ka. 

Július Kowalski, riaditer !::ŠU v Bra• 
tislave: 

- Otázka ĽšU je veľmi vážna, lebo 
ony sú teraz záchranou celého hudob
ného vzdelania. An! na základných de
väťročných školách, ani na pedagogic
kých fakultách (dokonca! ) nemôžu 
vzhľadom na mnohé problémy dosiah
nuť tak ú výšku, aby sa liudo.bnosť našej 
mládeže sústavne zväčšovala. Práve 
preto j e potrebné :presadiť koncepciu 
'5SHV do praxe. 

Zita Strnadová,.Pariiková, 
CšU v Žiari nad Hronom : 

riaditeľka 

- V relácii k Č·eským zemiam sme 
tri roky pozadu. Napr iklad ich ta lento
vaní žiaci majú hlavný nástroj už od 
orvého ročnika j f>clen a po! hodiny a my 
máme zatiaľ len jednu hodinu. Spočí
tajte si. o kol'ko polhodlniek je to viac 
za tie tri roky a o koľko to budP. viac 
po siedmich rokoch! My nie sme v sta
ve realizovať jeden a pol hodiny ani v 
do teraz predl)fSHných ročnik or.h . 

(Pokračovanie na 3. ·str.) 
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' • 'v ~~e{ ·d~hÓdy"~~d~i . zss' · · -;:;.;ä di.e l ~ zo zbornika Sloven ská 

organová tvorba II. ll Zväzom bulhar ských sklada
!~ľov b_~l v ap~fl~ · .'~<on::7~t l,s~r : -
v~nskeJ• hudby. v. SQÍ)l. ,.z :. na r 
šich umelcov inte rpi'etóva1 
plesne M. Sch.neidra-Trnav:;:ké
ho, Fr i.ca Kafe ndu, Dezidera 
Kardoša,. ako aj monológ Jáno -

• Slovenské kva r teto nav-

t*šf.a~ský program 
V. čase, k edy sa vÍičšlnri tohtoročných j&nných hudob- . 

ných festiva lov na Slov~ns·ku končí, začlna sa -už t r.a
. di-čne -. ihudobné leto v· Plešťa•noch. Pr e s.vetoznéme 
kúpeľné mesto sú ·práve letné mesiace na;jv~ac f rek
ventovaným obdo'blm návštevnosti. 

, šlka z opery J. Cikkera - d r. 

šťivi!o jV• ápi·lli J uhosláviu, kde 
malo· 4 verejné ko ncerty. Pre 
belehradský rozhlas nahralo 
Quar lelto per archi in D od 
Alexandŕa Moyzesa. V tomto 
r oku navštlvi Slovenské kvar 
t eto ešte ZSSR, Rumunsko, 
Pol's,ko, Bulhursko, Maďarsko. 

Poriadatelia pr lpra'ro jÚ 16. ročník fest ivalu , zosta
•Vený zo 17 hudobnjC:h podu jati. Slévnostné o tvoL·ente 
:budé 18. j úna t . rr. V otv&r.acom koncerte (ppd ná
zvom Spev lésky k životu ) budú účinkovať ~~óll !t i, zhor 
a orchester SND. Koncert bude zároveň zdravicou k 
50. výročiu založ~nia KSČ. Do nočných uJí.c mesta za-
2mejú skladby starých majstrov, ktoré .sú v 'repertoár i 
Fanfárového s uboru Konzervatória z Bratl5lavy s Mr i
gentom J. Benešom. V .nas•l·eduj úclch dňoch bud·e hos
ťova ť ope\'a SND s Verdiho R!golettom, Gluckovou I!l
géniÔU v Aulide, Štá,t na filharmónia Brno (pod vedením 
sovietskeho dirigen.ta Viktora Dubrovského a so só
listom Viadimír9m r.falininom - hu sle). Nedb81lov ba
let Z rozprlivky d o rozprávky venujú piešťansk! por!a
da te!.ia deť-om. Rea1izátorom bud e baletný súbor SND. 
S j&pOJ)skou Sólistkou Mayuml Fuikawovou (husle) a 
ne.š1rn Bohdanom Warchalom vystúpi Slovenský komor
ný orchester. Hosťom bude ďa lej Košická f ilharm(mia 
s Systrlkom Režuchom a k laviristom Pavlom Kováčom. 
Slove nská filharmónia vys túpi v dvoch y.ečeroch: na j 
p r v s o švajč iarskym dir·igentom Pier re Colombom .a 
japonskou sólistkou Hiroko Nakamurovou, dr uhý raz 
·s di:r. Ľ .. Ra!terom a sólistom z J.uhoslávie - Dušanom 
Trbojev.ičom (klavlr ). V polovici júla sa .pripravuje 
vyhláseni~ "Ceny mllsta Piešťan" z a s loven ské klavírne 
·dielo na ko.nceťte umelcov - P. Michalleu a I. P3loviča. 
Mozartovu operu Don Juan uved ie Divadlo J. G. Tajov
s kého z Banskej Bystrice, husľový recitál poľského 
umelca Roberta Szredera bude sprevádzať na klavlri 
R. Macudzinský. Stá tne 'f ilharmónia Gottw.a·ldov pr íde 
s d·lľtgentonf Fritzom MUI!erom (NDR) e Viktóriou 
J aglingovou (ZSSR). Perličkou bude zámocký konc'ert 

Gustáv P.ap.p. Na klavíri spre
vádzala Eva .Pap.pová. Bulharskí 
.umelc i - Taťja na Nede lčeva 
(husle) .a Etna Božinová (kla- ' 
Vll') prt dvledli Sonatí nu pt·e 
·hus!~ 'a klavír od Eugena Su
choňa. Jednot livé skladby spre
vädzal s-lovom bulharský skla
dateľ Il;ja I lijev. 

NDR, Holandsko a Anglicko. 
Na koncertoch v NSR - na 
želanie us por iadate l'ov - za-
radi do progr amov Sláčikové 
kvartet o op. 2 od E. Suchoňa. 

• Významným dt·umat u.rgic
kým č inom f·estiv.alu Pra žská 
jar '71 bolo inscenovanie ope
ľy Paula Hindemitha Maliar 
Math is. Na scéne Tylovho di
vadla ju uviedlo o lomouckf.l Di 
vadlo Oldricha St!bora. Insce
náciu pripravili dir igent Pavel 
Pokor ný a režisér J li'í Glogar. 

e V r edaktorovi H. W. Thi j 
sseovi zlskala slovenská hu
dobn á kultťlra propagátora v 
Holandsku.' H. W. Th,ijsse pra
cuje pre časopis HET VADER· 
LAND a uverej nil už niekoľko 
správ, ktoré získal z inforr:n ač
ného bulletinu pre zahraničie , 
k!torý vydáva HIS. I;!. w_. Thij - , 
sse je aj skladateľom·. a orga·
nistotn . . Po zoznámeni sa s o 
slovenskou organovou t vorbou 
pr e javil o ňu ~áujem aj .cľal š! 
holandský organista Gerard 
Akke huis, k torý naš tuduje naj-

Titulnú úlohu vytvoril Hynek 
Maxa. Na našich operných ja 
viskách bola táto opera t ak-
mer zabudnut á' - napr iek to
mu, že patt·í k vrcholným die
lam svetovej opernej literatú
ry nášho storočia. Veľmi pod
netné j e a.i operné libreto, v 
ktor<~m sa rieši stá le aktuálna 

· · ot!l Z'ka - č!Ov·ek a umenie. 

.J í 

' Súboru Ar s camer alls z Prahy s umelec-kým vedúcim 
L . Matouškom 'v hlohoveckom emplrovom divadielku . 
Napokon Camerata acaden'lla zo Salzburgu '( s umel•ec
k ým ve dúcim B. P.aumgartnerom a dirigent om K. Re
d e lom ) a súbor Consortium antiquum z B-elgicka n a 
k oncerte "pri svi·etnikoch" zakončila plejádu vystúpeni 
ni!Šich a zahr.anloných umelcov n a. p,f.ešťa nskom hu 
dobnom festdva le. M. B. Svobodovi 

e Spevolrra Div.ad la Jonéša 
Zlibor ského v Prešove uviedla 
21. V. a-ko poslednd premiéru 
tej to sezóny muzikál Nicole od 
Michaela Jaryho a Andt·easa 
Bauera. Inscenáciu pr ipravil 
r ež·lsér spevohry Ján Silan v 
spolupráci s dir igent om Vladi
m1rom Daňkom a choreogt·a
fom Jur ajom Golombom. Scé
nu navrhol Stef.an Bunt a, kos 

. t ýmy Ľudmila Muchové a. h. 
V hlav•ných úl·ohách vyst úp·!li 
v al·t·ernác!l Júloia Korpášová s 
Helenou Horváthovou a Ján Ši
Ian s o Slavomírom Benkom. 
Bola to celoštá tna !Premiéra. 
Referiit prh1esietne v ' niekto
rom z n ajbližšlch člsel. 

·Košickí ·absolventi prof. V,od !č~u )', Milana červenáka - vio
Ion~e lo (:Z: triecjy p t'oľ. Pt'ochásku ). Me
lált'le Bálintovej a Emilie šturúkovej -

Na koš ickom lkonz~rv:atór!u s·~ uskutoč.
n!l C:<fldus absolventských k oncertov ve
novaných 50. výročiu založel).ta KSč. Na 
ôsmich koncertoch sa predstavilo dvad
saťšesť oa·bsolve.ntov, ktQri reprezentovali 
úrov.eň jednotlivých odde len!. Koncert y 
svojou ťl t'ovňou vcelku s plnili očakávanie 
i keď na n iektoré ·výkony nemožno brať 

'• . ) ... ·· Sú'tá·z· .:;>.' :.~. , -~~:: 

dy.chárov 
v dňoch 24.-25. aprlla ·1971 boLa v ži

linskej Malej sále Domu odborov II. sil
ťaž v hre na drevené dychové. nástroje 
poslucháčov slovenských konzervatórií. 
Porota súťaže bola zložená z t roch zá
stupcov zúčastnených škôl (po jednom 
z každe j ), ďalej z jedného neutrálneho 
člena z ost ravského konzervatória a z 
neutrálneho predsedu z br atislavskej 
VSMU. Súťažiaci boH L'ozdelen! do dvoch 
kategórií (3.-4. a 5.- 6. ročník ) . 
Súťaž prebiehala trojkolovým systé 

mom, pričom prvým kolom sa rozume li 
pred chádzajúcé výberové prehrávky na 
;jednot livých školách. Na zéklade t ých to 
pre hrávok n ominovaní adepti súťažili v 
sobotu 24. 4. druhým kolom, v ktorom 
sa )'lrala povinná skladba pr i z·achova
ni prísne j anonymity súťažiacich. Flná
lf.l - III. kolo - bolo na programe 
25. 4. Hrala sa n a ňom verejne výbe
.rová s kladba. V ~en istý dEJň bol aj 
koncert vlťazov. 

Treba vysoko hodnotiť akt ivitu •PľO 
. !esorského zboru žilinského konzervató
ria a j eho ri~d iteľa V. Jakubíka, vďaka 

·ktorým sa uskutočn i l už d •·uhý ročnlk 

Brnenská Hudobná mládež, organizá
cia združená pri Koncertnom oddeleni 

'· klavtr (z triedy profesorov Novotného a 
pr!s·ne jšie krltér-jl, Poukizäl! nä súčasný Ko,1.qnovej ). Ve.l'mi milo prekvapil najmä 
st av v jednotlivých odl!eleniach a . na ich Beethoven()v husľový koncer t D dur v !n
úrov·eň . . Domnievam sa, ža najvyššia úro- ,ter,pretácll Mňric Mi ko vej za spoluúč!nko
veň bola v oddelent sl4člk.ovom a k lav!r - · va nfa Symfonického orchestra Cs. rozhla 
nom, hoci tot o konštatovanie nemožno 
zovšeobe cňov.ať . . Chcem však vyzdvlhmJť · su v Košic iach za dirigovania .lá na Šcfla 
a poukázať na výkon Miri~ Mikovej a prerástol obvyklý 1:ftmec absolvton t skýc'h 
š tefana Demetera - ·h usle (z triedy koncertov. š. čurilla 

,.~. . . . 
· '·· sOťažé v odbor-e, ·.ktor9. je na . Slov~ns~u 

ešte ; s t'ále popoluškou. Po ot·gat1izačnej 
st ránke bola súťaž pr !pravéná vzorne 
a mys llm, ~ j e správne podporovať 
myš lienku usporadúvať ju ~pravidelne . v 
ročnom, a lebo dvojročnom int erva le v 
Žiline. 

Pokia!' id·e o š)<oly, najviac ,umie st
n eni získala Brat islava, slabo vyzerá -
už lPOdľa počtu sťiťažiacich - situácia 
v koš iciach, zatiaľ čo žilinské konzerva
t órium vykazuje vzostupnú t endenciu. 
V nástrojových skupinách jedn,označne 
vedú flauty, naj slabšie kv:a lity preuká
zali fagoty. Porot a vo svo jom koneč
nom hodnoten! brala ~o úvahy aj t ieto 
kvali tativne r ozdiely jednotlivých sku 
plJ) a neudelil a . I. r·esp. II. miesta v 
tých kategóriách, v ktorých úroveň a 
a .i bodové hodnotenie súťažiacich boli 
porovnatel'ne nižšie. Te nto spôsob hod
no tenia sa použil t. r. prvý raz a bu 
de lljať iste kla dný vplyv na zvýšeni-e 
úrovne v tých odboroch. ktor é nedosa
hujú žiadúce .výsledky. 

Jediným kazom na inak vel'm! dobn 'J 
pripravenej súťaži bola skutočnosť, že 
košické konzervat órium bolo neskoro 
obozmámené so zmenou povinných skla
dieb 01proti minulému roku. Na základe 
ich protest u organizátori súťaže povo J.il i 
košickým kandidátóm súťažiť so sklad
bami, ktoré boli v minuloročných p ro
pozicläch, čo samozrejme sťažovalo ob
jektívne posúdenie ' kvalít jednot livých 

cyklu hol p rvý (13. XI. minulého r oku) , 
na ktorom dirigoval svoje vlastné sklad~ 
by jeden z hlavných predstaviteľov sú
časnej hudby, .rakúsky skladateľ české
ho pôvodu Ernst Krenek - nar. 1900). 

' J <at:t.dLd(ito'{. J 'akýmto s (t ufi ciam bude po
~rebné -v budúcnos ti. predchádzať vča s
ným . . zverEJjnením zoznamu súťnžných 
skladieb, ; ·za čo maj ú ·byť zodpovedn! 
organizátori súťaže. 
. Pre úplnosť , prinášame mená víťazov 
v jednot livých kategóriách. V p1·vej 
( fla uta) získal prvé mies to J án Figura 
ml. zo. Žiliny, v i;ej istej kategórii v hre 
na hoboj bola prvou Žil inčanka M. Hr

,keľová a v klarinetoch prvá cena prvej 
ka tegórie udelená nebola. Absoltí tnou vf
ťazkou súťa::ie ako aj nosltel'kou prve j 
ceny v hre na flaut u z druhej kat egórie 
bola Zuzana Motulková z Brat islavy. 
Hoboj istom (dr uhá ka tegória) prvú ce
nu ne1.1delili a v hr e na kl ari net bol v 
te j. Iste j kategórii prvý I!'. Simandl z 
Bratislavy. , Putovný rpohár žilinského 
Konzervatór ia za najväčší počet umiest
nen! získava bratis lavské Konzervató-

' rium. Miloš Jurkovič 

,.---------------- . 

Ľudový 
spevokol 
učiteiov 
Slovenska 
25-ročnf 

Do osláv o slobodenia lldej vlasti 
.vhod.he zapadol slAvnostný k<:llleért ju .. 
bilujúceho Ľudového sp~vokolu ucit(lfO~ 
S l ov~nska, ktorý bol 9. mája v Martine. 
r.sus nim dôstojne pr ipomenul svoju 
25-ročnú aktlv.nu činnosť. Uč.fte!J.a z 
okolia čadce, 21liny, Bytče a n eskOr l z 
ďalšieh oblastt Slovf.l nska si pred 25 rok• 
mi .ani neuvedomili, aká cesta a poslt ... 
n ie ich čaká. Chcel! spievať .a rozdávať 
t ak radosť poslucháčom. Dnes po štvrť• 
storočí je za ich činnosťou množstvo 
domácich vystúpen!, ús,pechy v .zahra·· 
ničí, rôzne uznania ll; napokon vyzna· 
menenia Za zfisluhy c ~ýstavbu. Ich prá• 
ca j e ve l'mi ťažká a nlek;edy aj málo 
ocenená. Charakterizuje ju neokázalosf, 
skromnosť a obetavosť . Dnes treba rát-a'f 
s týmt o Sípevokolom ako s významným 
ce l-oslovenským telesom s nároč·nými 
dr amaturg ick ým! a interpretačnými úlo· 
hilmi. Slávno!ttný ju bilejný koncert sa 
niesol v znamení tvorby domácich -
najmä súčasných - autorov, a to zo 
zborov umelých alebo z úprav· ľudových 
piesní. J e sympatické, že zbor na čele 
s dirigentom Ondr ejom Lenárdom · s i~hol 
i po S'uchoňovom cykle O horách a 
u viedol z neho nasledujúce časti: Räno 
v horách, čo huč! hora, Noc na hor ách. 
Možno konštatovať, že ľ.SUS sa umelec
kej úlohy v Suchoňovom cykle zhostil 
výborne. Z kla~i ckej tvorby sl posluchá
či vypočuJ.! Foerstrove Veľké širé rodn~ 
lány, Janá-čkovu Lásku opravdivú, Bee
thovenov zbor Hl'a, nebo chváli každého 
tvora, Lisztovu sk ladbu Vôňa lúk. ArM
s kého Noc. Široká skladba prvej čast! 
koncertu, v k tore.J bolo 'interpretačné 
cen trum, v neakustickom prostrédí 
m artinskéllo divad la .značne zbor vyčer
pala. Nezvyklú šlrka programu (nlel~n 
časová, aj obsahová a š týlová ) nemohla 
byť umocnená takým umeleckým výko
nom, na aký sme si u tohto zboru zvyk• 
li. I ked' z(uner (pred staviť náročnú no· 
vonašt udovanú tvor bu súčasne s kmeňo
vými číslami repertoáru z minulosti) je 
odôvodnený, nemusi mať vždy kvaJ.i
ta tfvny rast. P reto druhá časť koncertu 
\!Ž nebola natol'ko pôsobiváy hoci práve 
ona je charakteristická pre prOfil ľ.SUS 
(ukážky zo š tylizovanej l'udovej t vorby). 
Zaujali hajmä Mikulove Spevy valaehbv 
(premiéra), Novákov zbor Povedz že ml 
povedz a Ferenczyho Verbunk. Koncert 
suverénne dir igoval Ondrej Lenárd. 
Druhý dil'igent - Richard Uškov!tš -
nebol na koncerte uplatnený. Dirigent 
Lenár d pes tuje v zbore kantilénu, šírku 
t ónu. stmelené f rázovanie, má zmys.el 
pre obsah diela. J e možno počítať aj 8J 

možnosťou r ast u ďal šieh nua-nst v pre· 
jave dr uhého dirigenta. 

Na koncerte nec!Ji<- J i..Éstupcovia ~
litických a kul-túrn, JČe·nských Od'• 

gánov a (aker je pek. _ m zvykom), ani 
delegácie našich sp~váckych te lies. 

Anton Krištof 

· PKO má desiatky m ladých ľudi rôzne
ho veku a povolaniá. V Brn.e ukončila 
svoju ďal šiu - 13. sezónu. Tento rok 
usporiada la pre svojich čl enov 7 kon 
cer tov pod názvom NOVA ET VETERA. 
Na každom koncert e odzneli skladby 
dvoch pomerne vzdialených štýlových 

. obd-obí, napr. málo. zn~me s kladby naj
mä českých autorov, na .druhej strílne 
súčasná hudobná tvorba · českých . ! sve
tových skladateľov. Mnohé z diei od
zneli premiérovo ( Blatný, Hnilička ) , 
cľalšie. ako pozoruhodné r·ekon~trukcie 
(.napr. Burlesca per ll carnevale . ed čes
kého anonyma z 18. storočia - v po
zoruhodne j r ekonštrukcii dr. Jána Tro
jana) . 

Interpret ácia všetkých p redvádzaných 
die l zaznela v podaní popredných · br 
nenských inštŕumentalistov, sJjevákov a 
súborov, takže každý z koncertov bol 
silným u meleckým zážitkom. (Zo sólis 
tov to boli napr. I~an a Jan Stanovský, 
Vlastimil Lejsek, J ii'i Trávniče1<, B~drich 
Havlík, dirigenti J . Hanousek, J. Stych, 
L. Mátl a ďalši, zo súborov Komorný 
orches ter Bohuslava Mart inú, Foer stro
vo dychové kvar teto, Br nenský .zbor vy
sokoškolákov, Gustáv 'Brom so svo jim 
o rchestrom a pod.)'. 

Zaujimavý bol aj koncer·t s rt:~ladým 
gitarovým virtuóz-om - Rakúšanom -
Leo Witoszynskym. 

Sloven~ký zväz .pr otifašistických bdjovníkov, Zväz československo-sovietske . 
ho priat ers.tva, Br atislava-Staré m esto a Mest ský dom kultúL'Y a osvet~ 
v Bratislave ako jeden zo svojich príspevkov k 50. výročiu založenia KSC 
usporiada lí 15. mája t. r. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca koncert 

. s n~vom - N~šej s tra,ne. V programe vysttlp.nl popr-ední só li sti opery SND 
, a ďalš! umelci. Spievali : Anna Kajabová-Peňášková, Mar t-a Meierová, Jaro

s la va Sedlái'ová, Jura j Wiedermann, Ondr·ej Malachovský, laureát št. ceny. pri 
kl·?Ýíri bol Ján Salay. Hovorené slovo Eva Cha!upová a Juraj Sarvaš. Umelci 
!Predviedli program na vyso!-Ge j út·ovn! a Ich výkony odmeňovalo početné 
obecens tvo. búrlivým potleskom. Slévnost ný preJav prednif'so l predseda SAV, 
akademik Kar<>! Siška. Te )jt: V. Rapoš, s nímka: J . Vrlfk 

Umelecky najcennejším koncertom 

Hudobná rn!Adež - to nie sú len kOn
cer ty, ale aj množ'stvo zaujímavých be
sied v Malom div.adle hudby .a poézie, 
zájazdy, výlety a veči~r:ky, predno,stné 
r éžijné vstupenky, na . koncerty · a celý 
rad ďalších výhod. Preto sa každý rok 
počet členov brnenskej Hudobne,i mlá
dež~ zväčsuje. . . Stanislav Hochel 
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B eethoven patrí medzi tie osobnosti 
v dejinách hudby, ktorým sa už v 

minu losti venovalo veľmi mnoho pozor
nosti. Najle pším dôkazom toho je v po
rovnaní s inými, veľký počet literatúry 
venovanej skladateľovej osobnosti i jeho 
tvorbe. Vychádzajúc z te jto skutočnos
ti n ie je málo t ých, ktorí preto pova
žujú aj z muzikologického hľadiska zá
kladný beethovenovs ký výskum v pod
state za ukončený. Práve však posledné 

. výskumy, zintenzívnené v prípravnom 
období osláv jubilejného roku, pre hod
notenie doterajšej literatúry z hľadiska 
novoobjavených pr.ameňov, nových me 
tód v muzikológii ukázali, že pre získa
nie · vernejšieho obrazu o Beethovenovi 
človekovi i skladateľovi je potrebné 
zbaviť ho množstv•a ničím nepodlože
ných legiend, t radovaných už od obja
venia sa prvých životopi~ov. Dosiahnuť 

Beethoven rolcu 1803. Miniatúra 
Christiana· Hornemanna. 

Beethovenovský výskum pokračuje ·~.~~ 
tuba Ballova 

tent·o cieľ možno Jen novým rtávl•atorn 
k !Prameňom a ich interpl'eticiou n• 
prfsne ;vedeckom základe. V tychto sú
vislostiach na prvom mieste treba. uviesť 
spracovanie JleethoveJtových skle k jed
notlivým sldadbám, ktorých je dnes 
známych už 7500 strén. P r! takomto 
počte nemožno !)~chybovať o tom, ze 
t u už nejdé len o náhodu, alebo kusé, 
sporadické informácie. Kto ale len t•az 
videl Beethovenov rukopis, zaiste p.o
chop!, koľko prá.ce si vyžaduje d,oko
nalé spracovanie a konečnf, vyhodt10te• 
ni·e týchto prameňov. Ich .význam veľ
mi názorne dokumentoval ri~diteľ See
t hovenovho arc.h!V'U Prof. dr. J. Schimdt~ 
Gorg vo sv.ojej prednáške na kongrese 
v Bonne o Beethovenovej Missa ·solem
n is, v ktorej si poslucháči mohli vy
počuť skladateľov kompozičný postup od 
prvotného náčrtku jednotlivých motívov 
a tém až ku konečnému tvaru. Výskum 
skíc spojený so štúdiom pôvodných ru
kopisov, autorizOvaných odpisov a )ll'· 
vých tlačených vydan~ skladieb, je sá- . 
časne nevyhnutný pri nôvých vydaniach 
Bee thovetlových diel, do kt"rých postu
pom času preniklo ·a traduje sa. mncž
stvo vydavateľských zásahov. Nbvé sú
borné vydanie Beethovenových skladieb, 
ktoré sa pripravuje, bude ·mať však ok
rem už spomenutého prísne vedeckého 
IP.r!stupu význam aj v tom, Žá umožni 
lnterpretom zaraďovať tio .svojho r~
pertoäru aj skladby, lctoré v f:!Osledných 
obdobiach upadli ako:;i do zabudnutia. 
n alšou úlohou základného vý~>kumu :i~ 

nové vydanie Beethovin1GVej kóreš
pondencle. V ·doterajšieh s\1btiľrnýeh vy
daniach nielenže chýbajú listy objll.v-én~ 

v posledných obdobiach, alé porovnani~ 
s originálmi ukázali, že v mMhých prí
).'ladoch nedostatočným poznaním slda
dateľovho plsma, alebo povrchným čí
tan!m, dochildzalo k omylom, ktoré zá
menou slov, často len niektorých pís
men, niekedy úplne podstatne zme11ili 
pôvodný zmysel. V priebehu rokov 
vzniklo aj nie málo f-alzifikátov v !ite ~ 
ratór e potom pripisovaných Beethove
novi. Nové vydanie listov je o to aktuál
ne,jšie, že práve ony sú prejavom skla
~ateľovho myslenia, cítenia a viaceré 
ma,l\1 význam ako autent ické k<Jmentá
re k jeho die !.am. Súčasne niektoré sú 
dOležité pre výskum hudobneho života 
obdobia. V tejto súvislosti ako zaujíma
vosť spomeňme napr. Beethovenov list 
z roku 1796 písaný v Bratislave, ktorý 
j e. vlastne .aj jediným doteraz zt18.mym 
priamym dokumentom o Beethovenovom 

·pobyte na · S loven~ku. !'ne menej dôle
žitými prameRmi sú tzv. konverzačné 
zošity, pom<Jcou ktorých sa Beethoven 
dorozumieval so svojim o"j<o.l!m po úpl- . 
nej strate 'sluchu {)d r. 1819. Zápisy 
v n!ch sú písané väčšinou rukou náv
š~evnlkov. ale tiež niektoré poznámky 
samotného Beethov$ll!t prispievajú k 
{)Svetleniu mnohých udalosti z IPOSled
nych rokov skladateľovho života. V jeho 
pozostalosti sa pôvodne nachádzalo oko
lo 400 takýchto zošitkov, z ktorých je 
v súčasnosti známych 140. Z týchto bo
lo doteraz v prepise vydaný.ch tlačou 

le11 60. Najnovšie vydanie konverzačných 
zošitov, 4. a 5. d iel zásluhou netnec
kej štátnej knižnice v Berlfne (K.-H. 
KI:Shler a Gritta Herre), ktoré 'nadväzu
jú na staršie práce G. Schiinemanna, sú 
priamym dokumentom významu týchto 

· prameňov a súčasne odhaľujú m.nožstvo 

v 

problémov, ktoré 5e -'r>~ät!evant!'!it ke>n
verzačných zošitov súvis!. Na prvom 
miesté je t o správntr! čltanie rôznych 
rukopisov, ale nl!jmä idfmtifikácia ).'lis.a
teľov. Význam e-di cie k<nwer.:t-ačných zo
šitov, na ktorej sa pracuje cľal~j, bol 
na beethovenovských kongresoch zdô· 
raznený viackrát. Pre zaujímavosť pri- . 
pomlnam, že práve z~pisy v kónver
začných zošitoch ném zachovali nie
koľko cenných údajov · o záujme, ktorý 
prejav<Jvali v Bratislave pôso-biaci hu~ 
dobnici o B~ethovenove !ikladby ešté 
za života skladateľ.a a za tým účelom 
ho vo Viedni aj navštevovali. • 
pr.é u.celenie obrnu o hlavných úlo-

hách v základrtOm ~eťhovel'l0v.$kom 
výskume je potl!ebné zmieniť sa ešt.\ 
o problémoch, ktor~ .sa J:IOStupne odha· 
rujú v dielach o B&ethOVfl'IOVi, ktor6 
napísali jeho súčasníci ·ako aj prví zi
vot,op!sci. Na:vrhuje Sil nové vydanit 
týchto diel, do).'llnen~ ale o poznámky 
prl miestach, kde .popisu odpo~·uj'Q ~ria
me dokumenty. 

Aj tento stručný výpočet uka:euje, že 
).'lroblé.tnov v zákla-dnom beethove

novskom výskume nie je milo. Avšak 
nävrat od r)ocetne;í ·literatúry znova k 
prameňom ukazuje sa .ako nevyhnutný. 
NaznačMý postu)) vyžaduje Mpredstavi
teľ.né množstvo drobnej, ťl to však zod-
povednejšej pd.ce, ktoro .mož!\0 prirov
nať k práci na l'M2!aiké, kd·e však. kaž
dý kamienok musí byť "ravý a. na 
správnom mieste. Možno to IPOVedaťtiež 
slôvami zo záverečného prejavu, ktorý 
pr~dn!esol Proi'. dr. Schiindt-Gorg na 
II. medzinárodnom muzlkologickom sym
póziu 111 MoravaMeh: treba venovať ešte 
mnoh~ úsilia v muzikol6gii, aby (tbl.'az 
BeethGVetta sa stal jasftejší a verltejší. 

Nové perspektívy pre ĽSU 
podobne ako .si realizovali Íko~sk& r~
fol·my po roku 1949, či už v ,l)rípade po
vltt•n&bo tr. stupňa - .aj keď v prv&J 
fá!• ll'lebO!o dósť 'UČ$bnJ. a.nJI u?i!t>e!ov -
alebo :v ptípade .zav&del'llia póvi•nMho 
.predmetu ·ru·ský jaz;ylk - aj k~ :ne~!o 
u_čebnic, uOi.teľov a žiadnych .skúsenos
t!. TMa návrh SSHV j~ :perspekt{vnym 
modelom a v tom je jeho. klad. (Dokončenie z 1. str.) 

Dr. Mokrý, CSc.: 

- Keď som videl mater.iál Mš a SSHV, 
spozoroval som, že v jednom sa stretá
vate ·- v snahe skvalitniť výuku talen
toval!ýCh žiakov;. Teraz ide o to, zla -

·'. _ di:ť_ tietto dva akcepty, skvalitniť výcho
· .'·. ·:·vu .'ta!.éňtovaných a ponechať výchovu 

širokého kádru. To je problém jednak 
téchnický a jednak finančný. Nezname
nalo by to nové náklady? 

J. Kowalski : 

- Vôbec nie. To sme prcmysleli. Zvý
šené náklady potrebuj(! len talentovan! 
žiaci a tých je na každej škole maxi
málne päť. 

Z. Strnadová-Paráková:. 

- Niekomu, kto na ĽŠU nepracuje, 
možno sa zdá dife.r.enciácia komplikova
né a vyumelkovaná, ale dobrí učitelia 

· ju cobia aj dnes. Pri práci učiteľa so 
žiakmi prejavujú sa schopnosti, na zá
ktad•e ktorých si učiteľ žiakov triedi. 
Tťlto zá-kladnú dif·erenciáciu sme v no
vej koncepci-i premysleli do hlbky. 

M. Dubnicayová, rladiteľ!(a ĽŠU v 
T·renč!ne: 

· - · My..s!Im, • ze . stojít1le nad určitou 
priepasťou problémov, ktoré nemôžeme 
riešiť. 'Na 'jednej strane - ako sme in
formóvatil ·- · sú ' veci na m!nisters tv·e 
už líotd\ré. 'Kónkrétríe: organizačný po
ll."iado·k a 'nový \.tčeb.ný plfín. Zatiaľ sa' to 
však' neddraža ·v praxi. Prečo potom tak 
.meškáme, · pr.eco· sa nereš1pektujú pripo
mienky odborníkov, prípadmi tých, ktorí 
na škoiách pr_acujú '! ' 

· ~- Kówalski: 

· ~ ·celá J<oncepciá Mš je v zásade kó
piou 'Č~skej l<ohce:pci·e - až na malé 
vý:nimky, · ktoré vyplynuLi zo sldvénskych 
l'!Otrieb. Ako 'som zistil podľ.a vlastnej 
pra:lGe v' ČE'chách, tak česl<é školy vlast~ 
ne podľá tejto konc.epC'ie. nem.ôžu ešte 
dôsledne pracovať, Lebo nemajú k dispo
~1cH dostatok miestností a učiteľských 
ltád·rov. 

· Dr. ·z. Nováček, CSc.: 

· - Naša· beseda ukázála jednu zaují
mavu a mierne tt·agikomickú vec: pri
šlo k akémusi rozporu činov Minist€ľ 
~tva a obecného názoru riaditeľov Ľ.ŠU 
a SSHV na vývoj-ovú situáciu. Náš model 
sa ukazuje ako zre lá vec, ku ktorej sa 
dos~elo logickým vývojom, ktorá by bo
la pt·e t'lašu situäciu momentálne naj
~eäl.nejšia. 

Dr. L. Mokrý, CSc.: 

- Koncepcia Mš - akokoľvek dobre 
~ysiená ~ nesie jedno 11iziko: zúže~ 

nie škály žiak&</ len n.a t.albty, l"tifurn 
dieťa, Moré ·Sa nejav! v šl~štem a s!~d· 
mom roku ako · talent, nemusí byť. 1'11• 
vždy odp!sané. P.ret" ~\Tii.Ž'Ujéfti za v iH
mi akútne, 1 Zll- cenu tóbo, že sa uz 
dnes táto kO·l1cepcJa ldé z;tviesť, 'iikUtoč. 
ne hovoriť s najvyšš1mi miestami na t'l'li
nisterstve. 

Treba reŠ:pektáv.ať ešte jed-n.:~ el•GI- .• 
nose - neviem čl je to ce\6slovenský 
problém, ale v Br atislave hril!zi Q.osť 
evidentné. O dieťa dMs véM svtr mno• 
hé sily. Rod·ič·la sťl v kol!zi!, či sa má · 
ich dieťa v~movať hul'i,M, j$zyk<tm, .aleb>o 
športu. Ak umele .. rn"istŕ!hllemé" m:O~
nosť študovať hudbu, tak sa · roliičia hu
dú uchádz.ať o ostatné mo:tnosti vzdéla
nia dieťaťa. Preto by st\'lé Ml'n~ll ur61!:iť 
zo štúdia na r.Su nedostatkový tovar. 
Vzhľadom .na fakt, že Ľ!!U sú j~tUné 
školy estetického vztiétania, riskujeme 
veľkú chybu kult1lt'no-politiek0. 

J. Kowalskl: 

- Je to p:,avd.a. Il'i,e e ~lflt~rl\t-~li· 
tickú zaležitosť, Id~ .., ésteW:nesť - hu
dobnosť našich deU. J·l'! to záležitésC 
celoslovenská. nielen bratislavská. A je 
tu ďalši problém: ak \'ly .s1•M začali <'ldô
razňovať skutočný talettt, ták ich mô
žeme dnes nájsť v celej Bratislave (J:'o
kiaľ tieto školy poznám) najviac 20-30. 
A čo budťlme robiť so školal'ni? Zatvó
t~íme ich? Kde dáme učltéľov ? Nám 
však ide o každé dieťa, ktet~ by s.a 
mohlo 11e,jakým estetieký·t!n spôSGbom 
vzdelať. ' 

Dr. Joz~f ·tvr.cloi\, C$c., FII'l.!K: . . . 
· - 'VšC!tok pCikt•ok e,počív~ ·v obtn~e
vaní omylov a v kvalitat!vnom prl'Jg.rese, 
a tak alii estetlcko-vých6V'~~ premramy 
nemožno v dnešnej zložitej k"U!túrnel 
slťUácdí uplatňovať bez :c:ákiadov v~~ec·~ 
kých a fllozoťických, ~z t~Or!e a pra' .. 
xe, bez J:iodnóteltia a n01'>01Ô'V'a!da, Ake· 
náhle pr! de ilie kto a · r•formným nli\)•
d-om, · i · keď je t<J ' rpin!sterSť'lo, mu$I 
sa zmieriť s procésom. opol\~V3.11ia, M 
zdravým uvapôvan!m · širokých m~s. V 
opačnom pl'lpade by t~ boi·ó nestl!'ante~ 
potláčanie ~ltBcy. N~tMžM ob{sť ~tl
porni-enky Slové.nskej spoločn~std htl.dlllb· 
ných pédagógóv. Je · t~ ~r~sa 're!)r~t~ 
zentácia ľudi, ktorf svoje u~lteľsk6 ~
volanie pokladajú za'' poslanie, ztt S<!l
cialistickll ~vinnosť · a iäs,~. ·tl'of!tój 
Spoločnost! voč! rntn!sterstvlu .rUe ~o~
novan:ie, ale zaanmažova~sť, "dt<,on" 
vzájomnej, nevyhl'!Utnej $\'íw~žl\~st!. 
Problematika Ľ!U nespočíva l~ v l\av.r .. 
hova11ej k·oncepcil, ale 46týb. sa žtive-t~ 
ného štýlu našich ro~in s déťMi, osve· 
tovej pt•áce v malých l'ne$'tá~h 1. vličštllh 
dedinách, pt'ít,?raVy učite ľ6v l\uli~bnej 
výchovy, amaterizmu a v$et)<ébe es~;. 
tického, ktoré chéert'l'! _okOl~ ~)!la vy-. 
tvoriť. Vezmime dó 'Clvahy, že u t'l~s na 
Slovtmsku v!·eme f),l'e n!l.všMvu t~U )'l!l~
chytiť ptibližné 4 O/o l'nlid'!ze. v C~cl\ich 
vyše 7 %. Naše nižšie p~re~~to l'!émož~ 

. no Btláčóvať l učitelia c~u nemali by 
byť ľahostajil{ k tzv. pedagogickej úm.l.'t~ 
nosti, k predčasnému odchodu ži~kov 
z procesu výuky. 
F~kiaľ ide ó talentóvé skllšky, któr6 

by t'n~li élimlnovať Mschopl1ých, upo• 
zorňq.jeme na ~ebexpl!leíle n1a1Gmeští~c
k>ého ro~inká.rstva ·a protekc!G'ltár-stva 

. i ~~a · zlillžitost! ~'skumu hudobnósti mlá
·d~tže. To. č0 nazývamé estét!cký :záujem, 

'·estetická p.otŕ&ba, estetický IJ'<!)Stoj a 
'pód., jé výsledkom pedagogického Pl''i!
cesu dlhotroí:neho pôs<Jbenia a rozvéja 

. žáakovej hudobnosti. Namiesto te{luko., 
vani-a terajšieho stav:u ócl.por11čam na
opak r"Jt.vinutit II. cyklu: veď ak . by 
mali Pécjag~gicke fakulty možnosť vý
beru z týc!\ ablturiMtov SVS ·a gymrui· 
zií, Mod dokončili druhý tumus hudob
ného vzdelávania, !)otom by b!!l!a pr1· 
rn•ava učiteľov . na PF a hudobná vý
chova na ZDŠ bez stal.'ostl. · 

Zl!iďina vzclelanlnt nesúro4l1 mozaiku 
učit~ľov tŠT.J fótm6u postgraduálneho 
štúdia, al~l>!!l možnosťou dlaľ~véhe štú~ 
dia na FFUK a 11a VŠMU, res.p'. 1 11a 

t p~t'lagoglckýl.'h : f~kult~ch, zvýhoqnime 
. š fódlum ab~lventov . konzervatórií 11a 

PF a dovoľme as('Oň dvom-trom uc-lte
ťom, aby pracovali experime11tálne. 

M. l)~bnlcayovä: 

- Chcela by som zdôrazniť, ze naše 
školy l'll~sja vychovávať pre na~u soc-ia
listickú spoločnosť aj amatérske k!dre. 
t<(l)nk!rétne napríklad v našom meste vy
chovávame aj kádre pre ľudový ot'ches• 
ter ľre.nčall, ľudový · orchester Družba, 

_·a to hlavM z priemetných žiakov. 

Dr. D. Slill.cka: 

.-.. Zd5ra.zňujtm, ~a v novom medele 
ide aj o modern!zäciu ~\'Jň$tla každého 
~dnéhO vy'4čovacieho predmet-u z hľa
diska na,jnovších výskumov a ·skúse
Mst!, s použlvarttm najmo4ernejš!!lh 
učebnýeh r>om6cok - najm~ aulilovl
®~tnych a so zdôrazňovanrrn meq:~J-· 
predmeto'fýeh vzťahov; · na jttlä medzi 
l)tedl\,etm! teorétickýrni a praktickými. 

J. Kówalski: 

- V nev~j kGrte4l'el1 sil aj 1'!6v6 
.pttel'lmety. kt~t~r~ sa m.~fu 'V d'al~j t'l"a .. 
xi škiU \Týborne p~javiť. Napr. lm~to
l>'lzácla. ~ou sa otv!l.'-a deťom nový svet, 
dokážu si V<lachlasM zahrať nejak11 \)ié
se", zh.nttOL'!Izovať mel~!u, hlbšie pré
cítiť skl~d\tu. 

&r. t. Mokrý, ese.: 

- ~t>Ský a.1 slovenský ná\ltPh M~ mlí · 
-základ v tom. že sl<v$1!tňuje výeho\Í'\1 
tal'antevat\ý~h ži$kóv. V čéchljch ~
stupltýtm. prech6c![om, !\a Slovensku 
okamžite týn1. že by. sa mal zillžiť :počet 
žiakôv. Nl vrh · SSHV dáva ·!kolém !)er• 
sp~kt!vu bez tohto L'irika, vytvára 1'1'!0• 
del, ktorý s~ bulie real1zovať -postt~-Pn~. 

Dr. z. Neváček, CSé.: 

_. SSHV 'má pre )ro'bl&M~t~u t:.ŠU 
ust~tnovenú Qdbi!Jt nU kom!s,lu , ·kto.rt s\1~. 

·tavM sle~u.je tvšetky p~o'blé.mY. or g<lni
zu,ie školenia a ilerninäre, l'.Jlpravuj& 
o~n~ntllry; Teda SS.HV sa ~~o~ri t:.šU 
súa<ta~e a ~dľa 4lhód:~byeh rp!ál\Ov. 

M. ~ubntcayovi: 

- Ja by· sem éšt& u.tto~ont!la na je
den problén,, s" k~rým sa SJ'Oločnosť 
už niek6ľk<9krát za.\'Jberala .. , . pfS\'Jmné 
vysvetlenie na riešenie tohcto bolo odo
vzd !Iné s. di:'. HargašOVi · na MS: Je to 
problém · platovéh<ll zaradenia učdteľov 

· hudobnej Uór!e, ktori sil abs~lvéntaml 
'peQiagogických 'fakúlt. hdľa t;>latového 
p.~rladka (fir. Va(!).lejch a ·' dr. ~llsta 
stl'. 92 a 93) absolvent E>F, ).'lrNftMt 
huc'!obná výchewt je pre vyučevanLe na 

· ľ.u~o3vých škel~ch umenia ~.ra·dený do 
platovej stul'nice VI. C, to znamen.á, že 

· je hodnotený ako nekvallflkovaný pre 
•· tieto školy. Ľudové §koly umenia stále · 

zápasia s l\ed-c~statkem kvalifikova.ných 
učlteľskýeh kádróv a , tätťl skutočrtosť 
zaJ'ríčiní ďalši ned<llstatok - t'édag6~ov. 
Ul:!teJ.ia, kt~ri s to\J,to kvalifikác!eu vy· 
učl.)j(J a z ktorých ·n1ti<!lhf sa véľml dob
re osvétlčll! !!)ri vý1.1ke HV, postupne z 
r.~u odchá~ajú na ZDS, kde sú platove 
Zllradeni ak:o kvallfikova11i. 

Zauj!mavé v~ak je, že absolventi tej 
istej fakulty (prtd!net výtvarnt výcho· 
va. ) pre vy1.1čovanié výtvarnej výchovy 
na ľudových šl<P!ách umenia sú uzrt4va
ní ako q'>Ine kvaHnkovani. taktiež ab~ 
s~lvénti PF j)l'edmt!t s!cwenč!ťla sú za
ŕadent ako kvalifikovaní do . platovej 
stlJ.ľmice V~. A pŕe ľudové školy umenia 
ak ,vyUčUjú v odbore literärno-drari\a~ 

. tickoll\. · 'i'éjtó prób!ematik~ by sa ma
la, vMov~t. náležitá pooornosť, ' .l'retože 

1 aosol~nti hudobnej výchovy na · péda~ 
go~lckých f\!1\."'lltach; n1a.1'(i .všetky pred· 
t;>oklady, aby HV na r.~u dobre a na 

. )'!i.tJ>lčMj útóynl odbórne . vyučovalď. 
·A vsak absolvent slo~nčiny nemust ro• 
Zllmieť vyučoval'liu na pôža~ovari.éj úrov-

"nl z hľad.tska šp&oit!>ek~ho v odbore 
.. ~tlamat!ckom". !~uto zci~~a.zňujem· pc
trebu u.i'ýehleného r!e$Mia t~jto vá!nej 
~t<!l~lem.atiky. 

•••• 
l')fskusia e pre"ltJWt4tike tSu si skel'l

čll- z!.'.ltéltbft atzl'IWfttlestl med~l 1'14• 
zol'lt'll MŠ, prtetWftlk&v ĽSU a SSI1.V , Itl 
n.ov:V moaet UU. K&tea}tei• M! * n&v~ 

. tl'l<ltfel $SHV sa lfila v záklattnýeh ak .. 
ceptoch, . 11 tG v ntzoreeh na pretll *"w 
selventov (len talenty, alebo aj ostttnf 
skupi'!Y žiak&v), aa u~t&Jtý plin,. i.tč.e~Ítf 
osnóvy i · učebné ·'J'netófly. Pl"éto stl'le 
pef.liadall Jt!'$eevftfkov M§ é vyjadnnle 
k týmto problémom. · Ich ntzory uv•· 
rejnfme v budl)eich. číslach. 

.; 
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Baajte1~~~T 
atrtók 

a Dwoi•ál..-
A•k .neber.ieme do úvahy sku

točnosť, že programovani au
t ori dvojice abonentných po
dujatí Slovenskej filharmónie 
6. a .. 7. mája odzneli v pomer
n e tesnej blfzkosti buď priamo 
n a pódiu SF, alebo ,prinajme
nej v. rámci iných bratislav
ských akcií (dva jubilejné kon 
certy s· hlavnou účasť-ou Bar
tókavej tvorby) už niekoľko
kráť, .môžeme byť s výkonom 
o rchestra i dirigenta zasl. 
umelca dr. Ľudovíta Rajtera 
zaslúžene S1pokojnf. 

Slávnostná predo~tra Dmitri
ja Šostakoviča zaujala nielen 
s vojím ll?atetizmom, oslňujúcim 
zvukovým r úchom, jadrným 
rytmom, ale aj účinnou vý
stavbou dynamickej formy, 
znamenitým vyp racov.a-n!m par
titúry, strhujúcim elánom a 
n adšenrm. 

Do radu vynikajúcich inter
p retácií, ktoré odzneli v Bra
tislave v rámci Bartókovho ju
bilea, môžeme pričleniť aj :ie
ho KQncert pre dva klavíre a 
orchester v podaní maďar
ských kfavirisl:ov Erzsébet Tu
sa a Istvána Antala, členov 
skupiny bicích nástrojov a ce 
lého orchestra SF. Toto ná
ročné dielo vyžaduje prísnu 
vyváženosť medzi muzikant
skou v,ervou, strhujúcim tem 
peramentom na l jednej. tech
n ickej suverenity, brilancie 
zvuku, nenásilného podčiarko
vávania rytmického pulzu a 
stavebného nadhľadu interpre
tov na strane druhej. Klavi 
risti dokáza li pevným držaním 
t€m,pa. i hlbkou prežitia vyvo
lať a udržať u divákov .ied i
nečné napätie. Pre svoju inter
p retáciu zvol ili si. azda jedinú · 
možnú cestu - veľkorysé bu
dovanie širokých !Plôch so ži
velne pôsobiacim. predsa však 
dôkladne premysleným staveb
ným pôdorysom . . Neznamená t o 
vš ak, že by úsekom. ktoré si 
to vyžadujú, chýbala azda per
fektnosť drobnokresby. Práve 
protlpostav€nie temperament
nej veselosti s drsným rudi
mentárrsvm f.ot:t;e vočJ. . parblám ..,. 
s vel'K-ýr:rt · · zyukovým , čarom, 
kultivovanými farbami medita
t lvne.i h!hky a poetick~ho jasu 
tvorili ťažisko vysokej pre
svedčivo~ti. iph ;Podania. I hrá- . 
čl zo skupiny bicích nástro
jov. ktoré sú .v hudobnom !P ľÚ 
de neraz róvnocennými part
nermi 'klavlrov, . zmocnili sa 
svojej ná.ročnej úlohy chvály
hodne. Výkon' .a svhra orches
tra po~ rpo,hot ovou . Rajtrovou 
taktovkou ·· bol spoľahlivý a 
zvukovo· priliehávý. 

O tom, ž·e tento umelec je 
vo vynikajúcej fo rme, mohli 
sme sa pres'v.ed č!ť aj z úr ovne , 
podania záverečnej VII. symfó
nie d mol op. 70 od Antonina 
Dvoráka: Toto dielo povznáša
júcej a strhu júcej myšlienko
;vej sily, presvedčivých drama
tických konflik tov vášne. ale i 
t vrdého mužného energické
ho vzdoru vyžaduje typ diri
genta so širokou tvorivou ln
terpretač'noú' fantáziou. Rajter 
v te j to skúške (už po koľký
krát) obstál znamenite. Doká
zal vystúpiť z ulity discipli
novaného, vyrovnaného inter
preta, s,totožnil sa s obsahom. 
a výdat11e sa ponoril do kr út
ňavy hudobného t oku tohto 
monumentálneho diela. 

VLADO CIŽIK 

Košické 
zastawenie 

Ak chceme bilancovať kon
certný zivot Košíc za uplynulý 
mesiac marec a· apríl, mus!me 
hovoriť predovšetkým o Štát
nej filharmónii z Košic a jej 
4 konce rtoch. Z celkovej dra
maturgickej koncepcje je vi
diteľné, že vedenie SF dokáže 
t riezvo i s rozvahou posúd iť 
možnosti svojho orchestra. V 
každom prípade .• vša.k sleduje. .• 
umele cký rast a vývoj tohoto 
mladého symfonického telesa.· 
Nemalou mierou k. tomu pri
SJPieva aj s'poluprác.a s hosťu-

.JU,Cin1I ·d.irigentami a sólistami, 
čím orchester nadobúda širší 
rozhľad a hlavne nové " skúse
nosti. 

Z dramaturgického hľadiska 
bol vel'mi významným koncert 
24. marca, kedy pod taktovkou 

.juhoslovanského dirigenta Oju
ru Jakšiča odzneli skladby 
technicky a;j muzikantsky ná
ročné a vcelku málo hrané: 
Passacag lia a fúga c mol od 
J. S. Bacha v spracovaní L. Sto
lw wského, Koncert pre dva 
klavíre a orchester F. Poulan
ca a 2. symfónia D dur od 
.J. ~ibelia. Dju·ra Jakšič pod
nietil orchest er k neobyčajne 
dobrému výkonu; zvlášť v or
chestrálnych skladbách uplat
nil veľký zmysel p.re výstavbu 
plôch a d·ramatické .napätie. V 
niektorých mome.ntoch však 
bolo treba viac preclznosti a 
kompaktného zvuku orchestra, 
čo s a žiadalo najmä v Poulan
coV'ej skladbe. Klavírne party 
obsta.rali Ľudmila Kojanová a 
Pavel Novotný. Ich výkon bol 
v t akom muzikantskom súlade, 
že len skúsený poslucháč mo
hol roz!Išiť skôr introv.ertný 
_typ u Novot11ého a impulzív
ny, .ale nesmier ne disciplinova
ný prejav Kojanovej. 
Zaťažkávajúcou skúškou pre 

orchester ŠF bol kO"ncert. ve
novaný tvorbe W. A. Mozarta, 
ktorý dirigoval Ladislav Slo
vák, sólo na husi!iach hral Pe
ter Michalica (Predohra kope
re Don Giovanni, · Kon
cert č. 5 pre husle a orch. 
A dur, Symfónia č . 40 g mol ). 
Ladislav Slovák viedol orches
ter k jednotnému, sústredené
mu ·výrazu, mozartoyskej bri 
lantnosti a spevnosti. Peter Mi
chalica je popri. Jele špitko
vej, ktorá sa košickému f.lUbli 
ku preds t avila Kbncer om pre 
husle a orchester e mol .od 
F. • Mendelssot)na-Bartholdyho 
(10. marca) huslistom umelec
ky zrelším, vyrovnanejšlm. I 
keď obaja trpia tým, že ne
majú dostatočne kva litné ná 
stroje, upútavali IPekným tó
nom a muzikalitou. Micha lica 
je typom skôr hlbavého, inte
lektuálskeho interpreta, Spit
ková je spontánnym muzikan
tom so širokou citovou škálou. 
Jelu Špitkovú sprevádzala opäť 
ŠF Ko~ice so svojím šéfdiri
gentom, BystriJ<om Režuchom. · 
Na ·tomto koncerte odzneli aj 
Bartókóve Obrázky z Maďar
ska a Sch\lmannova lV. symfó
nia d mol. Režuchovi sa tu prí
liš nedarilo, Bartók postráda! 
priezračnosť a väčšie ko ntras
ty. Aj na Schumannovi bolo 
badať akúsi únavu, nevyrovna
nose. Ze je však dirigentom 
skutočne vynikajúcim, s vel'
kou dávkou suverenity a muzi
kality, s ~ôsledne premysleným 
a odvážnym prístupom k in-

. t€rpretovaným skladbám, Re 
žucha dokázal na koncerte ve- • 
nov!lnom· tvorbe jubilu,júcich 
slovenských skladateľov 
Ota ·Ferenczyho a Alexandra 
Moyzesa (28. april a). Program: 
Ferenqy - VeseliPa, Serená
da· pre. flautu, klar inet, fagot, 
harf-u a slá čiky, Moy~es, -Já 
nošíkovi ch la:pci (predohra), 
Partite na počesť Majstra Pav
la z Levoče. 

Milovníci klavlr.nej literatúry 
si pri~li na svoje recitálom 
Rudolfa Kerera zo ZSSR (21. 
apríla). V jeho podani tu pr
výkrát zaznela Sonáta pre kla
vlr od · soviet skeho skladateľa 
Jurija Svlridova, skladba kla 
virlsticky veľmi ef·ektná, ale 
nie príliš nápad itá. V Lisz to
vej St>náte h mol sa Kerer{)vi 
nepodarilo prekonať všetky 
te·chnické ťažkosti predlohy, 
prekážala jeho práca s pedá 
lom, výsledkom ktorej . boli nie 
kedy až zhluky zvukov. Nie 
vždy bolo možné súhlasiť s 
vol'bou · temp a rytmickými 
úpravami - s veľkým zmys
lom pr,e tektonic-kú výstavbu a 
kontrast. 

Záverom treba 51pomenúť 
klavírny recitál mladej talen
tovanej Košičanky Anny Fejé
rovej, ,š tudent ky AMU v Pra
he, k torá v Mozartovej Sená
le C dur. v Beethovenovej so
náte As dur, v 4 fúgach Oldri
cha Flosmana a Symfonických 
e tudách R. Schumanna ukáza
la, že je už teraz klavlristkou 
schopnou štýlovo. , výrazove i 
technicky obstáť na vel'kých 
koncertných oód i ách. 

L~DIA . VALANSKÁ 
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Pavol Bagin pred Symfonickým orchestrom čs. rozhlasu v Bra 
tislave. Sniml~a: ČSTK 

SOUR 
1.- výročia 

Doteraz vystupova l Symfo- , 
niéký orchester čs. rozhJa.su 
v Brat islave zväčša v Kon
certnej sieni čs . rozhlasu. Pri 
takých to ;príležitost iach • sme 
museli konštatovať, že toto te
leso hráva prihlučne, pretož€ 
akustické podmienky tejto sá
ly namiesto aby pohlcovali, 
zvuk orchestra zosi l ňova l i. Za 
t akýchto pomerov hráči stra
tili prehľad o tom, s akou in
tenzitou zvuku treba hrať, 
stratili cit pre pomer jednotli
vých skupín a pre vyzdviho
van ie dynamických a farebných 
nuansí. 

V rámci osláv 50. výročia 
Komu nistickej strany Česko
slovenska v ned-eľu 16. má ja 
vystúpilo však toto t. eleso !liza 
in~ch aku.stický~ po<l.(l1i~no,K v 
Koncertnej siehV SlovensKej 
fi lhalimóni~ pod b\\_ktov~ou é
ra opery SND PaVla Bagina. 

Samotná dramatt:t-gia tohto 
podujatia neposkytovala dosta
tok možnost i di.vákom, aby si 

' vytvorili, ucelenejšiu predstavu 
o mo'T.nost iach a schopnostiach 
tak dir i!)enta ako aj vysťupu
.iúceho orchestra. Najviac ]Jri-. 
1ežitostl k tomu poskytoval 
I. koncert pre klavír a orches
ter C dur op. 15 od Ludwil)a 
van Beethovena, . v k torom do
~tala príležitosť. 1m!::~d~ ' .sóiÍS~ka 
Tatjana Fraiíovä: Zhodou okol
nosti sa týždeň pred koncer
tom t oto dielo nahr ávalo v po
d a ní tých tstvoh interpretov 
pre fonotéku ČsJ rozhlasu. tak
že bolo dostatok pr!ležitosti · k 
tomu, aby sa koncepcia medzi 
dirigentom i sólist)<ou zosúla
dila a dostatočne presne na
študovala. Zdá sa nám · !POtom 
prirodzené, že výkon tel.esa i 
sólistky bol vynikajúci, pokoj
ný, š týlovo vyvážený. P-omer 
sólového nástroj' a a sprievod.u . 
bol IP.resne odmeraný. Fraňová 
tvorila uvo l'nene, s v·el'kou dáv
kou poetičnost i l so š irokým 
dynamicko -ťarebným spektrom. 
Technická úroveň jej výkonu 
bola príkladná, zaangažovanosť 
prednesu presvedčivá. Oroveň 
orchestrálneho $Prievodu bola 
vydarenou vizitkou štýlového 
cítenia, pohotovosti a muzika
lity P. Bagina. Mal tu azda z 
celého kancertu najviac mož
ností presadiť sa, .a využil' to! 
Jeho Beethoven. bol zvukov-o 
ušl'achtilý, vrúcrte citený. kul
tivovaný, nie však akademic
ký, alebo jednq'tvárny. Živost 1 
Baginovho pod•ania neznamena
la prílišné , vnášanie tempera
mentného vzruchu, al•e plno
krvnosť v rámci možností vy
medzených štýlom. 

V poľovnaní s · koncepciou dr. 
Rajtera, ktorý ' podobne . ako 
Bagin v rámci abonnement SF 
uviedol ti ež Slávnostnú pl'edo
hru od Dmitri~a šostakoviča, 
podanie SOČR ťažilo viac zo 
slávnostnosti a ~z monumente-

' lity di·ela, než z e legantného 
švihu, ktorým s a vyznačovalo 
Rajter-ovo podani-e. Bagin sa 
zameral viac na sýtosoť, hut
nosť. miestami až ťažkopádnosť 
orchestrálneho zvuku. pričom, 
pravda, neopomÍnal živý. opti
mistický spád f jas. Ak ne
prihliadneme k miestami pri
líš nanášanému zvuku, bol ináč 
výkon orchestrá znameni ty a . 
vynovryal sa na.i]epš!m jeho in 
terpretáciám v sezóne. 

Ak niekto očakával qd ora
tória sovietskeho skladateľa 
Rod iona Ščedrina Lenin v srd
ci ľudu, že to bude zmes pa- , 

l 
tetických a monumentálnych 
tónov - veľ.mi sa mýlil. Ščed
rin pri zvýrazneni tohto JPľO 
gramu .nedal sa vychodenou, 
už ·opotrebovanou cestou. Na
opak, s výnimkou pr vého veľ
kého barytónového sóla, kto
ré má určité patetické črty 
(.Jozef Špaček) v zhode s ľu 
dovým ruským hudobným pre 
_javom, vyvolil si za základné 
náladové ladenie š irokodychú, 
typickú ľudovú lyriku, t rakto
vonú, prav.ct.a, na pomerne mo
rle.rnom, zvukovo dosť vynalie 
zavom orchestrálnom pozad!. 
Orchestrálna sadzba tohto di·e
la poskytla Baginovi príl€žitosť 
ťažiť zo svojej muzikantskej 
vrúcnosti, zo svojho zmyslu 
pre poet ickú lyrič.nosť a zvu
kovú kultivovanosť. Demon
štroval zmysel a cit pre !PO
mer sól a sprievodu, pr e účin
né gradácie, pre napätie nie
Jel} dramatických, ale aj medi
tatívnych úsekov. Pri presa
~z<lvani svojej konce~pcie sa 
výdatne opieral o výborne yri
pravených sólistov ('Jozef Spá
ček, Magda Hajóssyová a nár. 
umelkyňa ZSSR Ľudmila Zyki
na) i zbo.ru (Slovens ký filhar
monický zbor). Sólisti i zbor 
preukázali svoje vynikajúce 
technické majstrovstvo, vyso
ký stupeň muzikality .a emo
cionálneho ponoru. Zvláštne 
uznanie si zaslúži pr·ecít~ný, 
kultivovaný prejav Ľ. Zykiny, 
známej interpretky ruských l'u
dovýcli ·piesnľ. Svojim vysokým 
ma;jstrovstvo.m ' !nšpfrovala 
sldadate l'a pri písan! · jedného 
vokálneho sólist ického partu, 
ktorý práve jej zásluhou vy
tvára vo finále di·e l.a !Presved 
čivO bodku. 
Záverečný Spev o KSS od 

zas!. umelca Andreja Očenáša 
je dokumentom obdobia. v 
ktorom sa slovenskí skladate
lia vyrovnávali s orchestrái
nym a kantátovým žánr om. 
Ťažisko účinku tohto diela 
spočívalo na výkone Slovenské
ho filharmonického zboru, kto
rý aj pr! interpretácii Očená
.ša dokázal a potvrd il, že prá
vom pat rí medzi špič'ky svojho 
druhu nielen v slovenskej, čes
koslovenskej, ale i v európskej 
relácii. -žk-

P•·eoa•ientá
cia? 
Keď sa Ivan Sokol pred šies

timi rokmi - ešte ako poslu
cháč AMU - objavil v cykle 
bratislavských organových kon 
certov, vzbudil vel'ký záujem 
a razom sa zaradil medzi naj 
nádejnejších umelco.v -tohto ná.: 
stroja. Odvtedy získal · tit ul 
laureáta Medzinárodnej orga
novej súťaže Pr..ažská jar, sta r 
s•éJ známy)11· .. v mnohých európ
skych krajinách a vďal<a sv,qj
mu pôsobeniu . na košickom 
konzervatóriu ·urobil vel'\(ý kus 
práce pre p,opularizov.anie o~:
ganovej hud.by vo východo$lo
venských mestách i pre st:a
ľostlivosť o .cenné historické 
nástroje. , 

I<lady, ktqrýrt:J.i sa vyznačo
vala int·erpretácia mladého 
ume lca. možl'!o . stanoviť jedno
značne: virtuózna · technika, _ 
dramatický· .až . dt·avý ;prednes · : 
a tomu zodpovedajúci výlier · 
najnáročnfi!jŠÍ.Ch, náležite efekt
ných skladieb. : Jeho pos ledné' 
koncerty naznačovali dokonca 
prílišné preferovanie uvecle 
ných prvkov. istý sklon .. ma
l'ovať širokým štetcom"; me
nej sa sústreďovať na drobné 

detaily. Predovšet•kým tie to 
myšlienky sa vynorili v ~úv is- . 
losti s jeho recitálom dna 17. 
mája. I. Sokol na kaž~o.m. kon
certe prekvapuje ongmalnym 
zložen im progr amu. Prekvape 
nie teraz spočívalo v zr-e jme . 
zámernom odklone od všetkých 
charakteristických prvkov je-
ho dotera jšieho · interpretačné-
ho štýlu. Do programu zara-
dil skladby. postrádajúce dra
matické •efekty, ako napr. Ba
chovu Canzonu d mol (v Br a
t isl·ave odznela prvý raz) ale-
bo 1. a 2. Hindemithovu soná-
tu, z kto rých najmä druhá vy
znieva dosť nenápadne. · Do-, 
konca a.i tie skladby (Bachovo· 
Prelúdium a fúga a mol, resp.· 
e mol), ktoré dovol'ujú dra 
mati.zovan~e, 1 inter.pr.e toval v. 
komornom tóne, bez hlučných. 
regist rov. Z celého koncertu 
vyzniev-ala jednoznačná snaha 
o čisté muziclrovanie, kd~ .ie. 
každý tón na mieste, nič sa 
nezakrýva nepr·ehľadnými pri
valmi zvukov, tempá a rytmus 
sú klasicky vyrovnané, každý 
detail starostliv-o vypracovaný. 
Takáto koncepcia 'P.rogramu a 
interpr.etácie ukazuje, ž·e I. So-
kol si sám kladie latku nároč-
nosti vyššie a svoje kvality si 
chce overiť .v najťažšej oblasti. 
- v inoorpretácii v komornom 
štýle. 

Z h l'ad iska umeleckého vý-. 
voja samotného interpre ta je 
takýto pr!stup iste úctyhodný 
a potešiteľný, najmä ak nachá
dza výraz v takej precíznej 
dro bnokresbe, akú ukázal I. So
kol. Na .dr uhej str-ane však 
vzniká otázka, či sa t akéto čis
t o umelecké experimentovariie 
neizoluje od rea lity. od záuj 
mu širšieho publika, o ktorý 
treba stále bojovať. (Ináč t re
ba s uznaním kvitovať fakt, 
že návštevnosť bratislavských 
organových .koncertov s·a . vďa
ka syst€matickej !Propagačnej 
práci MDKO podstatne zvýši~ 
la. ) Trochu zjednodušene: obe
censtvo väčšiňou nemá záu-· 
jem o preskakovanie takých 
latiek, ktorých hodnotu nepo
zná. Bolo to zrejmé i zo spon-' 
tánneho ohlasu na jednotlivé' 
s kladby v porovnaní so záv-e
rečnou Tokátou a fúgou d mol 
J. S. BA cha, pri pre dnese kto
rej umelec nasadil v~etky sil -· 
né zbrane, orgttna, zréjme ·Qby 
vyvážil··· · nedostatočnú ' 'efekt .o 
nosť pr .edchädzajúcich skladieb. 
Bohatstvo organove} literatúry 

· nepochybne umožňuje nájsť 
optimálny kompromis aj v t e j 
to otázke. · (d) 

ltlieha.liea 
Palowič 
v Brne , 

-
Mladi slovenskí umelci. 

husl is.ta Peter Michalica a kl·a
virista Ivan Palovič, ktorí sú· 
známi a j za hra·nicami - boli 
hosťami Zväzu českých sk·la_, 
dateľov a koncert ných umel 
cov, tvorivého c-entra v Brne 
(12. mája 1971)'. Predstavila 
ich dr. J. Bártová. Usporiada
telia, žiaľ neboli schopní pri -. 
pr.aviť umelcom dôstojné prloo~ 
jat-ie, zaist·en i'e s lušnej náv"' 
števy, zod•pov-edajúcej ich ume
niu. Bolo trapné rozhodovanie, 
či sa má koncert poriada( či 
nie, pretože do sály brnen -, 
ského konzervatória pri-šlo iba 
12 poslucháčov. Okolnosť, že v 
ten deň bol , konc;ert kon.zer,v,a - : 
tória a vyst-úpel')ie .. pqpulár,nell.o1 · · · , 

5 rnenského 'orchestra , ľudo- ::-' 
vých nástrojov, l!SfilPľi?~9}e.l\9v ' · :.·. 
neo"!pravedlij.uje. Kolízia , I;lie "' . 
koľkvch,'koncer,lov.N! .i~,d~en ,ve.o ... . .. \ 

. čer patri. k starým,; ž.i.~ľ· .~ne.na•:; ·' 
pr_21(itel'ným' . n~~hrárom . :Jiudob":- · · · ' 
n_óho . , Brn_a. , U~pqrif:~d ·atel!a· 1. 

· t.ýmto svojím poč!nan~m. ť;.lžko' . · "' 
napp:~.via vážnu, c!Jy.bu · ·-s~.ojho~ ·\. , 
·p-:>d n :I~~ni a ,- v ·bratskom. ~oz!}á;.! •· .. · 
vaní, č~~k~,i a· ~bv~:S!<ej ·,hu~::: ,'-

. hy i výk_or;nýc{l umel~o_v._. .BPl,~ . , 
·sme vďacm slovenským umel - .. : 
.pc.rn. že . . .svoj .· progr-am,"pred'i ' 
n:esJi. v. rri:axiinóln~i stistre'ďe·.:~·· .': 
nosti. a . s · vq:hc t ~;~.Ý,~. :umeJ.e.c·.:.: , ' 
k_ým podaním. Voľba k~ú1cert-. ·· · 
'1(·ho ,.programu nebola ·dra.m/i.:. . . 
túrq tcky .zvláštra·:, Uf!poko,j'tl,i sa:. ·: ·. 
s búným proqt:arhom ,z diel. · . · 
J . . :s. Bacha. w: 'A. ,Mozarta a: ' 
l';d. Griega a vhodne pripojili 
n<iročnú Poetickú suitu A. 
Moyzesa. 

Huslis ta Michalica cíti hud-
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1 . " 
bu s hlbším ponorom a tem-
'peramehtom ako klavitis'ta, 
obaja však vynikli starostlivou 
súhrou a dôkladnou ,prepraco

,v~~osťou jednotliyých skladieb. 
Mozartovu Sonátu e mol pre'd
'nfesli fi :·dramatickým p.rízvu
kom a nežnosťou v menueto
•vej čal!lt!. .Mo'y.zeso~a ~oetická 

1sui~a !JPllta v každej . časti · ne
traälčnýln umeleckým stvárt1e
nlnt. ''Oo záverečnej Ballady al
la Fantasla ,vložil Mpyzes naj
viac ttchnickej a výrazoveJ si 
,ly t reprodukčnýc;h nárokov. 
Huslista mal ~rtležltosť doká
~ať1 hlavne v, sólových par 
t iách, pln~ pochopenie drama
tic~é!io ·napätia a v závere ba
'ladlcký prfzvuk čistou hrou 
flažoletov. Obaja vyst!hll skla
dateľovo vyda'rehé úsilie po 
or iginalite. Griegova Sonáta 
c rpol je skladba, kto·rá stále 
rep):'ezentuje ·nórskeho ma.jstt:a 
a poskyťuje umelcom možnos
tJ vá'šnivo-dramatického a ro-

. m:~nticky-priebojného predne
su. Na záver ponec:hávame só
lovu '<Bachovu Sonátu ' C dur. 
Michalica bol pln:Qm právom 
označený ako Je[!en z Laureá-' 
tov Medzinárodnej súťaže v 
Londý11e. Jeho Bach bol ako
by · tesaný , zo , žuly. Michalica 
postavil .lila'chovskll ťúpu v jas~ 
nej. Plasti'čnosti a · v dynamic
ky l1činne stupňoyano.m: vyp.ra..;.. 
co\:anl. , Kantilé11u v .targu t.vo,.. . 
:r!l 13irokým dychom a pritom 
spevne. All~~ro as~ai · správne 
pochopil nieleh ako _samotnú 
techniku, ale tiež ako ·nutnú 
melodick(i zá ležitos.ť. . Opa,iá 
:umelci sa r eprezentovali sku
tc•čhe dôsto.jne '·a .mali prľma~ 
•lom počte poslucháčov . srdeč
ný úsp~cl1. Mo7.no ľutovať. že 
vino'u usooriacťatel'ov " ·nebOla 

'zaistená 1•äčiila návšteva · a žt> 
<;vcijou · neprítomnosťou skla
mala t iež br nens ká - skup.ina 
k1·itikov a referentov. ' 
. B0Ht 7MfR .šTtDRO~ 

·a.zlúeka 
.Sama.· · 
. Kovára 

v dňoch 10.' a 17. rryája' boli 
dva recitály, na ktorých doc. 
,Samo Kovár prédýiedol .výber 
zo svojho umeleckého reper 
toáru;. ku ktor~in.u .dospel ce
loživotnou pr_á'cou a umelec
kým' vývojom. Repertoár Qbsia
hol ' na,i!l.áročnejšie · skladby j,ed
nak · sv~:~tového rep\'!rto1ír 4 
(Lisztov·a Sonáta . h mol a 
Schumannova Fant á?.ia C .di~r) 
'a českej i s!óvenske,j tvorby 
(Sucnon· Baladick'á · suita a 
Smetanove · ~esl{é tance).- Kori.
cert, 'ktorýtn · sa Kovár· chcel 
rozlúčiť a'ko' piar11sta g kon
.certnym ·obecén'stvom. prekva 
Pil azda všetkých .Prítomných. 
Interpretov pre,iav sa neniesol 
v polcihäch rezípnäcje á ' sta 
l'eckej zjasnenosti, ale · v ex-. 
trémné živý'ch, až neskrót11e 
temperamentnýr~h. vi~álny.ch, či 
·výbo jných reflexiách. ľianista. 
ktorý dlhý čas - výjmu~ ' za
čiatkov :... nemal možnosť kon· 
taktovať sa s · obecenst vom. 
obdivuhodne sa prezentoval 
vere,ínosti v koncertnej kon- · 
tinuite. Prekvapil svo'jich di
vákov m11ohými· originálnvmi a 
svojskými pohľadmi ·na inter
tm!tované diela, · k toré· ·sv ed" 
píli o tom. že sa stále .. v du
chu vracal k týmto ·skladhám 
a 11St·wicne formovAl ·intet'ipre-

tacno-estetieký pohľad na 
stvárnenie diel. Výber skladieb 
qebol determinovaný aspektom 
ohľadu ·a šetrnosti voči sebe. 
Práve naopak: Kovár vybral 
diela maximálne náročné. Ži
vosť a m.l.adi~ky zápal, ktoré 
sprevádzali jeho hru, nepone
chali nikoho z prítomných v 
ľahostajt1osti a P.asivite; skôr 
provokovali · -k prežívanlu , a 
sympatii. 

S. Kovár korunoval svojimi 
koncertami vlastné celoživotné 
snaženia l teoreticko-dldaktic 
ké zameranie, ktorých pôdory
som je, že každá hra na ná
stroji; každá interpretácia je 
dô,sledkom akt!vneho a špeci
ficky hudobného zvládnutia 
matérie a nie výsledkom sa
moúčelného trlbenla pohybové
ho ú strojenstva, k čomu Inkli
nujú mnohé mechanisticky 
orientované metodiky. Na svo
jich pracoviskách (býva lá Vy
soká škola peda gogická i Ka
tedra hudobnej ve dy UK, kde 
t . č. pôsob!) pr evádza! inka.r 
näciu svojic!) idei ·vo forme 
inqukačnej metódy pestovan ia 
improvizačne,j hry, ktorá je 
plodom vyspelosti hudobného 
myslenia a ' nie dôsledkom vi
zuálne-mechanického osv.ojo
vania si -notovanej predlohy a 
postupov hry. Viem, že v t eo
retickej · ob1a'stl nebol správne 
ocenený. Len niektorí pocho
pili.' že ide o fundament álny 
prlnclp k inštrumentálnej me
todike a hudobnej did&'ktike. 
Väčš.Jnou sa Kovárove myšlien
ky chá,pali ako pr ejay extrém-

- nych .názoľov, neoostrehlo sa 
ich t riezve a reálne jadr o, v 
.ktorom Kováľov pohľad jP. nr.
vyvráti'~ eľne . pravdivý. 7.:ia r. 
doc. S. Kovár nedal svoiim 
my.šlienkam náležitú s!ovno
teor~tir•kú formulóciu. Dúfame 
však, že sa k tomu ešte do
stane a že ďalší čas prin!'!sle 

· · umelcovi-pedagógovi plodné 
chv!le, v ktorých dokrM!í svoj 
portrét. J e to inteprálna lnne
lec;ká osobnosť, ktor ú, sme ob
'rlivova.li v ,ieho vitálnom pre
jave, vz;dialenom od ka7. r1P.i 
rozlúckove.i nál ~ dv . 

JAN ALBRECHT 

~~sta 
k osobitosti 

1:atjana P'rai?ová pat rila k 
špičkovým re_p r.ezentantom bra
tislavskej VSMU. E'o jej ab
solv~>Vanf rozhqdla Sl) doplniť si 
vedom~stl na viedenskej Hoch
schu le f(jr Musik u prot Bru
na . Seidlhofera. ' Prednedávnom 
vystúpila · ako .sólistka v, Mo
zartovom Koncerte pr~- klavlr 
a orchester so SF. Ten to do
jem môi'..eme . sl doplniť n~ zá
klade jej výkonu na • samo.~tat
nom , · celovečernom , recit áli. 
ktorý sa uskut~čnil 4. mája v 
Zrkadlovej sieni. 

Medzi bohatou - úrodou kla 
viristov svoje j generácie si 
Fraňová vybojova la doteraz 
popredn~ mies to. Veľkll 'záslu
hu má na tom jej vyrovna ná 
psychika a na ženu mimoriad
ne technické dlsopozfc j.e (veľ
ký rozsah ruky'), ktoté j e j 
t.~možňujú hrať s prirodzenou 
samozrejmosťou aj technicky 
najkrkolomnejšie pflrtie klavír
nej litera t(iry. .J e vyloženým 
só.li,stickým, · koncertným. ty:. 
pom. Jej hra má lesk. dravosť, 
je prežlarená hudobným t em-

Cotteufym · flauta dole~ · _z. Prahy I!Y~ttípilo Q • i rín.a na Hudobnej 
j ari u 1'rnave. Okr'em trteho koncertoval!> aJ v í{omá~ne a v Tren
číne. Snímka: J. Dezort 

peramentotn. Práve nadbyto'k 
elánu a s tým spoJená ne
disciplinovanosť najmä v ob
lasti tvorenia tónu predsta
vovali najvypuk lejšie .medzery 
jej prejavu. Preto sme mohli 
posudzovať· výsledky Fraňovej 
vývoja práve v týchto para
metroch. S potešením sme 
konštatovali, že podstatný po
krok jej prejav zaznamenal v 
oblasti tvbrenia tónu: l keď 
miestami predsa len . popustí 
uzdu svo jej mladistvej vitál
nosti. 

Partita c mol č. 2 od Johan
na Sebastlana Bacha popri dô'
kladnom technickom vypraco
vaní ornamentiky a pasáží za
u,jala agogickým kľudom, ktol
·rý však niekedy prechádzal až 
do a·kademickej jednotvárnos
ti. 

Z Beethovenovej klav~r.ne,i 
tvorby zaradila pomerne· 'me
nej hrávan ú Sonátu O duŕ 
op. _ 10 č. :;. ·Jej, ži_ve ln~ sp_ád, 
plny náhlych vybu'chov vásnf! 
pomerne · konvenoval Fraňove;j 
naturelu. Nepodarilo sa jej sí
ce ešte dostatočne sputnat. že 
leznou agogickou logikou vzru
šrný hudobný tok diel a, ne
mozno však povedať, ~eby jej 
výkon bol . bazíroval iha na be7-
p€čnom technickom zvládnut í. 
I t ak t u pres~ed čivo demon
štrovala dozrí·ev.anie svojho 
prejavu. Najviac výhrad we
sie najmä medit atívne largo, 
kde Fraňová nedosiahla rovno
váhu medzi · vy,iadren!m skry~ 
tého hudobného obsahu ::1 ra
cionálnym zvládnutím d\rna
mlr.ke j vý~tavby a agoQiky. 

Na.iPriazn ive.išl do.iem zRnP
ch?.1a kliivirist!<a svoj ím chá 
paním, s uvP.rénnyrn techni'"
kým zv!Ŕdnut!rn. širokou pa-: 
letou farť'lbných odtienkov a' 
živosťou podan ia vo výbere z 
Debussyho Prelúdií. Sklony k 
bujarému, iskrivému · pre.iavu; 
čarovnej drobnokresbe, etek
t r izu júcemu tempu, zvon ivému 
zvuku. tvorivému vzletu 
charakt er izovali jej · výkon. 

Zriedkavo hrávanú Sonátu 
fis mol, op. 2 od Johannesa 
·Brahmsa s i sotva možno pred
staviť v kvalitneišom predve
dení. Mladistvé dielo si priam' 
vynucovalo vášnivú ber.pro
strednosť pre,iavu. Strhu;iúr.e 
virtuózne temoá. suverénne ok
távové A akordkké postuoy. 
nllvrstvenP. clo moJ,utných Qra
dácil dokáže r.vlárl nuť len in., 
terpret vyzbroiený s t~ kvm 
arzenálom te~hnick:Vch mn7.
nnst í akvmi disoonu i€' F'"' ' '-o 
vá VLA'OO č!žTI< 

TOJ 
pokraen.je ... 

Dna :;o. apríla bol druhý , 
konce rt ľt:na vs ke i hudobnej 
ic.ri. účinkova l Slovenský ru-
11armr·nick1 zbor z Bratislavy 
s clid gentom J. M. Dobrodírľ- 1 

skym. V t rnavskom di vadle za
Zilf!li zborové skladby M. 
Schneidra-Trnavského, A. Dvo
ráka, O. Fe renczyho, B. Bartó
~a. O. dl Lassa, J . Cikkera. A. 
~t:yzesa a A. Očenáša. Trnav
skí ;:JOslucháči (s prevahou 
m 'adých) mali jedinečnú pri
ležitosť vypočuť s i základné 
diela s lovenskej . zborovej tvor 
by. Slohová rôznorodosť v 
uvedenom programe len zvýši
la lesk výrazových prostried
knv citlivej štýlovej interpre
tácie. 

O desať dn! odznel treti kon
ce r t THJ. Hus!:ovým recitálom 
sa · predstavil Michail Fichten
gorc s klavírnym sprievodom 
Lýdie Fichtengofcovej. Soviet
ski umelci uviedli skladby J. S. 
fi~ chA (Sonátu G dur pre hus
le a klavfr. Sonátu h mol pre 
hu<;!e a klavír). S. Pt·okoľieva 
( IL soná ta D dur pre husle 
a klavlr )· a napokon Prokofie
vovu Suitu z ba letu Popoluška 
v úpr11 ve M. F!chtengoľca. Ma j
strovstvo Bachovho kontra 
ounk t ic·ké>ho umenia sa v in
tN·rretár ii soviP.tsk.vch umel
cov zasRvelo v plnej bohatos
ti. Rovnako hod notným výko
nom bolo pred vedenie skladieb 
S. Prokof.i e>va . Sovietska lnter
oreta č nli ·šk•1la poznačila Aj 
t.\ÍÍ:o ň v•liicu umelcov vy~oko 
kv::t llt.nou hrf>tl. suveré'nnym 
zvlácln11t.lm n ~···, x nvr•h partov a 
vy~oko muz:lklílnN- ," .,..t=> juvom. ' 

M. B. Svobodová 

G RAMO PLATNE 
JAN OCKEGHEM - REQUIEM 
Pražskí madrigalisti 
Diriguje - .Miroslav Venhoda 

_ Supraphon. Licencia Valois - Bärenreiter. 

Táto gramoplatň a 
je určená milovníkovi 
celkom špecifického 
druhu hudby. Sklad
ba, obsahujúca päť 
časti a nahraná v Pa
ríži, neupúta anj tak 
čo do druhu a formy; 
t áto je bežným ty
pom doby. Zvláštny j e 
j e j svojský výr;az a 
nálada, ktorú u po
s lucháča vyvoláva. 
Museli prejsť stáro
či a , kým sa docenilo 
- a doceni lo s a v 
rpravom slova zmysle 
až v súčasnosti 
d i e lo jedného z naj
väčších majst1·ov 
f ranko-fltímskej ško~ 

Jy. Niet sporu o tom, že jeho oso\JnoSit do dnešných čias opria 
da určitá tajuplnosť. Vieme s bezpečnosťou určiť, že máme . clo 
činenia s veľký-m ma,jstrom. nevieme však ani presný rok jeho 
narodenia, ani úmrtia. J ehC? dJelo, pokia ľ sa nám zachovalo, ,ie 
prebádané a vyhodnotené. čo však nám doposiaľ ostalo a možno 
a!i ostane zat a jené okolo skladatel'a menom ,Jan Oc·keghem? 

Hequiem je dokumentom doko!'!alého majstrovstva. Je . pre 
javom absolútne vyrovnaného výrazu. J eho čistota a pL"iezrač 
nosť je pt,iam ft·apantná. Je zároveň prejavom dokonalého ovlá
dania skladateľSJke ,j techniky narábania s polyťóniou, v čom je 
dosiahnutá ·takmer rafi novane premyslená dokona lo·sť. Je to ši
roko a veľkoryso ko ncipovaná sk lad ba, nevšednej vyv~ženosU 
pľopor r;ií, ktorá sa nesie na lahod nom a p riezračnom základe 
gregoťiánskeho chorá lu. Pri počúvaní skladby nás ovanie a tmo
sféra čistej a úprimnej umeleckej výpovede. 

Pražskí madrigalisti pnd vedením Miroslava Venhodu interpre-· 
t ujú ~kladbu s pot rc bn,ým vkus·om a citom pre diela tohto druhu. 
Súbor je pre t akýto druh hudby priam predurčený. Produkcia 
zanecháva u poslu cháča dojem, akoby inter pr etoi potláčali sam[ 
seba, len za účelom slúž i ť. veľkému majstrovi dávnych čia•s. 
Veľkému majstrovi slúžil a zároveň preukázal úctu Supraphon, 
keď sa rozhodol oživiť to to VPľkolepé dielo a tým ho sprístupni~ 
V·erejnosti. Gramoplatňa má efektný o-bal Z. Ziegle.ra l«orého 
úroveň je nielen pozoruhodYJá, ale môže slúžiť ako priklad hod~ 
ný napodobňovania. Obal je opatrený stručným a zároveň výstiž
ným textom (možno priam povedať, že j e to text pre každého 
konzumenta) na zadnej stt'ane, v štyroch cudzích jazykoch. . 
čo ,ie v tomto tprfpade priam neodpust-itel'ným prlestupkom zo 

~trany ~ýrobcu a ,.znehodnocuje" prácu a námahu všetkých zú
castnenych na t-ej to produkcii, je ;jej nie dostatočne dokonalá 
technicko-výrobná stránka. 

IGOR 'STRAVINSKIJ 
- PERSEE'ONA 
(Scénická .melodráma 
v troch častiach 'pre 
recitáciu, tenor, zbor 
a orchester na slová 
André GWa v rev ido
vanej verzii z roku 
1948-49) 
Recitácia - Vet•a Zo
rlna 
Tenor - Michele Mo
lese 
S{leváci Gregga Smi
tha. Ithacký koncert
ný študentsl<ý zbor, 
vedie Gregg Smith. 
Texasi<ý chlapčenský 
zbor z Fort Worthu 
vedie George Bt•agg. 

Symronický orches ter Columbia 
Diriguje - Igor Stravinskij 
Supraphon. Licencia CBS International , New York. 
Cs. hifi-klub. Gramofónový klub. 

· Persefona v inte.rpretäcii, resp. pod vedením Igora Stravin
ského je v súčasnej dobe cenným, historickým dokumentom, kto
rého· vlastníkom je v čSSR Supraphon. Nahrávka je dielom naj-l 
zau jímavejš ieho, najsvojráznejšieho a zároveň najsvojvol'·nejšle
ho typu skladateľa XX. storočia. Skladateľom bolo dielo určené 
p r·e j aviskové predvedenie v r. 1933 (.rok vzl'l'iku). Myslené ako 
komplex pohybu, slova a hudby. V súčasnostoi .,konzervované" 
na gu ľatej čiernej l!)loche nestratilo nič zo svojej pôsobivosti ·a 
sile. Ako divák v hudobnom divadle sledujeme jednotlivé obt·a
zy. vytvorené našou fantáziou. V pr.edst ave, inšpirovaní a vede
ní hudbou sprevádzame P-ersefonu na jej .Pilti - prežlv-ame jej 
únos, sle<lu jeme Ju v podsvetí, aby sme sa spolu s ňou obnovili 
v jej znovuzrodení, s•ignalizujúc vecný kolobeh ľudského bytia. 
V nesmiernej palete hudobných nápadov a melodickej pestros
t! sa striedajú alebo súznejll časti hovoreného slova decentne 
a vrúcne prednášané lnterpretkou, spevný hlas, zbor ako hybná 
s ila a orchester. Službou antik·e by sme mohli nazvať dielo, kde 
nechýbajú Stravinského charakt·erisUká - exak tný, tvrdý ryt
mus, miestami až pri kre harmonické drsnost i. A le vyvažuje, 
zdržuje sa, chce byť melodikom. Sám hovoorf . . . ,.neodolatel'ne 
ma vábila myšlienka plsať hudbu, v ktore j by všetko smerovalo 
k pr incípu melodickému''. 

!< vyváženosti, umiernenosti a triezvosti akoby viedol aj in
terpretov. Ziadna pretvárka, nič zbytočne exponované alebo prí
liš dramat ické. V popredi j e trie.zvost, vecnosť, služba melódii. 

Supraphon ponúka touto nahrávkou hudobné die lo v pravom 
zmysle slova určené každému záu jemC'ovi o hud bu a každému, 
~ má hudbu rád. Toto dielo il1e jt> pre znalcov alebo neznAlcov. 

Na exkluzívnom a výtvarne dobre riešenom obale L. No~ 
votného po~'>trádame koncízny ' text, zroZ'Jm iteľný svojim obsa
hom. Ziaľ, i zvukovo-t!!chnická úroveň necháva otvorených nie
koľko želanf, čo tejto výnimočne cennej nahrávke neposlúži ku 
cti. INGEBORG šiSKOV A 
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. Orgo~Ano~é hudobné sl.ávnostt· 
~. .,. ~ . . . . . 

V bulharskom· meste Loveč 
bol v máji (17.-22. V.) už 
Vli. ročník hudobného fes t i-. 
valu Ljullkovi muzlkalni tor
.žestva Panajot Pipkov (Qrgo..i . 
vánové hudobné slávnoStí Pa-'· 
najot Pipkova). Panajot Pip
ko,v, otec s,účas·ného bulharské
Ho skladatel'a LJubomira Píp
kova, je známy ako zakladate !' 
hudobného živ"t a mesta Lov
če. Tu pred 71) rokmi zložil 

' pieseň Vorvi narode vozroden 
·k torá sa stala bulharskou ná~ 
.r·Odt10U hyninou. 

zbor Vslčkl cteca Olmltra Pet 
kova~ zvukomalebný vti pný 
zborcek Geor,gi D!mitrova 
VraJ.lčo, optim'lstic l<ý La!Je!'&n 
v~ls_ ~a~a~keva . Chadžijeva, vy
)1Ika j ucu upra vu l'udovej . ples 
ne Todora e polegla (l'od<,ra, 
choď spať). ·využ!va,iúc.u , kon 
t r ast zboru a kvarteta sólis 
tov od Filipa r<uteva, Zolt.~ pe
PPruda (tltý motýľ). L.lubomi
ra Pipkova a Kjurkčljsk~ho 
z bo~· Pllence peregovori (Ku
racie r:ozh_?vory) používajúci 
mo?_er~e v,Yra~ové prostriedky . 
Sofi ,]Skl sóllst1 uvi~dli starš iu 
si< la~lbu (v národnom duchu) 
od Marina Goleminova Tri ski
ce a novinku - 4. symfóniu 
Ljubomira P ipKova, v ktore j 
do_dekafonickej štruktúré zo: 
stava zachovaná podstata t r a
dičneJ bulharskej muzlkálnostl. 

. Loveč, niekdajš ia pevnosť na 
!:'t6ke Osum, ktorá vzdorovala 
tureckým voj skám eš te po pá
dt~ vtedajšieho hlavného mes
t<~ Veliko Trnovo, má dnes 
_40 000 obyvatel'ov. Popri vynl
.k a,júcom n{trodopisnom súbore 
a . mestskeJ dychove j hudbe 
pósobí tp päť speváckych zbo
rov. Mládež sa zoznamuje s 

. ~udbou na me~tskej hudobnej 
skole a v baletnej škole pd 
terajšom hudobnom divad le. To 
je ~ zä~e_mie, k toré umožňuje 
kazdorCilcne usporadúvať v 
Lovči ·. r eprezentatívny festival 
bulharskej hudobnej tvo rby •. na 
)j:t<>.rom sa zúč.astňujú vybran! 
umeloi z c-elého Bulharska. 
_ Mal . som prll ež itosť zúčast• 
niť s;~ koncert u, na ktorom· 
vy.stApil .pioniersky zbor ines
ta. Tolbuchin, . ktorý v iedol za· 
.s lúžj!ý umelec Sacharl .Medni
~arov . . a Sofijskí sólisti s qi
ľlgentorn .Vasilom ~;~zandžije
yom. Tolbuchinský zbor pred
y iedol repre zentativny výber 

. bulharskej detsk·ej zborovej 
t vorby, z ktorého by som rád 
spomenul harmonický výrazný 

V ďa lšlch koncertoch fes ti
valu vystúpila RusenskA fllhar• 
m6nia s dielami L. Pipkova, 
V. Sto,lanova, G. Ivanova a ?.. 
Vla~ligerova. preslávený zbor 
Chorova kapela Obr'etenov s 
klasickými bulharským! zbor 
mi, !PiOniersky zbor a ~Iac! b;~
h1tnej školy mesta L<>vče sl)<'
lu s pos lucháčmi sofi jského 
konzervatória predviedli n ie
ktoré z diel Panajot a Pipkova 
k pamiatke 100. výročia jeho 
narodenia. 

Na záver festivalu spojil sa 
zbor Obretenov s detským zbo 
rom Bodra smjana a so sym
fonickým orchestrom bulhar· 
sk~ho rozhlasu a televízie, .aby 
uvtedol. Orator!um n;~ších čias 
pod vedenfm zaslúžilého umel
ca Vasil;~ Stefanova. ms 

EGK sedemdesiatnikom 

Dňa 17. mä ja dožil sa v pl
nej aktlvne.J činností sedem
des ia t ich rokov nemecký skla
d!(teľ a dirigent WERNER 
EGK. Po absolvovaní š túdii na 
konz·ervatóriách v Ausburgu, 
Frankfurte a v Mntchove, do
stalo sa mu už ako tridsať
ročnému skladateľovi veľkého 
uznania niel~n u domáceho 
publlka,' a l·e jeho · die la · z·a čina- · 
jú prenikať aj do z.ahran!čia .. 
J,eho · dynamlck<>-vltä!ny štýl · 
mti farebnosť, obdfvuhodnťi or
chestrálnu ~!rtuo:tltu a zemiť1! · 
bavor skú ľudovosť. Egk vo 
svojej tvorbe n ikdy nepodľahol 
žiad!)ernu smer\l an! kompozič
n ému štýlu. Bol . syntet!kom 

·mi.nulost.i a · prltomno&ti, kul- -
tivovaným, vzdelaným umel
com. '!'ažis ko jeho tvorby spo
~Iva v javiskových formách. 
Uspechy ·Egko vvch opier a ba
letov svečl čia o jeho mimoriad
ných dramatických schopnos
Hach. Jeho die la čarovné hus
le. l?eer Gynt, Circe, R~vízor 
(hraný s úspechom aj .v Bra ti., . 
sla ve). Irska legenda, Svadba 
v San Domingu, Joan zo Za
rissy, · Abrax:as1 vymyka j ú sa 
priemernému · štandardnému 

. ľ f:lpertoát:ovému vkusu. zau jm ú, 
. dolw.n~ lau . sklbenosťou •. hudo h"' 

ného výrazu, litél'árneho urne
n i'a' a nevšedného dt'amaticl<é
ho cíten ia. Popri kompozične j 
!práci je Egk dosiaľ aktfvn~ 
č inn.•{m or ganizátorom nemec~ 
kého hudobného života. Od ro., 
ku 1950 .ie dlhoročným pred
sedom Zväzu nemeckých skla~ 
dateľov, člen dozorne j r;~dy 

· GEMA a od roku 1969 Je pre
zidentom Nemeckej hud obnej 
rady (je j členom je od roku 
1954). Dodnes j e Egk uznávaný 
ako dir igent vlastných 1 cu
dz!ch skladieb. 

• , Na_ 56. zasadnut! . Nellle~ke.i , 
hudobnej rady dňa 24. januára 
t: r. Werner Egk o známil, že 
v spojitost i so svojimi 70. na
rodeninami a pokročilým ve
kom, mieni v priebehu . toht o 
roku dať k d ispo'zlcii svoje 
funkcie v Nemeckej hudobnej 
rade, GEME a v Zväze nemec

,kých skladateľov. · -mj -

·švajčiarska · )ana z Arcu 
· V mimoriadnom vysielaní BBC vystúpi herečka Mia Far~·owová 

(bývalá m;~nželka Franka Sinatru) v úlohe Panny orleánskéj 
v oratóriu Arthura HOJ:leggera Jana z Arcu na hranici (libreto 
Paul .Claude!). Dielo bude dirlgov;~t Farrowovej terajší manžel, 
skladater And.r-e Pre vi.n. Skladbu, ktorá sa pre svoju zložitosť 
a náročnosť hrá iba zriedka, Previn označil za ,,vefkolepé spoje· 
nie spevu, recitácie, hry, zborového zvuku a orchestrálneho 
efektu". Posledné predvedenie tu bolo v iľoku 1954, kedy sUlvna 
švédska ·herečka Ingrid Bergmannová zožala veľké úspechy pri 
svojom londýnskom '<lebute. Terajš ia - "švajčiarska" Jana bude 
prvou spoločnou -prácou Farrowovej s .Previnom • (u) 

. ! 

Ha otá,ky Hudobného života odpoved.t: 

Z Herzovej lipskej inscenácie Verdiho Dona Cadosa. 

JOACHIM HERZ 
l?redstavo,vať našej hudobnodivadelnej verejnosti vynikajú

ceho operného režiséra a riadi tera Opemhausu v Lipsku Joa
chima I-Ierza je vari celkom zbytočné. Azda iba toľko, že 
tento Felsensteinov žiak p;~trí dnes k najvyhľ;~dávanejším 
oper.ným režisérom y celosvetovom merítku a je čoraz čas
tejším hos~om n;~jväčších svetových operných divadiel. 

*** publikum nezaznamenali ešte 

Opera .v Lipsl~:u, na čele kto
rej stojíte, oslávila pred n e
dávnom desaťročie príchodu do 
novej budovy. čo považujete za 
najväčšie pozitívum tohoto ob-
dobia? · 

Plynulú, nepr·erušova nú prá-
-eu so s úborom - sólistami i 
zporom, . ,Vyzre_tie . s_pe,váckych .. 
o so bnosti a ume leckých spolu
pracovnikov. ktor! k nám n;~ 
sťúpili priamo z vysokej ško-

·. ly,. ' na ·.utpE!ľcov, Jí.1 e4iin~rodnf'j 
povesti. Dôkaz. že .. ha cJ<,bné, 
di vad lo" môže exi stovať ai v 
podmiP.nka ch repertoát'Ového 

· .d'ivad la - no súčasne a j pe> 
tvt•denie toho. ako ľ11hko mo ž
CIO ti~ to · podmienky orek rútiť 

· tak, ŽI'! sa .. hudobné d iva dlo" 
stane nemožným. · 

Ako sa javí z odstupu rlra 
ntattJr§lcký profil · U(lske.i, <tpe
r.v za posledné d<? sat!ročie? 

Najv_yšš!m kritÓriďrÍ1 pr i vý
'b<'!re t itulov pr<? Lipskú operu 
(ktorá sa týždemJP ood i eľa a.i 
na .. hudobnej kom{>dii" ) je, aby 
náš reoe rtoár našiel svojho di
váka. Preto v zost avovaní pre
m iér je istá vyvá-žen osť medzi 
,.zaručenými" , a " rizikový mi" 
d ie lami. Za .. za ručené." diela 
považu jetne také (alé 'aj tú' sa 
mo~ lio mýliť), pri ktorýť.h je 
moznosť plne zod povedaj úceho 
obsadenia ťlloh, ďa le.1 také, kto
ré prinášajú · námet schoonv 
ešte i dnes zau.Jať :_ pričom 
námet mnohých opier. ktor.vch 

' ' hulibä sa Sťt! la Spb l'očnýŕn ma -
, Jétkom ... je v dôsledku· (Jbohej 
tnscena.cnej t radlcíe takmer na 
nepoznanie. Ich ďa lším znakom 
je pre.svedčenie, ŽP. ich hudba 
pr ekonala dobu vzniku, teda že 
je' nielen populá rna . ale aj 
sprost redkúv-a súčasnému d ivá
kov! (po sluch áčovi) skutočné 
hodnoty. Preto sme obiš li tá
ké "obľúbené" diela, ako je 
Faust a -Margaréta· alebo Mai-
ta a ukáza lo sa. že a j čísla, 
ktoré s i kedysi publikum vyža
dovalo, ako nnpr. Nížina, sú už 
zastara lé. Naša· pýcha : 39 
r eorfz r<Mi Kabanovovej. vyše 
40 reprfz Ženy bez tieňa ! Mi
moriadnu pozornosť sme veno
vali · néprävom zabudmitvm 
majs t rovským ·dielam. význain
ným titu lom z oblastí. k toré 
momentii lne .. ne letia". K tomu 
pristupuje ús.flie. ktoré je na
ším najzákladne.iš!m c iel'om, 

. pomôcť k o s.pešnému štartu 
dl!!lam našich súčasníkov "
tr~ba však podčiarknu ť, že ne
stač! len uviesť Ich na scénu. 
ale predovš<"tkým udržll ť na 
repertťl!íťi. Kladieme dôraz na 
široký zaoer repert oli ru zo 
všetkých epoch a všetkvch 
s:~éoprafických oblltstf o pernej 
kultúry. Pričom rli e!a českýeh 
11. s lovenských skl arlatE>ľov hra-

nijakú kľlzu (len to nezariek
nuť!): prj.emer ná návštevnosť 
za posledných desať rokov je 
94 Ofo . V krízovom stave sa už 
dl hš í čas nachádza ope má 
tvor ba, präve tak u nás, ako 
všade inde. Je t o však predo
všetkým . Jo·íza v oblasti hudob-
nej t vorby ako takej, t eda nie 
len operne j. Spočí va v odd iale
nf sa t.vor ivej avant~ardy od 
poslucháčov, ktoré je plodom 
sub jektlvne úpr im né ho protes
tu voči meštiac kemu vyvmu, 
ktorý sf zasa spŕ:i tn e doká.:al 
te:1tb protest privi11Stniť. Skla 
clatf!l!a t'C raz vyvíjajú (ls ilie, 
aby narušť·11_ý kontakt s masa
mi )1nnovo yytvorf ll a nestra
ti li ho pf'stova nlm umeleckej 
reči , zabfe ha j(tce j do bezhre
hosti. KiPž by sa im podarl'lo 
n a "núť no tworetrhnúť struny. 

.1<" podl'a vii~ Ft>l senstelnov 
m"<lel .h,r.!~~IH.H;ió~Jo divadla" ie
d i 11 o'u Cl)'*f<1(l'" "tQ' ;>ztlt vnťlcii!'etiint 
opl'ry ? 

Ni_e je .. Jed iný. pochybujem 
však.• že' je ich veľa. V úsill 
mnohých režisérov možno nájsť 
spol očného menovatel'a, no pri 
hodJ1otenť a ~oraéiení kom po
nentov sa llšia. U nás sa Ru th 
BcrQ'hausová pokúša uplatniť 
metódy Bert olta Brechta v hu 
do bnom d jvadle a u Ross iniho 
a Dessaua dosp.e la k ft•apuj ú
cim výsledkom. Cesta Wíelanda 
Wagnera, ktorä sa medzičasom 
rozrástla na promenádu, je 
známa a ukázala sa mimoriad
ne schodná napr. v !Pr ípade 
totralóg ie. Felsensteitiov mod el 
;je súhrnom všetkého, čo sa 
za desaťroči a uro bilo pre re
nesanciu opery vyúsťujúcu zo 
s_amej je,i podsta ty, z jej :poe
ttckého vzťahu ku s ku toč nos
ti. V tomto je F-elsenstéin naj 
rozhod nejší a na jdôsled nejš!. 

V čom ako Felsensteinov žiak 
nadv!izujete na svoj ho učiteľ;~ 
a v čom sa uberlíte vlas tnou 
cestou? 

Zás;~dne treba · rozlišovať 

li v nB~Om retie t:t.oárf vvzt1RI11-
ni1 úloh\l a mali vPľký ohlas 
u, ))uhlika. Zaistli' .ie to tie ž 
.dôsledok sooluprticP s takvmi 
vvnika.iúcim! umelcami. ako 
Vác:lRv Neumann alebo Ka n•! 
Berma n. 

med zi Felsensteinovým osob
ným režijným štý lom a medzi 
jeho opernou estetikou. Nikdy 
sme sa nepokúšali kop!rovať 
,ieho režl,jný štýl, o sobne to 
považujem za celkom pomýle 
né, pretože sa natol'ko viaže k 
j eho osobnosti ako vlastný ru
kopis . Jeho opernú estetiku 
považu jem . za pt'lncl.piäl ne 
správnu. Navyše vo svo,j ich in
scenáchlch, tam, kde sa ml to 
zdalo byť vhodné, som už 
pt·ed mnohým! rokmi (presne 
od čias mo,Je j prvej inscené~ 
cie so študéntml v r. 1950) 
uplatntt M o pornom javisku 
Brechtpve meti'Jdy, 11apr. v 
opere Albert - Herl'lng, v sati
rickeJ opere o šve,jkovl od 
Roberta l<url«l. v Egkových 
čarovných hus liach, ale aj v 
Cosi fan tutto, téťlA tam, kde
s~ ironický odstup J)re .1avu.1é 

.. , uz v J)ostoji sklad!\tl'! l'ä vočl 
ná métu. 

čo sl m:vslfte o krízE' op~1· -. 
ného obecens tva a p krízP 
operného žánru ? · · 

Zdá SR že LipskÁ o.pera a .ie.i 

Je samozrejmé, že Felsen
ste inovu opemú estetiku ne
možno zamienaf s vulgárnym 
n!'!poch<>.penim tejto estetiky, 
ktoré ·on sám čo najostre j šie 

· kritizu je. ;~ko napr. hektické 
orehrávanie, pohyb za každú 

cenu, pbdcenenie hudo~néj 
zlo ~ky die la, atď. ., 

V posledných rokoch často 
režírujete na veľkých ' oper
ných scénach Západu. Je v 
práci na opernej inscenácii 
podstatný rozdiel medzi pra
xou v divadlách sociallstické.hó 
tábora a na Západe·? 

Áno. Základom ope.rných 
scén v krajinách socialistické
ho tábora, pokiaľ ich poznám 
(pozvania k r ,ežijnej práci z 
týchto k r ajin nám prichádzajú 
zriedkavo, zo západnej cudziny 

. sústavne ), je jednak stmelený 
súbor, jednak skúšobné obdo· 
bie, ktoré umožňuje intenzív- · 
ne preniknúť dielom. V špičko-. 
vých divadlách zá padného sve~ 
ta vládne stagionový princip, 
t. j. angažujťi súbo1· medziná
~.·odných hviezd na jedno nä
š tudovanie v krátkom skúšob
nom termíne a i b;~ s niekoľký
mi predstaveniami v r ýchlom 
s le de. Keď sa pl'i tom nattaľ.l 
na· priliehavé obsadenie tými 
p ravými .,komedian tmi", možno 
l tu dos,iahnuť vel'a, pr·étOŽé je 
často priam ohrotnujúce, ako 
tie to hv i·ezdy ovládajú svoje 
úlohy a rovnako ohromujúca 
je aj ich výdrž pri skúšk$C:h. 
Okrem to ho sa stretávajú r ok 
čo rok. takže vlastne vytvára
jú ·a kýsi team. Za zdravý, a 
vývojaschopný princ!:p považu• 
,iem stá ly súbor. Poskytuje . bá
zu pre neustá ly r;~st osobnos
tí, pre vyskúšan ie 110vých VJO
stupov. pre odhaľovanie skry
tých d imenzi! diela. 

Medzi uvedenými extrématni· 
je ce lý r.ad možnosti zblížénia, 
na pr. keď vedenie opery, kto
r á ináč bežne produkuje r .u
t inérS>ke predstavenia, pos kyt• 
ne pre mimoriadne podujatie 
dlhš ie pracovné t erm!ny a vy
braný súbor. Za obzvlášt r is- . 
kantný považujem taký systém 
repertoáru: ktorý zahŕňa viac 
než 25 di el,· navyše ešte, keď 
sa ako v holubníku stále men! 
obsade nie. Medzi jednotlivými 
predstaveoiami nutne vznika jú 
dlhé prestävky, ktoré sa odrá
žajú na kvalite a koncepcia sa 
stiera na nepoznan ie. 
Čo pripravujete ako režisér 

v najbližšej ·budúcnosti? ·, 
V berlíns kej Komickej ope

re Silu osudu v pôvodnom zne
ní, v Bel·eh t·ade čarovnú flau
t u, v Paríži p re znovuotvor-e
n ie Veľkej opery Gavaliera s 
ružou, nie v s tat ických troch 
dejstvách , a !·e v súvi s le pos pá
janých obrazoch. Dostal som 
Ponuky a.1 z 'tnych kt•a.i1n. ':r.-· 
veľm i ťažké zosúladiť t ie t4 
prekrýva,iôce sa termfny s prá
cou vo vlastnom súbore, kto
rá ,je. pochopiteľne. stredobt'l-
dom mojich záu,1mov. · 

Je možnosť, že by ste režf· 
rovall l u nh, v Bratislave? 

s_amol;re,lme, pokiaľ bud<' 
moz11é zosúladiť t e t•m!t'lyl S na· 
11fm družobným divad lom z e~ . . 

. na už tPMtúj~mi'l Vl! li lómne u7i 
točM výmenné Zl!.,1attly. Pi'~~ 
mys! f<Clč!l 80 n'!MU ' l.'l!!!On'l11<' 
v.v.lédl'lá\ral u l! Pľ~d l'llekt~ľl<Vn'l 
rokm i, i! !aľ, vtedy 11om mai · h, ~ 
záväzky. V kn,j!ne, ktor~ m;; 
tak\1 bl'lhatll hutlnhnt1 tr~i1fl'i " 
~ Pt'O~ti"<'Jdl'\fctV<'ll't'l !!VOilrh '"' 
tvarntkov l'lt4 vll a,j hnc11'11-m~· ~~ · · 
divadlu také výztillt't1né pod"t-ltv 
RPoluprA r.Ova t' s hotlot;r~lk~t•' 
u zMv~n~m l na r.e!OI'l1 ~\•!l!t<' -
ho lo by ore nn'ía veľko\! rad,.,• 
ťou. 

Za redakriu otázky k ládol · 
Jaros lav Blahn 
J azyková "POi llPriic~ · 
N. Štúrová 
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O&razom o hudbe M esiie ~áj s.a v .J!."atislave · vitž.e už tradiih'!.e k ]'lre
miéŕov~mu vystúpoeniu !'lášhó Pé>t'redného ll'llädež
Jiíékeho súb<JI'U Lllčruca. U~ · takm~t štvrť storočie Tanec a hudba 

.lf. V, košickom Dome 
umenia otvorili v 
stredu 12. mája XVI. 
ročník Medzinárodné., 
ho hudobného 'festi.., 

. valu Košická hudob-1 
ná jar. 1971 • . v otvá-, 
racom koncerte Stát ... 
na filharmónia v Ko.., 

·Šiciach s dirigentom 
Bystríkom Režuchom 
p~~emiérovala skladbu 
Dezidera Kardoša Res 
Phi!harmonica. 
2. Anglický klavirista 
Rafae l Orosco uviedol 
na tomto koncerte 
·III. koncert pre kl a-· 
vír a orchester od 
Sergeja Rachmanino-. 
va. 
3. S hosťujúcou Mos· 
kovskou štátnou fi!.; 
harmóniou a dirigen·' 
'tom Kirilom Kondra-, 
iiinom ·vystúpila v 

·, rámci: májových .abo.-: 
nentých koncertov 
·huslistka Irina Boč-, 
kovová, ktorá pred
niesla sólový part 
Husľového koncertu 
Borisa čajkovsl(ého. 
'4. V nedeľu 23. mája 
bolo na Novej scéne v 
Bratislave Absolvent_, 
ské matiné tanečné·> 
ho oddelenia Konzer-: 
vatória v Bratislave. 
'Adagio z II. dejstva 
Glazunovovho baletu 
Raymonda tancujú 
Alica Hippiková a Pe~ 
ter Dúbravík. 

, Snfmky:· ČSTK 
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rozdäva tóto rep~~zeťlta1hié te!Mo domáC!!ml,l . a zalu·a~ 
ničnén'lu -puqliklol r..adpst ,z m·ladôho. slobodného života 
st~l~snené~o v ~'':ldovom ~a"~~~·_! ~\lodbe a if'eve. 

Neustále 'vz.rastaj\10'~· l~va.!i:ť:o ··urŕiélé!ckého výkol1tl jed
notlivých · zlo~ l~ k sú~ rú . ~úcnka 'si vyžiadala postupné 
osari10statnen.ie · oro~r·IU\IU' tan·qa' - ·a ·spe-váckeho zboru. 
Tým sa pod8tatné zti1,é'llla ' aj : cľrtunaturgia súboru. Spe
vácky zbo~ rozšfril ~vo_l ,i p~lťltq · ľolklôrneho prl')javu 
o bežnO zbór·ovú literatúru ' (l{istorickú ! súčasnú mo
dernú). V:,;žikdalí si :h1 1\ajmä početné festivaly, pre.; 
hliadky a meqzinljrocľne ' sú ťaže · Z·"orového spevu, kto
t·ých sa. 'doteraz !účlľičial"l pod ,. ~;,t:jrostlivýnl vedt'!tllm 
svojho ?borm~jst r ~ a. l' iadite l'a:··súboru zaslúžilého umel-

. ca dt·. štera.na Klimu ú5péšni! z'účilstňovall. Treba ipO· 
vedat, že tým n'estr{itl) speväqky zbor sv<>.i špecifický 

. prejav. Množstvo ,ni\l'Qéných , p.ov:1nných skladieb dopl
ňujú h1čničia~·i l\a tj.cl:lto pol,iti,jatiach úspešriými úpra~ 
vami sl9venských· 1\udových P,i(l!o?ní · a skladbami fo lklór-

. neho žánru od našlc·h na.}výi nafnne,jších skladateľov. 
· V qramat1.1rgick~m pláne, bmečnej zložky sa prejavil 

výrazný odk10l1 'od experir;nento,v,ania so súčasnou te
. matikou a jednoznačne sa f:Jri~ lonilí k auťentickému 

folklóru z, bo.hatéhc ,zá.zequa . s,lov:~.nského terénu. 

Presvedčilo ' nás . o tom a1j' p~.Gtrt.iérové vystúpenie ta~ 
, nečnej itožky ·a orchestr& :L učnice dňa 21. mája Ul7l 

v Pat• ku I<u1túry ~ a odJychu v; ~-ratisiave, us,f)oriadané 
pri priležltosti 50. Yýt'očľa• zalozénia KSč. , 

Príklon k autentickému folklóru bol evidentný v ·pro
grame Lúčnice menovite v úvodnom tanci Terchovanci 
idú, ďalej v no.vom tanci z goralskej oblastd Kresaný, 
v stál~ úspešneJ čir.čiank~, v ,$irákovom tanci a iných. 
V prvých . dvoch jipqŕne{'lutých · táneoch prinášajú autori 
na scénu aj ľudovú hudbu v originálnom obsadenl, čo 
si samo:m-e,;me vyžaduje cd skladateľa aj c!táci·e fo!~ 
'klórneho materiálu v jeho transkribovanej podobe. Ve
ľ-akrát však ani to ·nestačí k vytvoreniu zvuku s pod
mienkou adekvátnosti s jeho podobou v teréne. Tajom
stvom zostávajú dodnes vo veľa prtpadoch ~rednesové 
nua.nsy ľudových intemretov. 

V prípade dievčenskéh" tanca čJrčianka sa auto.ri 
úspešne .opierajťl o d~tský ľudový prejav z čirč.a 
(v hudbe i v tanei), podobne .ako v Sirákovom ta.,nei 
pochádzajúcom zo záp~dného Slo~nska (Brezová pod 
Bradlom). Výskumy ukazujú, že tiomovom tohto tanca 
je -predovšetkým Záhorie a okolie Trenčína. Sľláď nie 
je bez zaujlm·avosii, že z týchto oblastí SIÚ známe me
lódie Klobúck.Ového t:snc~ z niéktorých rukopisných 
zbierok zo 17. storočia. Zartovný Siräkový tanec dnes 
úspešne tane-ujú aj v Ciľeri. 

Lúčnice 
V il1t'J.Í polohe illí . stavané ttu'lce S rúi:Mtn a Crajliujte 

g~jdtčky V pl'ipade druhého tit\!lu srn~ vôbec na r>o
chybäch 1Pri jeh" zaraliet\í k tanc~n1. Ic!,.t ski!lr o !utu 
na lúk!? (ga,jdoš, detí s kozou) - akúsi deelinsk~ ie!Y· 
!ir·kú a žartovnú scénu vlož~nú do ľudové~o hudobn~h<t 
pré-javu ínterprt>tovaného . zo záznamu, pravdépoclobne 
nahtatého v teréne. Tanec S rúchom posträda vo svo
.ie.i výstavbe kontrastné plochy • 

Zo staršicl<l či~iel veľmi srdéčne prijalo početné ~be
censtvo tance Sviatok ·na Zemplíne. Na detvi!ll,skych 
Lazoch, E'ri ľane, Na obnôcke (tanec s bunko5ami) a 
zbojnícky tanec Hôrni chlapci. 

Tzv. .,oddychové" m!est1!, zveril režisér pr~gramu a 
cho.t·eograf súboru Ing. Stefan Nos4f, zasl, ·tunelec 
populárnej speváčke, zn.4mej najmä rozhla~vým ~slu· 
chäčom Darine Laščiakovej a štefanovi Lesayovi (~e· 
vall Večernice a ~ačovské p.iesn~). Ďalším zaujímavým 
sólistom v prvej časti prl!lgramu bol píšťaľkár Jozef 
Péško. 

.Pr!;jemne ~rekvajil svo,iím výkonom a,; orchester a 
ľudová hudba Lúčnice. Aj ked' stlbor prek~nal vlani 
tzv. generačný zlom - čo v~ri najviac pést!hlo er
chester - tým, že odišlo veľa skúsených hráčov, sp.e
vákóv a tanečníkov, možno s radosťou konštatovať, žfl 
orchester nestratil svo,j !~sk. O to väčšie 11silie · však 
musel vynaložiť na zvlädmJt.ie náročných partov s no-, 
vými hráčmi dJrigent Mirko šmid. Primáš ľudovej hud
by P. čambalík sa dobre uviedol v Kresanom tanei 
a spolu s druhým pri1nášom V. Flimelom v sólových 
čísla .ch pod názvom Zahrajte, 2ahrajte. Obohateni!\\ 
zvukovej pál~ty orchestra bolo aj synchrónne použf• 
vanie štúdiových nahrávok so živou linter:i)I'etáo!ou. Ta
kýto druh pl'áee však iste prináša nové problémy. 

Vysoko treba ohOdnotiť kompozičnú stránku jednotli
vých čisiel programu, ktoré p.o.chädzajú takmer vijetky 
od Svetozára Stračinu. 

úspešné premiérové vy·stúp~nt!e Lúčnice . iste klal!
. ne ovplyvni činnosť br·atislavských a ostatných ' folk16r
.nych súborov na Slovensku. Tohoročný program možno 
označiť za vzór. sved·omiti!ho pristupu jeho tvorcov 
k oak.azu našich predko'v. ·Alexander M 6 ž i 

jubilejným dúškom 
viedol , výborné. hus!'O. U,é. . ,,sólo v 
shlá:dbe J. M6žiho Vra~čia polka. 

'Nr~. ~čest 26. výr~či(l ~slo"ódl:· 

ni« « 50-ročrtél</.1) jubi!ell vzniku 
KSC: uvitiU« ŔevCJe Jratis!ava pM
gMm JUiiUÚN'fM t>tiSK,OM. N~· 
štuťl~vct!i ho sólisti ll Ol'o1testre 
Revue 'Sri!til!lrJ.vcr. a SĽVK-4. 

' stJ,evflci .leuue! Jra:tis!avri .. - bez 
Evy Se.pe.ši~vej; a!e · 8 c.Editou Sl á· 
vi~6vl)u · - Z'M~niesli ···už' dobrt 

!rq,tislqva, čo zákor~ite 1'1rJ.rušilo in,t;rne ~'klruiby z pástrfa . Keby 
kéntirt~ítu a '/.:ortečný efekt z viietlcy p iéí!ne sveta. Ivo liellel- see 

• !\ ·: , .. ' •. 1 , , '1 .. :~ ~.. • 

u~ -p~l!tad !'liS prog~<amový lé-
t~eik a fakt. že 'buqeme ma.t 
1fL~znosť vidiet spol~čné vystúpe
nie dvoch telle11 diqmetrál1~e oli
Zišnýoh žiinrových obll!lstí, vyvola
U zmieštttté: poaity. Totit tal.:to 
Z'CJsta.vený .PI'ogram s/:1 11ez seri6z.
nej d1'tsm4tu.rgí~ IS dlhej a 4o de
tqilov prepraoor;anej priprapy ne
môžé poskytnúť plnohodnotný 
umeleeký zeížitofc. V programe sa 
Z'relinall čisll! St;UK.u a aevue 

'f'reť/.veclenej show. Neviem od.kirJ. l' uká;;ctt ak() dbbrý , sho~!ftl%1'1 v 
a (!.kým spôsobom sa do progra- slcl(ldbe Gejzu Pusíka Len ·bez že•> 
mu clostl:ll aj ~ansón v podaní riy . . Bólo t~ 6.trctkthme .kab(lretn~ 
Emíli_e ~ošťlk~vet (boU: síce vý- <cislo .s . f!.YTf&r.noU ... W·fit11::....:f' show. 
borna, teJ cLslo · "nesedelo" po :·v' 'ť{ch'k:tsi'':'č}t;"atirt~lí!tt'd'čli~ioza. ai 
st~ťmke ž~11rovej ). Vystup.enie · . s'klatf.~tt s~t~iinr/ .pán ;(ftl.oney E'ie 
SI. U Ku a su boru Revue 'Bra·tzsla· od Beatles). któr.ú spievala · Edita 
~:a · . by bo.lo vyznelo lepšie. keby Sláviková. Výborne priprávend bo· 
bolt t 1:onlt dva sr~.mo~tatne ~ó- la. aj zmes z triťJal tove ,.. rock 
star:ene celky oddeUme prcstcw· muziT.:álu Hctir na zéil;er prvej po .. 
kou. loviee programu. 
SĽU K .~a predstavil .Ilko vysoko Je nutné: na záver povedať, že 

profesionálny a po všetkých príprava pr~gramu, 'ktorý je z prí-. 
.~tránkqch perfektl'!ý súbor, Nqj- U:žitosti tak významných jubileí, 
lepiiím dojmom pôsobil 'koncertný by mala byť oveľa úzkostlivejšia 
majster Rinaldo Oláh, ktorý pred- a préoíznejšta. .-eo .. 

fiev t>eenil z jeho tvóroy 
ako najlépšiu. 

Symfonická redakcia 
Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave 

• v týchto dňoch VYšla 
po::~ ledná zo šiestich Ll:' 
!itereoplatní súborného kla
vírneho a komorného diela 
L~ša Janáčka. Nahrávanie 
kotnpietu zver:ili VLachovmu 
kvartetu a naj lepším z 
ml~dšich českých lnterpre~ 
t.ov (Radoslav Kvapil, Petr 
Messiereur, Stanislav Apo
líl'l 11 ďalší). Najpredáva· 
nej šou · ~latňou z tohoto 
kom!)letu je zatiaľ Zápisník 
2lntlzelého s M!t·oslavom 
li'rydlewiczon1 a Verou Sou· 
kupovou. 

e Slovenský hudobný 
fond vypísal k 50. výročiu 
vzniku Komunist!cltej stra
ny československa súťaž na 
napísanie štúdií a článkov 
na tému ,.KSČ a robotnícke 
hnutie v ·slovenskej hudob
nej kultúre". Komisia pre 
vyhodnotenie tejto súťaže 
posúd.Jia došlé príspevky a 
na jej návrh Slovenský hu
dob-ný fond udelil ceny 
týmto . autorom: 1. cenu Já
novi K l im o v i za ·präcu 
Slovenské robotnícke spe
vokoly na Slovénsku, 2. ce
nu dr. ZdenkovJ No v á č
k o v i za prácu .Robotnícka 
pieseň v Bratislave . a na 
Slovensku (do r. 1939), 3. 
cenu Fra.ntiiikov:i M at ii š o
v i za prácu Pr!spevok k 
činn·ostl robotníckych hu~ 
dl~b na východnom Sloven~ 
sku v r,. 1921-1958 v služ
bäeh revolučného boja pro· 

ský hudobný tond príspe
vok p. Jakubcovej: Augus
tin. D~ršák, jeho činnosť ako 
profesora, d irigenta i skla
dateľa; príspevok dr. J. Ha
laja: Robo.tnkky spevokol 
vo Zvol\!111! ·a jeho llča:;ť v 
robotníckom hnutí a prí
spevok V. Brósa: Robotnťc
ky spevokol Bradlan v Tr
nave a jeho kultúrno:-ideo
logické I['Ô$obe.n.ie v CSSR 
a v zahranďčí. 

Z tvorby zaslúžilého umelca Ladislava 
. J:Ioloubka uvádza j eho Variácie na 

·vlastnú tému z r. 1950 (I. progr am, 
11. VI. o 13.00 hod.). 

V relácii Zo slovenskej komornej hud
.by Tri fragmenty pre sólový klarinet 
od mladého skladatel'a Petra Bartovica 
(I. program. 21. Vl. od 22,00 hod.), 

V nedeľnom ·opernom koncerte scénu 
Z<l Suchoňovej opery Svätopluk (13. VL 

-<>d 14,00 hod.). V tomt o prof:)rame pre
miérujP. aj M. Hajóssyovú, SOČR. dir. 
T. Frešu v árii pani Fluthovej z 2. dej 
stva Nicolaiove.i opery Ves elé ženy 
~indsorské; predstavu je sólis tov opery 
SND 'G. Pappa, M. Hubovú, J. Martvoňa 
a B. šimanovsl<ého v s cénach z Vr;rdiho 
!l Pucciniho opier. 
· Z npvých nahrávok pôvodnej sloven
skej tvorby: 

E. Suchoň: Sonatfna pre hus le a kla
vír, dielo 11 ( J . Špitková - hus le, M. 
Lapšanský - klav!r), H. Domanský: 

Jif}NiilJHZ 

Sláčikové kvarteto, dielo 5 (Hrá Sloven
ské kvarteto a Vl. Brunner ml. ~ flau
ta). T. Salva: Musica per arch! (C~lle· 
gi um musicum dir. L. Holásek), J. šlm· 
bracký: Extol·ens vocem a Domille Jesu 
Christe (Slovenských madr!galistov.. dir. 
L. Holásek), A. O~enáš: Symfónia, 1ielo 
43 (Spevácky zbor a orchester SF ..,. 
zbormajster J. M. Dobrocilnský, d!r. 
L. Slovák). o. Ferenczy: SonUa pr• 
husle a klavlr (V . . šimčisko - husle, 
M. Karin - klavír) , M. Vilec: Fantázia 
p re husle a klavlr (J. BUJk - husle, 
V. Kunzová~Mtšfk~vá - klavlr}, P. Bar· 
tovic: Dueto_ pl!'e (l vo ,ie Husi! (hraj\) An
na a Quido Hčilblingovci), D. Kardoš: 
IV. symf6nla .,Picola" dielo $4 (SOČ~ 
dir. dr. t,, Rajter), O. Ferenczy: I. slt·· 
čikové kvarteto (hrá Slovens.k6 kvarte• 
to : A. Móž·i a A. Nemec - husle, M Te
lecký - viola, ľt. Taa~te\1bergťtt' 
violončelo). f,. A. 

Kon(:erva tórium v Bra tislave vypisuje konkurz na voftt' trtle$ta uiit•T$V: 
miesto učiteľ;a hry na husliaeh, štúdia orchesl d ilnych partov 1 kry ' listu ltiHl 
huslistov, 
miesto učiteľa hr:v na hoboj a priradené odborné predmety, , 
miesto učiteľa kot·epHtície , inštrumentálnych sprievodov a povian6ho ld~viru. 

Uchádzači mu!'la preukázať úplné vysokoškolské vzdelanie, pdpatlne abs.ol\lt61.'1U!ft 
Konzervatória. Ziadosť doloženú potrebnými doldadml, !lvotopl!ont, osobn~ 4ot11z .. 
nikom a prehľadom doterajšej činno sti pošlite do 20. júna 197t ftlt ria41telstovo 
Konzervatória , Bratl~lava, Konventná 2/a, Konkurz bude 2. júla 197~. Prtslté časov~ 
určenie uchádzačom včas oznámime. 

e K 50. výročiu založe11ia 
KSč vychádza LP stereo~ 
platiia 1 loomorným! dlelél· 
mi popred11ých avantgard· 
ných skladateľov: Dychové 
kvinteto Raqima Dre,jsla. 
IV. sláčikové kvarteto E. F. 
Buriana a K"ncertino pre 
~on~t . V1ta Nejedlého. Bu· 
t'tanove dielo v . fnter!)reté~ 
eli Sukovho kvarteta vy
znieva ako dramaticky .. živé 
l'; udoa, jandčk,wske1 'výra• 
1.ovej sily, Part!tllru· ~f!ela 
V. N~.JecUého Ser.gej P~~ko.,. 

letarlltu. · -
Okren1 uvedených ví~~z· 

ných ('rác odmenil Sl<we~'l- . 

e Súbežne so s\Jťažou 
KOCIANOVO ÚSTI usporia~ 
dali Heranovu vlolončelovú 
súťaž, ktorä ,ie každé tri ro
ky. Tento rok bol druhý 
·ročnfk. Okrem llčastníkov 
z Anglicka, Maďarska, 
Estónskej SSR, NSR, Rakús
ka a Juhoslávie predstavilo 
sa porote .5 účastníkov z 
čSR a štyria zo Sl·ovenska: 
Eva Hr.abovská (Piešťany), 
ľ.udovtt Kanta (Bratislava), 

. Peter Mišej~a . (Žilina) a 
Mar,iän !:'av\~ (Mart1tl). 
Predsedom , porot-y Ix) l d1•. 
K. .Krafl}a .z. qrnénskej 
JAMU; . .. 

· -;.· · · 

\oiUOUINf .~IVO! - lt,..jt.ftl'ltn.l\lk. Vy4áva Mll'll'>t•ht:\'0 ~~~CrY ~!it 90 
Vyliava~ľlt:vll !~11~()111 v •~•ttslave. Vedie t>etiek!l'lt t-ada: Ma1'1fn Jiiňk (šef· 
"•~a~l. Ol'c!!m. · , ~1~- Zuuna Mar~eHovt (Mdaktorka~: d,. Tert;P;It Or11t· 
l'lyovt (\'el'la~tol'ka ). dr Z\tflnko J'ljovátek C:So. f Ol'et.l!!eda l, Pavoi··Sa!lll\. ~tt-~m 
l\[St. CV~·rriJr ef~tik . ano. €v.t FltcherovA E:It-nl Jan-~vd . . !va" f>alovl~ 
ctr . lva!'l ~tantshlv , ,e;o,h nTl'II ľrndka> Tlačia Nitrl•n•h tlelllarl\e, ,., . ~:~ •• ~ltra 
~Q O, · RS 82~.1 /6& · Ad,re~ . \'~. dskctet Ht.idnbnf: ilvotl._Bratltlav,, Vol. ltenJ. rad 
~~• a. t•l 5SJa~31 Adm!nfetrl."la: Vyd•vaterstvo OII;GUR, lifttltltft, Q. · ,,. 

· ~•4~ 291• ll'ltilrt"t ~tU,.lenJ• ~rattslava. · c;o..u~w t7. Ft~!lt,..,Jt PNS. .. C:.M 
'"i1'14ho vft.lačku 2.- ~i!•. 
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pl'ed Olfchest,.om x. 

IGOR MARKEVIČ 
(1912) 

dirigoval po vojne niekoY.kokrát v 
Prahe na Pražskej jari - a tieto 
koncerty boli vždy úmerné jeho 
vynikajúcej povesti. Má menšiu, 
slabšiu iJlostavu - jeho tvár. na 
ktor·ej ste ·nevideli an·i stopu 
vzrušenia či úsmev, pripomínala 
priam masku. Pôsobil vel'mi reš
pe.ktovane, .ale ,i trocliu nepriro
dzene. Tento dojem bol i podčlar
knu~ý . jeho .<tokpnal01..t ~pncentrá
ciou, skôr však stbjového nežž:i~ 
,vého charakteru. 

Bolo divné, · že napriek týinťo, 
možno povedať pre umelca - ne
gáciám, mal takú veľkú reper
toárovú paletu. Od klasikov C·ez 
romantikov, po modernú, a l·e i 
duchovnú hudbu (p.redvledol tu 
napr. Beethovenovu Missu solem
nis), vše~tko dokonale poznal. 
Keď tu bol prvýkrát, najviac 

nám za,imponov.al dokonalou pa
mäťovou znalostou ·Svätenia jari 
I. Stravinského. V tejto skladbe 
je mnoho rytf11ických problémov, 
ktoré zvládol s obdivuhodne sa
mozrejmou l'ahkosťou. Myslím, že 
sa však nemýlim, ak poviem, že 
napriek všetkým kl·a.ciom jeho 
umeleckého prejavu, jeho kreá
ciám chýbal onen ľudský a cito..: 
vý aspekt, ktorý je sice nedefi
novateľ•ný, a1e predsa približuje a 
p).Íta v jeden zväzok autorovo di~
lo ~ účinkujúcimi i s obecen
stvom. 

· Nemožno povedať, že by spo
lupráca s nim mala nejaké úska
lia. Bol korektný a dokonca ve
del niekedy i pochváliť. Alfj bez 
úsmevu. Keď sme ·S kolegom Pat
rasom prehrali sólovú partiu v 
Brittenovom Spt'ievodcovi orches
rom, ,komentoval to slovami: 
"Schon - wunderschort". Keď sa 
však hneď na to tlmene ozval zo 
skupiny pozaunov kolega Štindl: 
"Pán profesor, dáte na pivo~" ....:. 
zostaLi sme v dokonalej realite 
života. 

Milým, ušľachtilým zjavom pri 
dirigentskom pulte bol 

ANDRÉ CLUYTENS 
(1905-:-1967)., 
~ t ! ·r • c'• : i · 

uŕnéteď veim! senzitívny, distiri
g'wovar{ý: 'Á[{:o ·sa ľudsky prejavo
val . k 1'spoh.ipracovníkom, · taký' bol 
aj ' je~o·· .huddÔn'ý 'préjáv. · z ·rejme 
ťri•al 'vk'od:ehý ' dar získať ' si ' l'udí 
čar'?m .'svoje'f os<i6no~ti 'a, skúšky 
s· . n!m ··sa · ~ohli' nazv,ať v.zo,rovýnÚ.' 
VedeJ ·; P'tesne, . čo chce, v.edel to 
I?'.oyé~.at s· tr.p~zlivósťol,l :;. ak mu 
<~~da ~~~kto 'hn~ď .. nepdi'o~umel -: 
a• svoje . pre.d,stavy vy jadrova'l tak. 
aby to nebolo nápadné a pre· dbe~ 
cen.stvo .. efektné. ·Jeh'o .zmy,sel pre 
f~rby ,orchestra .m~1 Aovoľoval vy
ztlvih)'lú( všetky klady inštrumen-

1tácié· ... a · ·neokázalé, ale pôsobivé 
bolo i jeho vcítenie sa 'do ' štýlu 
diela, ktoré ' vedel podať s oje
dinelou autentičnosťou, takže už 
!ikúšky, któŕýrňl 'zl:5ytočne 'néplyt
val, prebiehali v takom poz·ornom 
a zaujatom ovzduší, ?E> kažc)ý qráč 
st musel z~muzicírovať. · 

· Pretože dirigent až pri verej
nom predvedení roz.vi nu! všetku 
svoju fantáziu, inšpiroval orches
ter k vrcholným výkonom a kon
cert mal preto mimoriadnu tech
nickú i vnútornú náplň, aká za
necháva hlboký do,iem nielen u 
publika, ale aj - čo býva v:tác
nejšie - u účinkujúcich. 

Sir JOHN BA:RBlROJ;"LI 
(1899-1970), . ' . 

anglický dirigent ta!Ja:nskeho pô-, 
vodu patril k obľúbeným hosťom · 
v ČF, aj keď sa tall). . . neobjavoval 
často. Z d-irigentské~o P.rej~vu sa 
dalo zistiť, že Qol pôvodne inšvru.,- , 
mentalistom - a to víol·ončelís
tom. Spontánna muzikálnosť, pod- · 
Jozená voľne prúdiacou spevnos~ 
ťou, priateľský ľudský postoj k 
spolupracovníkom, ktorý vyplýval 
nie zo slov, .ale z vnútorného 
presvedčenia, ktoré mohol každý 
cítiť, vytvorilo z neho obľúbeného 
vedúceho orchestra. o to väčšmi 
(čo je vel'mi vzácne), že i jeho 
v lastné teleso Halle Orchestra si 
ho veľmi vážiJ.o. Svojím spôsobom 
bol i rázovitý. Na festivale v Mon
t reaux, kde bolo vel'mi teplo fi 
dalo sa kúpať v jazere, chodieval 
na skúšky v kožuchu starého stri
hu a v teplých to1pánkach, čo mu 
však rozhodne neubralo na naš•ich 
sympatiách. 

Bez mimoriadneho vypätia ~ 
napätia vedel prebudiť zauJem 
spoluúčinkujúcich, aby prija li a 
podriadili sa jeho predstave, ako 
chcel dielo r·ealizovať. bez toho, 
aby zabiehal do podrobností (aj 
kflď ich neprehHadal); dbal o to, 
aby všetko malo svoj š t ýl a tvar. 
čím vzni,kli správne proporcie 
stavby a jej vyznenie zanechalo 
výrazný dojem · u poslucháč.ov. Ce-.. 
ni! som si hlavne jeho poňatie 
prvej Mahlerovej • symfón~e a 
Franck9vej., symfóniEl. d ' ,mp!, v t 
ktorých ~oká~a l ta·k .'edn~značne ~ 
vyzdvihnúť ich ·'charakteristické l 
obsahové znaky. 

Z radu poľských dirigentov ok
rem Fitelberga, medzi ktorými llol 
napr. Mlynarski, Bierdiajev, z 
mÍadších Witold Rowicki (1914 ). 
Jan Krenz (1926) a ktorí -- kaž
dý svojím spôsobom - dokázali 
svoje dirigentské umenie, mimo
~iadne upútal a najčastejšie sa v 
Ceske.i filharmónii objavoval 

PAUL KLECKJ 
(1900). 
Rodom Poliak, žiak Mlynarského, 
žil však stálE; mimo Pol'ska. 

Pri svojom hosťovaní vynikal 
dôkladnosťou štúdia ktoré šlo 
vždy do hlb'ky. A tak, keď Kube
Uk odišiel do zahraničia a zdalo 
sa, že umelecká disciplina v čF 
upadá, medzi filharmo nikmi sa za
čalo uvažovať o ňom ako o osob
nosti, . kt-orá by bola schopná dať 
veci do poriadku. Teda ako diri-

. gent _-;:- . "t~énef.:,:, ktorý .qy boJ. 
angazovaný v sezóne na ni e koľko 
koncertqv. Z jeho dovtedajšej čin
n?sti bola zvlášť oceňovaná jeho 
zasadovosť a nekompromisnosť pri 
p~esadzovaní technic)<ej stránky 
vykonu, prevere ŕlä skúsenosťami z 
iných vel'kých orchestrov kde 
ho~ť·oval. V postupe tejto ·.práce 
pr:I.?~m!nal Talicha, bf).~ ]Cho pre
myslavosti (a~>poň navonok to ne-

. dal p~znať ) á ľudského prístupu 
k v·ecl. Obmedzil sa na skutoč
nosti; vecne ich spomenul bez to
ho, že by ich zdôvodňoval - a z 
postupu sa dala vycítiť jeho nie 
veľmi príjemná nadradenosť, l keď 
azda v podstate oprávnená. Rokmi 
pribúdalo i nervové podráždenie 
a nedostatok trpezlivosti. Koncer
ty však mali vysoký štandard. Ale 
·niečo akoby tu stálo medzi diri
gentom a orchestrom, takže ve
rejná produkcia nemala ten !n
špiračn,ý prvok, kton' ho výsled
kom by bol býval mi•r• ·1· i'1'lny 

účinok na poslucháča. A predsa 
s týmto dirigentom sa dosiahol 
'taký mimoriadny výkon, aký som 
za celú svoju činnosť nezažil. 
Zhodou okolností, bol ' to jeden z 
moj ich ;posledných koncertov vo 
fi lharmónH pred odchodom do dô
chodku.· 

Na f.est iva!e v Montreaux vo 
švaj čiarsku predviedol s nami 
Mahlerov,u Pi ese ii o ze ITl i. J e 
t o h lboká medi tácia o živGte, ale 
i o jeho ko11ci. Skladatel' t u v pia
t ich vetách melancho licky spieva 
o mladost i, kráse , o s trastiach 
tejto zeme, pri ktorých plný po
há r vína v pravý ča s j e oslobo- · 
de nim od všetkých · hor kostí. Pos
ledná - šiesta vet a pod názvom . 
Rozlúčen ie je najvnútornejším 
prejavom skladat el'ovej lásk y k 
prírode, Hľadá pokój pre svoje 
osamelé srdce.' A v dia l'ke už vi
dí cieľ života nového, umierne
ného · a jeho ďa leké svetlá, ktoré 
planú večne . .. · 

Túto skl adbu hra li. ·f.ilharmonic i 
ve l'akrát ; j a sám . napr. pod Bru
nom Walterom, Talichom, Zemlin
ským, Ostrčilo~, Stupkom a d'al
šími. 

Prvá skúška p~ebi eha!a vo zvy
ča jn om pracovnom pos tupe a 
my sme rn9h li iba konš t<Jtova'ť , že 
K\oc ki pozná dol<Ona !f> pHrtitúru, 
čo bolo však pre nás lipinou sa- · 
mozrej most'ou. Celko m neočak<í va

. n_é. ft p re~aP,e nie v~<:\L( P.rišlo pa 
dníhf den 'p r i generá lke. Od Ve
ty k vet e nar.astal.a sústredenosť, 
také' citové za, atie a na,13.äúe 
fh~e!)d di)· i~e.~r~. 1. ~!e_t'~L'éiW t or: 
cliešt,ra. ~e · zaver~c~a\:-,'f, ta,Jkt;ora 
sa ko.n čí ce kom odumie ravo. ~bo
la nie . hr an á, lebo to už ne
boli nástroje, to bolo • zvulwvo 
umocnené pohnu tie . jednej. «~;~ .~e v 
mnohých telách. Nie, n ie s'om bús
nik , nie so'in • spisovate l', aby som 
m ohol vyfíčiť d1,1ševný stav or 
chestra, k eď sme skonč:ili. Nikdy 
5om nezažil t o, aby väčširya ma la 
v očia ch s lzy _a tí ,.najtvrd ší" boli 
bledí od otrasného · zážítkú, · ako 
by sme -boli všetc·i zazreli ,.ten 
druhý breh". . . 

Brodského ulica č. 2. Dom, Tctor ý oddávna 
pozornosť milovníTcov hudby. 

Po ju'bilejnej sezóne Leningradskej filharmónie 

Pohľad do sály .. , 

Každý, kto príde do mesta na Neve, určite zamier i 
aj na Námest i·e umenia, neďaleko Nevského p ros pektu. 
Tu - oproti Puškinovmu rpamätnÍ'h."U j e Dom hudby, 
v ktorom má sídlo Leningradská štátna filharmónia. 
t?,udova bola postsvená ešte v rok och 1834-1839. Sym
~onický orchest e:· Len ingradu slúžil cárskym potlľebám 
18Ž do VOSR, kedy sa brány d nes už povest nej b[ele j 
budovy otvorili vš·e tkým obyvateľom mesta. Dňa 13. má 
fia 1921 bo l vydaný zákon o Štátnej filharmónii v Petro
hrade; Tento deň sa st al dňom zrodu najstaršieho Hl
harmonického telesa •V ZSSR. Jeho pôsobnosť a význam 
íJa stali celoštátnymi. Za mesiac bol slávnos tný koncert 
na ot vorenie činnosti filharmónie - s novými ú lohami. 
p ir·igoval Emil Albertovič Kuper, k torý bo l prvým cli 
rigentólľl tohto telesa. Za tri le tné m esiace uviedla fil 
harmónia 54 symfonických, 8 zborových a 5 komorných 
koncer tov. Za p rvú sezónu navštívilo ko.ncerty 160 tis íc 
fudí! 

*** 

Keď sme bez slova odchádzali 
z pód ia, eš te po niekoľkých mi
nú tach som našiel kon t rabas is t u 
P. (mladého č l ena) .p lak.ať v kú te 
chodby. · Olhem diel klasikov uvied la Leningradská filharmónia 
Keď tento výkon n.a generálke d iela· avant f)ardných domácich i zahraničných sk lada -

porovnám s večerným predvede - tel'ov svoje,j doby. Napr. v roku 1926 malo v Lenin-
ním na koncerte, k t.orý bol do- grade premiéru prvé symfonioké d ielo m ladého D. šos-
kona Iý, ale už bez . mJrnor ipdneho takoviča, publikum sa zoznamovalo (na autorských ve-
pohnu tia, nemôžem s~ to vysve t l i ť ~eroch) s die lami B. Bartók·a. A. Hooegf)era, P. Hind·e-
ináč - pok iaľ takú zvlášt nu psy- )Jl itha a ďal ších . Pred tP lesom stáli v,ýznamné d irigent -
chózu mo7.no vôbec vysvetli ť - ské osobno~ti ZSSR i Európy: A. Gauk, A. Glazu nov, 
než tým, že sme boli ráno sami A. Pavtov-Arben in, S. Samosud, O. Klemperer, H. Aben-

• medzi sebou, bola ,to •·v:las,t ne in ti- droth, V. Ta lich, E. Ansermet, J . Kubelík, C. Zecchi ... 
mit a, keď človek odkladá vži té ~i e je an i možné vymenovať všetky významné . di rigent~ 
spoločens-ké záhrany a pre rnožený Sl<é - a le i interpretačné zjavy, ho~;>ťujúce s týmto 
citom, uvol'ňuje i podd <íva sa len význačným t elesom. Menej známe je. že v rámoi o b rov-
a Jen svoji m duše vným st.av-om ského telesa filharmónie pracuje i Glazunovo kvarteto 
a pocitom. a v roku 19?3 . sa vytv~rilo ešt_e j edno syt?fonick~ t e-

p t 
·t , . :· t d d • leso v r ámct f!lhar rnóme, kt ore t eraz vedte mlady t a- , · 

o om o p.ama nom pre ve em 1 t · 1 'ť rr ' .. 'h k k · · · 
Klecki dir igoval ešte n iekol'kokrát en ovany U?'_le ec, .v1 az · vsezvazove o on u rzu dlťl -
ČF d k. h .- • 

1 
, t k . , gentov: JuriJ 'rem1rkanov. 

a -o onca na rava vse y j .• 1 ~ · *** 
Beethovenove symfónie pr e náš '' l · . · . l , -

f
- - . 

1 1 , Okr·em povestne] btele, st 1pov·e, saly Domu hudby gramo onovy pnemyse a e uz . . : . ·' . ·• _ ' 'kd . 
1 

á . ' . kde má fl lharmoma SVOJe pravtdelne koncerty kde sa 
nt\ .Y p_:l dspo uptr l Cl s . 1 0.

1~ s~ poriadajú každý d.eň abonentné ·alebo iné koncer ty, 
a Y pnpa ne~ a a· S·{US Y 1 v roku 1949 bola dosta an · t M ľ 'l f'll · ' .koncerty mali síce v.ysokú úro - · · · · · v a zv. a a _sa a l 1armo~ue 

v k- v -

1 
't a· . na Nevskom prospekt·e. Je pomenov.ana po M. I. Ghn-

ven, a u mozno C8!(·a -o vym- kovi · · ' ~ 

kajúceho di'ľigenta a vynik? júceho · *** · 
orchestra, ale , nič navyše. 

Či bol á _príčinou spomínanej mi
moriadno~i správa, ktorú vraj 
Klecki dosta l, .2e mu zomiera 
manž.e lka, , a sv-oje emócie v sú
zvuku a tak ·obsahovo zameraným 
d·ielom vede l preniesť na orches
ter ~ n e v i e m .. ~ 

KONII.!:C 

V roku 1934 sa Leningrad st al mestom prvého Mé
dzinárodného fe s t ivalu soviet~k eho umenia. O t ri rokv 
neskôr - s.poJu s Moskvou - por iada dekády soviet
skej hudby: až do vojny... Rozkvet filharmónie je 
zviazaný s takými menami, ako je kritik, muziko lóg 
a orga:n izátor hudobného živ·ota Ivan Ivanovič Soller tin
skij. Bol o. i. umeleckým ·vedúcim fi lharmôni•e až do 
svojej smrti. Druhou osob.nosťou j e Jevgenij Alexandro
v ič Mravinsldj, ktorého meno je známe na c·e lom s ve
te. Sto ji na poste šéfa od r. 1938. Tento dirif)ent od
chádza s f iJharmonikmi počas II. svetove j vojny do 
mes ta Novosibirsk, ktorý sa stal dočasným sídl-om or· 
chest ra v rokoch vojny. V rokoch hrdinského boja so
vietskeho ľudu proti f·ašist-om nepr.est alo teleso šíriť 
umenie - čl už za f:rontovou líniou, alebo priamo me
dzi vojakmi červene:i armád y. 538 koncer tov tých či~s 
navšt ívilo pribl-iž·ne 400 t isic poslucháčov. 29. ·ok tóbra 
1944 zača la filharmónia sezónu v Leningrade. V ro l,och 
1911- 1960 vniesol umelecký vklad d-o t elesa i nemecký 
dirigent Kurt Sanderling a neskôr Arvid Jansons. Vn 
februári 1946 orrhester prvý raz uskutočnil zájazd do 
zahraničia - bolo t o t<'ínsko . . Odvtedy sa začala t r ium
fá lna cesta te lesa po svete . Dopos ia!" navšt!vilo vyše 
20 krajín Európy Amt>rlky a Ázie. Medzi významné vy
stúpenia patrí i koncert v sále OSN. V jubilejnej sezó-

. ne , k torá práve sk"lnčila , venovala Lt>ningradská fil 
, harmónia zvlášt ny cyklus koncertov svojmu jubileu. 
Leningradčanov prišli pozdraviť najznámej ší umel·ci 
ZSSR i zahraničia , m edzí nimi i svet·ozn áma d.r[\žďan

' · ská Staatskapele. 
(Voľne pod ľa Mu zykal'noj žizni :. -uy- ) 

., ' 
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