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Prvé pohľady na BHS • varšava 1971·• Hovorí Eri Klas II ·· Mladá švédska 
hudba • A. Dvorák v Rusku • História robotníckych spevokolov 

V nedeľu 26. septembra t. r. otvorili . v Zr kadlove j sieni Primaciál neho 
paláca v Brat islave · f esti -6al Bratislavské hudolmé slávnosti 1971. ·Na4 festi
lJalom prevzala zášt itu vláda SSR. Na prvom tilávnostnom .koncerte účinkoval 
Slovenský fillwr moriick ý zbor, ktorý · t ohto roktt slávi svoje · 25·-ročné ju
bileum. · Sn!mka: čSTK 

Na margo ·f8sitVahi 
Na s lá vnostnom otvor en! f~st·ivalu BRATISLAVSK~ HUDOBNJ! SLÁV

NOSTI, ktorý sa s1<ončil pred niekoľkými dňami, pred~esol mln:i~er 
k ultúry SSR ·Miroslav· Válek·s1á~stný prejav; J<.ťot·ý 'p'd.~ášam~ :v·rptM~ _l·· ·• 
zmen!. · ' · ' ' · ' : · ' · · · · · " · .. 

Začína s a VII. ročník BHS. Tent-o fes-
tiv.al · má t eda už svoju, aj 'ked' krátku, 

. jednako' len t r adíciu; má sv .oje dejlny. 

. V.p'isôvať · na margo' de j in :-poznáthky -
·a · čo Iného je ·otvárailie ·podobných ·podli
•jaťi, než glos ovanie udalostí: minulých 
a beda, častio ' i budúeich ·- býva · nie~ ' 
kedy riskantné, · inokedy·· vedie · k sinit!š-· · · 
nosti.' Vzdávam · sa .. t ed·a rád te~tó čestnej 

·póvinno'sti · a nebudem ani hoďnl}tiť' to, 
čo sa ·· už s talo, ani predpovedať · to; čo 
sa ·· stane. ·Budem sa podľa .. doqrého -slo
venského príslovia držať svojho kopyt'<~, 
tým viac, že skákať • hUdbe 'do · reči· nie 
je<'dobré ani 'pre politiku, ani pre hud
bu. · Napriek tomu, či práve pret-o, chcem 
iba· z iného-aspektu .. a . inými slo:vami.zo-
pakovať t o, čo BHS už siedmy rok ho
vorja. na margo súčasnosti . svojím .jazy·
kom. 

Zaiste , netreba upozoriíovať na .. prí
tomnosť tohto fes tivalu v našom kultúr- · 
nom dianí . • Stal sa už jeho .neodmysli
teľnou ' súčasťou, stal sa už nielen .ume
leckým faktom, ale aj kultúrno-politic
kým · faktorom. Dalo by sa povedať, že 
svojím dosahom sú BHS opdvefkým · fes-

TER:EZIA URSINYOVÁ 

. . 
ti valom na malé \Slovensko.· Boli · by sme 
príliš tradiční a prlllš ·Sif1venskí, - 'pili
skromní. Slovenská : hudba :.sl , tento· fel!
tival zaslúži, slovenská . a · če.skosloven
··ská kultúra · ho potrepujú,: Kultúrno-po
litický zmyseJ. .. tohto festivalu je oltrem · 
iného v tom; že· spoluvytvára .duchovnú 
klímu, žé · pomáha· udr-.tovať t!lkú atmo
sféru, v -kto·rej sa umeniu dobre;· tlý.cha 
- a to, aj keď ' to vyzerá veľmi Jedno
ducho, je viac než · zložit é,· dnes,. ·keď 

. v značnej časti s veta je.' umenie všet
kým mozným ' - predmetom· obchodu a

•Jebo ·prostriedkom ideo,logickej ·erózie -
napríklad, Iba .nie · t Ý,m," čím ·by, mohlo 
byť - dajme tomu: pomocníkom pri 
poznávani sveta v nás a okol.o nás, či 
jednou z možností premeny t ohto sve
ta na iný, ·lepší, spa;avodliv~jší. 

Z tohto hladiska je ka~dé ki.lltúrne 
podujatie totito druhu, teda . aj BH~; 
odpoveďou aj výzvou súčasne. ,Odpq.ve
ďou -na ,Prognózy,, ktoré predpokladali, 
že s balónikom pražs~ej jari odveje vie
tor aj možnosti slobodného rozvoja u
menia a výzvou tvorcom umeni~, aby 
ohmatajúc priestor okolo ·seba ·z'istill; .že· · 

v skvelej zostave 
- o·sem dní festivalu Bratislavské hudobné slávnosti . bolo venovaných mladým .. 

· Nielen na pódiu - rovnako 'V · l,)repl nenom ~ hl' a disku ' Slovenskej filharmónie a 
Zrkadlovej siene, kde boli koncerty In terpódia '71. prehliadky mladýclľ nádejných 
talentov. Zfi . sociali~tiCI<ýCh krajín. . 

. ' ' 

U 7 . . v tani . nazn ačil , prvý rocn!k tohto 
. pod ujatia (poriadaný. ešt,e mimo 

r ámca' BHS). ž<:! pô.i,de o akciu sq zvlášt
nou atmosférou - ce lkom odlišnou od 
b'éžného koncertného vystúpenia reno
m ovaných umelcov, a lebo festivalových 
vystúpeni známych interpr~tačných 
hviezd. 1'až-ko definovať ovzduši~ devia
tich koncertov (nepočitame sem tzv. in
terné prehrávky lnt·er.pód-ia '71. ktor e 

slúžili .skôr zástupcom . agen tik a mali 
dokresli ť umelecký ,p'rofi! umelcov . .. } . 
Po značili ho ·nielen skvelé' výkony jed
notliv-cov. m J.adá a zdravá ambició.znosť; 
oprostenie sa .od ma niérizmu. k torý nie
kedy _spr.ellád~a výkony v-o· veku z~~ l
šom. Už dnes, keď p!šem tieto riad
ky - a fes tiv-al ešte pokračuje - mož
no konštatovať, že opo kvantitatívnej 
sbrá,nke znamenajú BHS veľký útok na 
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R;očnlk ·.Il[.' 
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Cena - 2:---Kčs . 

PRED NOVOO CLOHA.MI 
Vstup · do novej sez6ny môž~me zhod

ne ·označiť ~a úspešný, n ajmä z'ás lullou 
Bratislavských hudobných sléV'ností, kto
ré' pt·iptavHI pre ľla•Stávajúcu sezónu 
adek vf1tne ovzduš!·e oča·kávan,ých ume
leckých ·záž!tko·v. Súčas111e s! však sj)o·lu 
s celou našou spoločnosťou uvedomuje
me, že pred nami sto;la nov.é úlohy VY
plývajúce z u.mesen! XIV. ·z j azdu Komu- · 
nisticke j strany· československa. Náš 
hud<>bný život čak-ajú náročné úlohy, 
splnenie· kto.rý~h zálež! od inicí.atívn ost i 
a svedomit-Osti nás všetkých. Fakt, že 
v r~mci Brati!! lay~kýc\1 l}udobn.\!cl:l. ~!;)..Y- .. 
ností sa uskutočnila prehliadka novej 
slovenskej tvorby, venovaná 50-ročnému 
.jubileu strany. h~vori ()· tom, že -sa skut
kami začínajú na'P!ňať a reali zovať úlohy 
Zväzu slovenských skladateľ<>v. ktoré si 
vy týčil jednak na mil\lOr·1adnom Valnom 
zhr om ažde,ni, ako a.1 slovami pt·ed·nese
nýml pr-edsedom zväzu dr Otom Fe
renczym n a z j-azde KSS, keď povedal, 
že zmyslom umeleckej . činnosti členov 
nášho zväzu je obohacovať . duchov,ný 
živót socialistickej spoločnosti a tým' 
prispievať k všes-trannému rozm·achu 
hudobnej kultúry nášho štátu. 
Je 1:'0 .i:!!•sná a koniklrétna pe.rs·pekt!va, 
je to nli<ročná úlolh11; ktor-e j realdzáciu 
mo2íno zarbezpečiť iba:. spoločným využi
tim všetkých akthnnych sil a tvorivých 
schopností. Pozitlv.a. ktoré prJn1esla na
prí-klad -posledná prehUadka n ovej tvor
by tréba l naď·a l-ej r.o.zvljať a le . i zvy
šovať nároky a kt'itét'llj na ·kvalitu t vor
by_· i jej I-nterpret áciu. 

Za na jdôležitejšiu ·úlohu prí'\.om Mstl 
považujeme - i v našej .red.akčnej p r áci 
- rozpracova·nie uzáverov XIV. zjaz-du 

KSČ a naj mä uvedeni e do pra l!ie tej' 
myšlienky, kde sa hovor!, .,že strana 
považuje tvorbu umeleckých hodnôt a 
zvysova.nie kultúrnej úrovne najširších 
vrstiev pracujúcich za výzillamného čini
teľa pri formovani socialis tického člo
veka a pri prei1lbovani s ocialist ických 
spoločenských vzťahov". 

To znamená, že treba zdôrazniť vý
znam a dosah hudobnej a est&tiť:kej 
výchovy, rozvoja umeleckej ·ama-térskej 
a záujmovej činn-osti. Uvedené slová 
podčial'kujú · význam rozvoja hudobného 
ži_vot_a .. _na _ prof.e!>iQná,lnej .úr~l(ni . i. na 

. našom vidieku. Sú to nemalé ú)ohy a 
požiadavl<y, ktot·ých plneni~ a presa
·dzovanie ··do žlv<>ta· vsttt:plljeľ db popŕe
dia a j v súčasnej chvíli - v predvo
lebnom obdob!. Sú t o ulohy, ·ktoré budú 
náročné a.i pre našich poslanc-ov, od 
ktorých bude naša hudobná obec právom 
očakávať pružné t'iešenď·e wktuálnych 
úloh a !Pr-oblémov. 

Ak sme ko.nš·tatova-l·i, že nová hud-ob
ná sezóna s-a začala ús,pešne. musíme 
s a ktdticky 'obzr.ieť a j . okolo s e ba, po 
našich mestách, d edinách, n a problémy 
estetioke.t výchovy našej mládeže, pre.tsť 
oél .pro.klamácii ku k onk!rétnym činom. 
Nemôžeme 'byť ne-vštmavi .k t omu, že 
s falošnou pred stavou ľuďovosti sa z 
masovokomunik.a~ných médii i t zv. es
ti'ádnyc.h prog:t'amov šú;l tiež pseudo
ľudoV'Osť a p_seudoumenie a pod. Aj tu 
budú môcť t i, 'kt-orým dáme svoj· hlas 
ur~biť kús poút!vnej · a statočnej prlice 
nielen v p.roS:pech našej hudobnej k ul
túry, a le celej našej socia Usticke.i . spo
ločnosti. 

"Vo voľ'bách · 'dokážme znov-u, že sto jíme pevne a jednoznač11e na strane soci-a· 
llzmu, mieru a spoločenského pokroku. V ničom, o čo sa usilujeme, nie sme sami. 
Sme členmi vel'kej rodiny socialistických krajín. Spája nás spojenectvo, priateľstvo 
a brat ská spolupráca so Zväzom sovietskych soclalistlckých r epublík. Túto silu ne· 
zdolá nikto na svete. V nej .ie záruka našej národnej slobody, bezpečnosti a štát~ 
nej nezávislosti - dnes i !)re všetjj:y časy." ' 

(Z vyh lásenia ú stredného výboru KSč a ústre dného výboru Nároc1ného f•ron-tu • 
CSSR k voľbám do za.stupitel's·kých zborov všetkých stupňov. ) 

nie je ohraničený ničim iným, Iba ich 
vlastnou tvorivou potenciou. Nie .. náho
dou túto, povedal by som, pozitívnu 
provok_áciu usku.to~ňuje práve slovenská 
hudba, slovenskí hudobní sklad.atelia. Nic 
náhodou sú tohot·očné BHS aj prehliad
kou súčasnej slovenskej hudobnej tvor
by venoyanej 50. výročiu' založenia KSC. 
Rozvoj a rozkvet slovenskej hudby je 
ner_ozlučne spojený práve s politikou 

· KSC a : je preto · dobre', že slovenská hud-

71 
fyzické možnosti abso ,vovania a- di:IS~v
ného strávenia toľkýoh výkonov. Ne
cha jme však bokom organizačné problé
my, k toré nájdu svoje miesto v záve
rečnom hodnoteni festivalu. Pestrá pa
leta výkonov s l zasl-uhuje aspoň globá l
ne ·hodnotenie, resp. porovnávanie in
terpretačných ·výkonov a po;;!uchiičskych 
lá žitkov. 

* * * 
26. IX. 1971 - komorný i<on~rt . na 

ktorom vystúpilo · Bratislavské dychové 
kvinteto a" Wllanowo · sláčikové kvarteto 
z Poľska. · Prvý súbr,!· sme poču l i ne
dávno na trenčiansko - teplickej IPJ:ehliad 

.ke mladých 'sl·ovenských interpreto,v. Od 
vtedy uplynul Iba mesiac. ale t1.·e -

(Pokt'ačovanie na 3. str.) 

ba má čo povedať svojim súčasníkom 
práve v tomto období. 

Vážené dámy a páni, vážené súdr už
ky -a sú!lruhovia, 

napriek všetl(ému, čo sa tu povedalo, 
napriek nespornému · významu kultúr
nych udalosti takého dosahu, ako majú 
BHS, fest ivalové dni sa· pominú, hud
ba však zost áva. Zostáva čistá radosť 
z umeleckého zážitku, dobrý pocit po 
st:retnutí ducha s krásou. 

Peter Toperczer Sn!mka: ľ. Breier 



ÉVX ·OÚASTLEROVÁ 

O · pr.oblémoch výchovných· koncertov Nová sezóna 
koširil,(ej): :OP~ry 

:Poslei!nym o!)~rným titulom ~b i1:1ll ei na 
tv-orbe. Leoša Janáčkq , z k torej inscenova la . ~~
te.raz iba Je j pastorkyňu. Bude to Káťa Kaba~ 
nová. Rozpisovať sa o kva litách ·tejto opery l 
.o nutnosti propagovať Janáčka, kt orý, žiaľ, nemi 
, na našich s cénach · stále to miesto, aké by . sí 

štyri milióny 
poslucháčov 

V ý chovné koncerty majú na 
Slov.ensku pomerne mla

dú tradíciu - poriadajú sa 
od roku 1956. Ich pôvodným 
cieľom bolo vychovať mladé 
koncertné <Jbecenstvo, lf)omôcť 
hudobnej ·výchove na ško·Jách, 
rozšíriť citovo-estetický obzor 
žiakov a učiť spoločenskému 
správa·niu sa na koncertoch. 
Keďže u nás výchovné koncer 
ty nemali tradíciu, hľadali sme 
pouče<nie v českých krajoch 
zvlášť známe boli koncerty v 
Gottwaldove. BoH to koncerty 
prevažne orchestrálne, kde sa 
využíva li aj vizuálne pomôcky. 
Skoro sme však zistili, že ten
t o vzor je pre Slovensko ne
uskutočniteľný. Museli sme si 
to tiž uvedomit, že u nás prišla 
do úvahy len taká forma vý
chovného konc·ertu, ktorá by sa 
mohla !t'ealizov.ať aj v malých 
mestách ale bo de dinách. Na
pokon sme sa ustálili na 3-5-
členných komorných a só1istic
kých skupinách s konf·erencié
rom, ktoré mohli účinkov-ať aj 
v menších sálach (prípadne te
locvičniach) . a dali sa ľahko 
premiestňov.ať. V rámci skupín 
sme sa snažili v bývalej Kon
c ertne .i a divadelnej kance lárii 
(teraj.šom · Slov.koncerte ) o čo 
.najväčšiu v.ariabilitu čo clo ob
saden-ia i tematického zamera
n ia .koncertných skupín. Pr e 
zn•• iln'fa'Y'?,~~"tJV.edi om; že od r. 
H)56 ,o~~~~o : · 'n~~"sl~lrf~'ky'ch 
ško \ách vyše .l l QOO výchovných 
koncertov, na ktorych bolÔ o
ko Jo 4 400 OOQ ·Žiakov:. n drarriaturQii 'výchovných 

koh'certov môžem.e· •. i ho 
VOl.'i C v š it'·ŠO·m · '8" užšQm· slova · 
zmysle. To znamená: , -o clra- . 
maturgickej línii každého jed
notlivého konce.rtu, al-ehe ce
lých cyklov. v oboch prípa
doch musí byť jasný 'peda!JO- ' 
girký ci e ľ·. .. · 
' N a za č i-atku (lašej č.innosti 
, sa vynorila otázka, či ,dať 
clo popredia e'inocioná lnu vý
chovu žiaka, alebo hudobno
náukovú. Na základe mnohých 
·experimentálnych koncert ov, 
po po•radäch s uči te ľmi i účin
kujúcimi umelcami sme do
spel i k názoru, že na prvom 
mies te musí byť náuková t en
dencia. V rámci výchovného 
k oncertu s.a snažíme vyčéľpať · 
j eden· námet. Naším: \<ionečným 
ci eľom je, aby sa .ži !Jk ·zozná
mil s čo n ajväčším p·oč tom hu
dobných nástrojov, komor-nými 
skupinami, hudobnými forma
mi, s operou a j e j vývojom, so 
životom a dielom významných 

sklad a teľ,ov, aby ziska! čo na;j
' širš i pohľad na hudobnú kul
túru. Z t·ohto aspektu sme zo
sta~o· ili aj :jednotlivé cykly. 

1 ste by b'olo ideálne, keby 
sme mohli našu výučbu 

zavŕšiť o·rchestrMnym koncer
tom. Žiaľ, s orchestrom môže
me počítať Jen v Bratislave a · 
v mestách východného Sloven- · 
ska, kde s polupracujeme s ko- , 
šickou filharmóniou. Z veľkých· 
t e lies, ktor é sme zapojili do 
v,ychovných koncertov, spome
niem operu a balet SND, operu 
DJ G I' v Banskej Bystrici, Slo
venský filharmonický zbor, 
SĽ.K .a Lúčnicu. 
~ ;po.lutv<'>rcovJa výchovné
o ho ~oncertu sú konfe

renc iér a umelci. Né! prvom 
mieste spomínan;J. konferencié 
ra preto, lebo musl vedieť žia
kov nielen poučiť, aie i zau

';j ať a vytvoriť správnu atmo
sfé~·u. Sú to náročné požiadav. 
ky a ťažko nachádzame kädr.e, 
ktoré by ich v plnej miere sp!
ňali. Konce.rty sa snažLme ob-

Opera Štát neho divad la 'v Košiciach chce a j 
. v sezóne 1971/72 pokra čovať vo sv·ojej dotera jšej 
: osvedčenej dr.?m-at urgickej · línii, ktorá si '])Opri 
. .,návštevníckych" operách sústavne všíma i me -

. ' ne j.: z·i1il\n.~' '1diela . : · ., ·, · ·· · 
· · Zo štyr9ch'>· ti tu lóv zvolenych ,lpt;e--.novú. sezó~u 
r,eprezentu.1e kfiždý inú, štY,iovú \oblasť: prvým j~ 
Mas,~el}~t0v~ M~noo - typ!ckÝ, ,plod; f.rancúzske j 
roma.nít!Cke.l opery, ktorý zohral 'vý;z,namnú úlohu 
vo vývoji r-omári:ll;kej opery a doteraz dokazuje 
s voju životnosť nä s vetových javiskách . 

Rusk ú tvorbu r eprezentuje Bol'odinov Knieža 
Igor, ktorý má mať :premiéru v r ámci. mesiaca 
čSSP a bude is te veľmi vhodným diel•om pu 
slávno stné pr!ležitost i. Obidve opery zazn ejú 
v Košiciach po prvý raz. · 

Verd,iho Traviatou uspokojí košická oper.a dl 
horočné volanie publika po t omto ddele kt oré 
patrilo v rniulos t i k naj úspešnej ším lns ce~áciám. 
Po vydarených pokusoch n a vi acerých čs. s cé
nach pris túpi i košická o·pera k naš-t:udovaniu 
diela v talia:n:sk ej pôvodine, čo je ž1aduce 
i vzhľadom na č asté hosťovanie najmä taU,.n
skych spevákov. 

.zasluhoval. je azda zbytočné . 
Popri nových ins cenáciách, ponecháva ŠD v re -· 

per to ár! 10-12 st arších uvedení zvacsa opter 
svetového reper toáru a počíta o.päť s čarstým po· 
zývaním hosťujúcich spevákov, čo pdnáša vždy 
vítané osvieženie bF•žného r epertoáru. 

Ako je známe, košický súbor pestu ;je IPOPd 
operách a;j operetu. Vedenie divadla sa tohto 
Poku ujednotilo v názore, že nateraz m á ŠD 
v r.eper toári dostatočný počet operiet na to, aby 
uspokojilo dopyt po t omt o žánr i ·a nerAmadilo 
do plánu nijaký nový operet ný t itul. V istom 
zmysle ho bude pra vda zastupovať činohe.rná «n·· 
s cenácia Žobrácl<ej oper y. 

Balet, ž~aľ, tiež postihlo obmedzenie počtu pre. · 
mié·r a dostáva iba jednu !Príležitos.ť. Pre tú si 
vybral tri jednodejs tvové balet y: konečne p.ríde 
rad na d lhšie chystanú novinku Ivana ParH~a' 
Fragmenty, Ščedrinovu Carmen a Tance z Ma· 
rosszéku ed Zolt ána Kodály.a. Pre chy-litaný nový 
zájazd d!o Talianska n ašt uduje košický baletný 
súbor niektoré ďal šie balety svetovej t v·or.by a 
dop!.nt si nimi a j repert·oár na materskej s céne .. 

ROMAN SKREPEK 

sadzovať najlepšími umelcami. S poj.ovacím článkom medzi 
. tvorcami koncertu a u 

čiteľom hudobnej výchovy je 
tzv. ro z b o •r o v ý hárok. 
Mal by byť pomôckou učiteľa 
v príprave žiakov na výchov
ný koncert. Žiaľ, je ešte dosť 
učiteľov - najmä v mestách 
- ktorí žiakov vôbec nepr.ipra
vi.a a celá ťarcha pedagogickej 
tpráce spočíva na konferencié
rovi, čím je vý.sledný efekt 
značne oslabený. 

No čom pracujete? 

V ýchovné koncerty n a Slo-
vensku majú tú v·eľkú 

výhodu p·red podobnými podu· 
j.atiami v Cechách, že sú cen· 
trálne organizované. Témy a 
ich obsadenie sa určuje v cen· 
t rále Slovkoncert u, ktorá a j 
zvo láva porady a aktívy spolu-

.. . odpovedá národný umelec prof. Ján CIKKER. 

Robím ďalšiu operu. Tentoraz som si vybral námet 
z diel a W. Shakespeara. Podľa Cor iolana som si sám 
upravil libreto. Dielo som rozvrhol do troch dejstiev, 
z nich kaž,dé má 5 obrazov. Operu chcem dokončiť 
v rol~u 1972. Prejavili o ňu záujem dve zahraničné 
scény a op~ra SND . . Pr.ed 'frrátkym časom som sa vrátil 
z Talianska •. kde som bol členom poroty 28. ročníka me
dzinárodnej skládateľskej súťaže (oblast symfonickej 
hudby) - "Cena mesta Tr ieste". Je to súťaž kde vlani 
vyhral prvú cen:u , náš skladáte l' 'J. GaTtér. Tohto roku 
prvú cenu neudelili, druhá pripaci,la dvom skladateľom 
z Anglicka a Talianska a tretiu - dostal skladateľ zo 
Západného Nemecka. Do stí.ťaže' prišlo celkove 154 skla-· 
dieb. - mm -

pracovn~kov. Plány s a rol>ia za 
pomoci odbočiek v Banskej 
Bystrici, Košiciach a MDKO v 
Bratislave .. Hotové plány sa po
stiel.ajú na osvetové zari.aden.ia, 

BrllQ ·v novej sezóne 
kto.ré ich pre,rokujú so škola- Nová operná sezóna nadväzu je na Úsilie brnen-
mi a vrátia potvrdené, resp. ske j d·ramat urgie, k t o,rá sa p.re javu je v pestrosti 
s výhradami naspäť. reper:oáru - so zdô1'aznenim j eho základných 

Z 
a dlhé roky našej čin- hodnot. Zameriava sa je<1hak n a diela, ktoré 

nosti odz-nelo na adresu majú kľúčový význam v histo!'ickom vývoji opery, 
výchovných koncertov vel' a jednak na· ·di eta súč:as,h.é: Vzl1ľad·bm - na gene.r'ál· 
kritík. Kritické hlasy s a vždy ne opravy v Mahenovom divadle sa muselo 1pri-
ť).otýka.l~~ prevádzkových ·p.rob - hliadať na d iferenciáciu v plnen í týcht o základ-
lémo:v; ··~ ktorými zápasíme _ ~.Ylť~;<Pl!,l~jl~ r~znor~dé záuj.m!f{1~·· tpubJ.*'~"·~· .<lJa 
a nie ·' konce.pcle t:s:g~~nýčfi!~i) f;ik.W6.!li1 o sť ~e~~i:~-l'~l;\: Sf!:,čäsn,á.,t t~.tba:;je 
podu;iá·tí. často ·s~· stáva, že u-~ '1 .'' t. ' .~rJe~\tovan~,. pre~,!izmf;'"na ko,\nqi~Hé typy.,'( ~ fd iy.ádle 
mel ec !husí odL;le~nuf· ·-f<oncert~J.. \~ ·. · · · Redllt.~J:r.V ,J,~ná?J<oý~n di\fedle ' pôjde ~ôr o, ~jet-
niekoľko hodíri.' pred 'vyst(ľpe~· ' •: 1:~ . ,.oflc Jálne •i ,. · , . ' , , :-' 
11im a nemôžeme tak rýchlo Popr.i tituloch, kto ré sú známe z Jitel'atúry .a 
Z·abezpečiť za neho adekvátnu dobre zaplsané v povedomí divá·k·ov, u vedú sa 

. náhradu. Potom, pochopitel'ne, predovšet kým opery taliansk ej produkcie. V·er -
nemú koncert t-aký umelecko- diho Sila osudu a Pucciniho · Manon 'Lescaut ová. 
pedagogický dosah. aký by mal Z obla.s t•i nemeckej tv6rl:ly t t'> bUde G!uckov.a 
mať. Pracujeme so ž·ivým ma- Alcesta - základn é d ielo vývoja op.ery, v k t o;r.ej 
teriálom a ťažkost! tohto dru- sa prejavila ;jedn a z IPL'vých refolľiem t•oht o útv,a-
hLt s·a nemôžeme vyvarovať. ru. Najpozoruhodnejšou d ramaturgickou u!!la·lo·sť·ou 

C
- asto sme post.aveni pred t e j to s ezóny bude československá premiéra Ber-

o tázku, a.ký je ro·zdie l · govej o.pery Lulu a pr edvede.nie pôvodnej redak-
medzi v,ychovným koncer tom a Cle Ber liozových Tr ójanov. V Redute sa bud·e 
podujatiami Hudobnej mllide- pokračovať v uvádzaní komcmých opim·. V rámci 
že. Výchovné koncerty sú náLl- Miniopery študujú sa t r i krátke diela zomrelého 
kové koncerty pre školskú mlá - brnenského sk lada teľa Josefa Berga: nedO'končená 
clež v rámci vyučovacieho · ča - opera J ohannes dokt or F aust, Eufrides pred brá· 
su, kým hudobná m lád·ež ... . . je nami Thymen a Európska tur is tika. Dalej sa 
jednou z najvÄčších medziná- hľacl aj\1 prevádzkové možnost.! na uvedenie' P.o-
rodných o.rganiv.ác!í · mladých deš vovej opery Bambin i d.i P raga a dnxm.atkkých 
!'uctí do 30 rokov, ktorí sa slo- prác . iných brnen ských skladateľov. Pri niekto-

. bodne a dobrovo ľne rozhod·nú 
· venovať aspoň časť svojho voľ-

rých _r_eprízach komorných opier v Redute us~
. r 1adaJU besedy s di·vá~mi o pr.edvádzanom diel!l 

i o súčasných problémoch opery. 
Bm enský balet nadviaže na tradíciu v uvádza

ní nových sow etskych balet ov, Súbor študuje b.a· 
let And:reja Pet rova Stvorenie sveta podľa ~ná
meho ~resleného filmu francúz·skeho k!amk·at ur is• 
t u Jeana Eff.eLa. Inscen ácia bude mať českoslo ~ 

ve.n~k~ , Pr:emiér~-- v Janáčkovom div.azi:J&rJ:•15. 
:..:.~~tob~,· . . . , ~ · l., . . ··.~· · <\'·/·~111.~\ ~l , ... ·· ·.:: ·· -r:f.! 
" ·,N ~ r.éper tdál'i •zostali ú : osved~en.é titd!y kltasic.o 
·ke j ~a~etnej . l:ite.ratúry i Labut iti Jarzero;' Lufi'~tčik, 
Co~pé~1a, Gtselle, ~ <,ro2,práv:ky do rozp.r ávky, 
Lasske tance atď. Dale;j sa počí·ta s .naštudov.a~ 
ním Dvoi'ákových Slovanských t ancov. Pe1·spek• 
tívn.e s.a štu dujú mater iály k novým baletom 

· poľSkým, juh oslovan ským, sovi etskym a česko-
slov.ensk ý·m. · · , 
.~pevohra .mn~edla koncom minul.ej s ezóny pre

mte,ry amerwkeho muzikálu N. Simona Apal'tman 
719 a klasickej operety O. Nedbal a Poľská krv. 
O?a úspešné tituly sú zar adené a;j do tohtoroč
neho lľ·epertoáru. Súbor spevohry t eraz št udu je 
muzikál J . Kandel:'a - J . Stein a ..;_ F. Ebba Zorba. 
Ďalej ~o bude :jedna oz profesi,onálne n·a:jJ.epš1e 
urobenych českých. ope.r iet ..,..., Uličnica od Járu 
Beneša . a · hud·obná' -komédia azerbejdž an ského 
skladateľa ' Uze.ir a Hedžibekov.a . Dievčatá pod zá
vojmi. Dielo · je' populárne nielen v Sovie·t skom 
zväze, ale i v Poľsku, odkiaľ sa . do.st aLo pr.ed 
niekoľkými' l' okm i t iež do československa. 

PETRA iHEERENOVÁ 

ného času hudbe." 
, I<~~sp.ym zavŕšením výchov
ných koncertov by b9lo, keby 
sa čo najväčšie · percento ml á~ 
deže zapojilo do Hudobnej mlá
deže a neskôr sa stali členmi 
Kruhov priateľov umenia. 

e Paul Baumga.r tner, vý
znamný r akúsky rež·isé r a r ia
di teľ vied·enského festivalu bu
de režírovať v brnenskom Ja
náčkov·om divadle Pucciniho 
ope.ru Manon Lescautová. · 

e Spevoherný súbor ŠD v 
Brne študuj e muzi.kál J. Kan
dera - J. St eina - E'. Ebba 
Zorba. Premiéra diela, kto~ré 
~me nedáv.no V'ideti na br,at! 
slavskej Novej scéne, bude i-ste 

zaujímav-ou konfront áciou um~· 
leckýc.m kreácií i t'é~ijnej prä~ 
ce ( réž-íu brne-nského ,naštudo
vania má S. F išer - p.rem[éra 
bude 28. okt óbra t . r.) . ' 

Hudba v Chebsku 

Kvarteto (aj z celoštátneho hľ·ad~s·
opery z polovic·e šesťdesiatych r.akOlV 
patrí minul·osti. Ojedine lý belcantový 
s e riál Imricha Jakubka sa odmlčal na
vždy, dr. Gustáv Papp dos-pel k vysok·o 
dramatickým a charak•te.rovým úlohám, 
Andr e j Kucharský je v zahraničnom 
anQažmán a J ii'í Zahradníček dal pred
nosť opere pražského ND. V súbore, 
ktor.v má inak všetky predpoklady pre 
to. aby príchodom do zrenov·ovanej bu
dovy začal novú, kvalitatívne úspešnej
šiu éru svojej exist-encie, je v súč.asno-stl 
jediný nas.Jovovzatý interpret tenorové
ho sj:>into odboru - Frant išek Livor a. 
A tak vede·nie opery pochopiteľne hľ a -

dá ' ďalšie umelecké sily. Nemá ľ·ahkú 
úlohu, . pretóže kv.alitných tenor.istov 
treba.··u nás: hľ,ad~ť·!nB:(\i?'aj s lupou. Voľ
bu vecl.enia,' k~II)JCé ;·~i>on:úkl·o •V čerstv.ej 
inscenácii Ma:d-ame:.:Bl'ifb'E!,rfly príležitosť 
banskobys'!lrickemu:. sólistovi Mlia-novi 
Kopackdvi, "treba : "považov.ať za šťastnú. 
Potvrdf'Jo':·t ·o· ,a j septembrové pr·edst·ave 
'nie VePiHlio Maškarného bálu, v kto
rom , Ko,pač·ka vytvonll .. ú lohu;, Ricar da. 
Jeho pr·ednos,ťou je pomerne veľký a 
priebojny' mater·iál, 'kovové zafar benie 
tónu v ce!O!'n rozsahu h1asu, pričom 
stredné pólohy majú p.ríťaž.Jivý barytó
nový nádych. S vysokými tónm i, ktoré 
nepostrácla:iú potrebný lesk, nemá Ko
pačka problémy .. Spieva pritom· 1Jvoľne
ne, bez námahy, · dokonca až do t e j 
miery, že rriekedy · je·. 'tón v• ·s,tr.edoch 
málo koncent.rovaný a ·.vykazuJ e tel:rde·n
ciu k d•L:obnéJbu• . inton.aoiléorn i.{ .'klesa'niu. 
z ' j eho . dqter,ajší~h ' .;{ýkorfov ' m'ÔŽeme 
usúďiť, ·že'• K·opaoko:vi - . aby , dos.iahol 
maiHťnálny výko!tnostný 'e fekt •...:.. .tr:eba 
ešte zdokonáliť . 'fd .zovan!e í ,·a . pre!:rl.oiť 
dramabcký' .a: .. hudo]mý •výraz .. pärtu: Pre 
operu SND •. · kto·rá · persp.e'kťívne· ' :r,~ta 
s ·jeho anga~ovanim; ' bUd·é ' -ťozMdne 
nl'Ínosom. JAR OSLA V BLAHO 

Kultúrny život v najzápadnejšom clpe 
našej republiky v Chebsku s tal sa už 
neraz predmetom zaslúženej pozornosti 
odborníkov i šir oke j verej-nosti. Medzi 
rôznymi kultúrnymi akciami upútali naj. 
m ä hudobné festivaly, ktorých usporia
d.ateľom bola veľakrát chebská mládež. 
Mládežnícky dychový orchester vedený 
prof. V. Kučerom z Ľudovej školy ume~ 

nia chodí každoročne do zahraničia a 
vracia sa vždy s novými vavrínmi. Ale 
i komorná hudba našla v priestoroch 
s tarobylého mesta vďačných posluchá
čov. Vďaka nápadivosti organizátorov z 
Chebskej galérie výt varných umení za
znieva v est eticky pôsobivom \)r ostredí 
obnovených historických budov. V ich 
interiéroch spojenie tónu s krásou ar · 
chitektúry a inšt-alovanýclt sochárskych 
diel umocňuje hudobné prežitie poslu· 
cháčov. 

Po štyroch ročníkoch ·festivalov· , ko ... 
mornej hudby v gotickom prostredí bý· 
valého kostola sv. Bartolomeja, kde sú 
Inštalované vzácne gotické plastiky 
chebskej proveniencie, uctila · Chebská 
galéria s Kultúrnym a spoločenským 

strediskom pamiatku Vit. Nováka a B. 
Martinu pr i výročí ich narodenia, ukáž~ 
kami z ich diel oboch autoro-v .;, p reve·· 
dení českého tria a Fr. Raucha so Zd. 
Ot avom. Koncertom, ktoré boli v reš· 
taurovanom hroznatovskom zámku, (je. 
ho pôvab kedysi ocenil sám Goethe)~ 

predchádzala konferencia, ktorá sa za
oberala predvádzaním vážnej hudby vo 
vzťahu k , prost·rediu. 

účastníci, medzi k torými boli zástup
covia minis ters tva kultúry, PragokOit~ 

cer t u .a hudobní t eoretici, sa zamýšľali 

nad hľadaním nových ·foriem hudobnej 
r eprodukcie v spojení s výtvarným ume· 
ním a 1 prírodou. 

J OSEF VOPARE 



De\/ätdríí 
varšavs 

Každým rokom znova ,patria medzinárodnému festi
valu súčasnej hudby VARŠAVSKÁ JESEŇ. Umelecká .a 
_spoločenská váha - a potrebnosť - tohto podujatia 
je v hudobnom svete nediskutabilná. Doma, v Poľsku 
pred jubile jným XV. ročnikom "Jesene" diskutovali: 
najmä v ,posledných ročn!koch fes t ivalu vraj viac 
než únosný ,počet chudokrvných príspevkov . nie 
len že odvieval veľké, trváce zážitky, ale vnášal aj 
.v.rásky do tvá re celého tpodujatia. 

(V ·roku 1971: 18 koncet'tov, 13 súborov - 8 ~hra
ničných -. ;prezentácia 59 skladateľov z 18 krajín, 
vyše polovica repertoáru po prvýkrát predveden á v Póľ
sku, svetová premiéra 5 domácich a 5 zahraničných 
skladieb; aj 2 divadelné príspevky - hosťovanie sú
boru Nemeckej opery nad Rýnom .. ) 
Tohtoročná V·aršavská jeseň . bola - slnečná.. Dr ama

tllľgicky dobre koncipovaná, kulminBčné body vhodne 
r·ozmiestnené -a až p e> samé · Hnále .. Primerané množ
stvo d•obrého umepia, a tam .. k<le hudba menej f rapo
vala, očarovala interprétsk.a bravúr <t·r V našich časoch 
sa čo.r.az častejšie ventiluje problém značného zužo
vania kruhu publika, l< to·r!j .sJ nárokuje počuť súčas.nú 
hudbu. Vo Varšave tento prooblém nemali. Od prvého 
po· .posledný deň bola veľká frekvencia vo všetkých 
ikopcertných sálach, ·i v te j, ktorú môžeme, žiaľ, iba 
s ROvzdychom obdiv{)vať a závid·i eť - j e to exkluzivna, 
vš~tký111 nár okom VY,hovuj úc<J (o možnostiach ,pre mLa
dých 'umelcov ani nel1ovorlac ) koncertná sieň Vysokej 
šk;?ly· '!1údobnej, súčasť · modei·ne, účelne a pôsobivo 
ll'i~'Še-nej budovy tej co ·školy. • · 
~yčislenie kulminačný<!h bodov· Varšavskej jesene 

19.71 bude pravdaže s.ubjek:tivne, ;J ie možno sa priblí· 
ž i·: áj objek-tlvnej pravde. Všetky tri akcie mali totiž 
aj ·enormRý úspech. A nie ako "iba" a trakcia ... 

UTRENIJA Krzysztofa Pendereck ého krátko po sveto
vej premiére (I. časť - Vloženie Krista do hrobu 
v Altenbergu r. 1970, II. časť ZmŕtvyclfVStanie v roku 
1971 v mlinsterskej katedrále: obe naštudo;val A. Mar
kowski) závratnou 1·ýchlosťou obehli hudobnú Éu.rópu: 
Krakov, Viedeň, Sto.kholm, Luzern, Berlín .. . Prvé var
.šavské .predvedenie v r ámci Jesene v cht·áme sv. 'Jána 
.zverili Kt~akovčanom na čele s dirigentom Katlewiczom. 
Dvojčasťová kompoz!cia pre sóla, miešaný a detský 
zbor a orchester nielen tematickou orientáciou, ale aj 

vo výrAZive ukazuje ZI'Iáčrtú prlbuzJ'Ióse s Péndéréckého 
poslednými dielami. Utrénlja sú renesanciou ortodox·
ných slovanských veľkonočných obradov prostl'iedkami 
najnovšej hudby. Text čerpajú zó starých ruských 
cirkevných kníh, ponechavajúc neporušenú pôvodnú ja
zykovú verziu. Inšpirácia li turgická, ale na rozdiel od 
Pašií sv. Lukáša zväzky s liturgiou sú voľnejšie; men! 
sa aj dramaturgická funkcia hudby, ktorá rozmerovo 
i emocionálnym nábojom rozpína liturgický r ámec. Pen
derecki znovu a v nových duchovných výšavách vytvoril 
grandióznu, veľkolepú hudobnú architektúru. Očaruje 
nielen impozan tnosťou zvukového aparátu, ale aj hlb
kou, p<:>vznášajúcou monumentálnosťou, ktorá je vy
soko profesionálnym prí<;pevkom do diskusií o nepatrič
nosti .,mo.nume·ntov" do dnešných čias ... 

Druhý vel1ký zážitok - Maďarský skladateľ Gyorgy 
Ligeti a jeho LONTANO, jednočasťová oJ'Chestrálna 
kompozícia (!Jremiérovaná v l'oku 1967), jemné, ad 
maximum kultivované, pri všetkej kompozičnej zloži 
tosti k,rištáľovo čisté zvukové vlnenie harmonických 
metamorfóz. Je to vynikajúca sklilllba, dielo nanajvýš 
originä.J.ne, v originálnosti novátorské a súčasne -
mo~no sa to zdá byť paJ'ai;loxným - veťmi späté s eu
rópskou hudobnou tr.adiclou. Prirodzene, takáto ex:klu
zivna práca si žiada aj primeranú interpretáciu. a 
holandský Rozhlasový filharmonický orchester z Hil
versum s A. Markowským s11 v nemalej miere 
podieľali na úspec-hu. Holanďania vystúpili na dvoch 
večeroch: s dir·igentom Markowským premiér.ovali dve 
poľské noVllnky: Dolh'owolského Amara a Serockeho 
Dramatic Story, uviétlli 4 Etudy pré orchester od Igo
ra Stravinského (po Méssiaénovi najexploatovanejšieho 
autor a Jesene) a kompozlciu Haiku U od Holanďa11a 
Ton de Leéuwa, ktoo'á bola zaujlmavá azda len Inter
pretačnou spoluúč.asťóu vynikajúcej sop.ranlstky Joan 
Carrollovej. Druhý ,,holandský" koncert .:... tentoraz 
s dirJgemom Paulom Huppértsom bol skladateľsky zá· 
lež,itosťou Olivléra Messlaejia a jeho Hyrlllly za mŕtvych, 
pocty obetiam vojen nášho ·storočia. Ostatné patrilo 
dvom po;jmom v inteľ))retác.i!. súčasnej hudby: viol•on 
čeHstov,i Siegfrlédovl Palmovl (Kell'men) a klaviristov! 
Théo Brulnsovl (v.an Vl:ijmén). Ako nevyhnutná je spo-
1\tpráca - špecia•lizáoia spojená s dokonalosťou - inter
preta pre súča·st1·Ú hudbu, dokuméntovall nielen ttto 

uwľe)ci, ale i räd d'alšich, kt<>rých sa na jubilejnej 
'Jeseni' zišiel impoznntný a reprezental!vny rad: ho
bojista Heinz Holliger, jeho nástrojový kolega Eve17t 
van Tright (ktorý spolu <> teamom, obsluhujúcim celú 
e lektwuickú batériu, zdá sa, zoytočnP investoval do 
anemických, ne:<onečne zdlhavých - a nudných -
zvukových výletov Enrique Raxacha a Henri Pousseura ), 
speváčka Carla Heniusová, sklad ateľl<a a hráčka na 
bicich Marta Ptaszynska, klavil7ist i Giinther Kootz (NDH) 
a Andrzej Dutkiewicz (Poľsko - predniesol klav írny 
koncert Johna · Cagéa, skladateľovu preddvadsaťroč:1ú re 
veláciu) ... Mladý Gianpiero Taverna svoj dirigent ský 
talent a sväté nadi;enie pre súčasnú hudbu rozmenil 
na drobné výberom nadvzdušného a nanajvýš nezaují
mavého repertoáru. Prekvapi l mladý komorný súbor 
z Vilna. A bol tu znovu Andrzej Markowski, ktorý 
spolu Waršavskou filharmónoLI, ženským filharmonic
kým zborom a f.ra.ncúzskymi sólistami pripravil treti 
kulminačný bod Varšavskej je~ene. 

Pocta Messiaenovi - monografický ko·ncert OLIVIE
RA MESSIAENA bol finálnym podujatím l' estiv,alu (ško
da. že sa ho skladateľ osobne lWmohol zúčastniť, ako to 
bolo plánova.né ) Markowski znovu potvrdi l, že patri 
medzi najvynikajúcejšich vykladačov a tlmočníkov Mes
siaenovho diela. Dôsledne rešpektujúc všetko - oso
bitosť skladatei·ove; estetiky, fil.ozoľiP, re linlóznosť tvor
cu Nanebevstúpenia, Farieb nebeského mesta i Troch 
malých liturgií - prezentoval a j svoje videnie týchto 
kompozícií, vyakcent.ujúo:: jednak ich spä tosť s hudob
nou tradíciou. ale aj novátorstvo - exponovanlm na.i 
žia-rive jš!ch a najopríznačnejších far ieb. Počuť Messiaena 
v takomto predvedenf bolo zriedkavým zážitkom -
pocit, ktorý vyvoláva st·retnutie sa s pr iam neskutočnou, 
nadzerriskou dokonalosťou. 

Zaujímavé bolo vystúpénie viedenského ensemblu: na
zývajú sa Salonkom:erte (nie bez dávky irónie ). Ich 
ve dú<::i Otto Zykan je nadaným interpretom - klavi
ristom a invenčným. vtipným tvorcom. V prve j čast! 
hral Schonbergove k l.avírne opusy, v druhej časti kon
certu v komp•ozícii Incubation, Choreografie a Pole
m!sche Arie polemizuje so Schonl>FH'!JOITI, konkrétne 
s dôsledkami výroku: ,,Objavil som to, čo nemP.ckej 
hudbe ziska nadvlMu na budúc! ch sto rokov" ( do.de·ka
ľón.ia), Polemika mimo1•iadne vUp:ná. skôr antikompo
t ícia, viac p<Jntominilcké vyslovovanie myšlienok. než 
huclbľ. 
· Heferovať kompléxne a kompletne o Varšavskej je
seni 1971 by sl vyžadovalo väčšiu plochu - azda bv aj 
v tom .prípade zos.tal iba výpočet mien, ensemblov. 
O hosťovaní Nemeckej opery nad Rýnom radše i na 
inom mieste. pretóže ~.>ri niesla diela , kt>Oré by za u il
mali .aj podrobnejšie (Zimmermannovi Vojaci, Bergó
va Lulu). Na záver azda Pšte toľko: tento rok sme né
boli vo VaršRve zas túoení, a aj doterajšie zosumovanie 
našej reprezentácie je skr omné. A pritom naša tvorba 
je ako pre Poliakov. tak i pre mnohých zahraničnvch 
návštevníkov oblasť príťaž l ivá, ktorú by radi bližšie 
spoznať. Mimoľestivalovo sme však preds11 mali sloven
skú reprezentác.iu: E}{perimentälne štúdio ,poľského roz
hlasu ,pozvalo návštev•1íkov festivalu do Wilanowa na 
prP.hliadku expP.rimentálne;l hudby a filmov. Tu odznela 
Elégia í-n memoriam .lán Rúčl<a od Romana Bergera a 

Ivana Paríka Honmtage to Willi11m Croft. 
ZUZANA MARCZEU.OVÁ 

v skvelej zostave 
čim bolo poznačené hlavne Sláčikové 
kvarteto c mol, op. 18. č. 4 L. van 
Beethovena. Druhý .pól Ich vystúpenia 
vš·ak ukázal veľké možnosti stváménia 
súčasnej hudby - v Lutoslawského Slá
čikovom kvartete rozvinuli poľsk! umel
ci bohatstvo skladateľských nápad·ov, o
riginaHtu z·vukov·ej fantáz.le v duchu in
terpretačných zásad hudby 20. storočia. 

27. IX. 1971 - Symfonický ol'chester 
čs. rozhlasu v Bratli.!l ave dirigoval On
drej Lenárd. Sólistami boli: brne11ská 
organist'ka..lú.mll~ala Bri
xiho Koncert pre organ a orches ter' ·F 
d u!J;·.rlifiiuň-s'kFviôlonéeli~i.-cli.t.~tlln nea 
(C. Saint-Saiins: Koncert pre violon
čelo a or.chester .a mol) a dvadsaťročný 
maďarský huslista Miklós Szenthelyi (J. 
Brahms: Koncert pr.e husle a orchester 

28. IX. 1971 - Po vys túpen! Komor
ného or<;hestra Hudobnej mládeže Bul
harska sa vynorili o tázky skôr koncepč
no-dramaturgické. nez hodnotiace. Je 
únosné pozývAť ku nám teleso, ktoré 
svojím dobrým štandarc.lom sice neSJpra
ví v zahraničí hanbu, ale ani neoslní'? 
Nebolo b.Y radšej lepšie prezentovať bul
harskú mladú génei'áclu spevákom (v 
čom sa môžeme od Bulharov veľa učiť 
a čo - napokon - bolo na Interpódiu 
kvanti ~ativne slabšie zastúpené) '! Iste, 
každý mladý umelec l súbor (Komorný 
orchester Hudobne] mládeže Bulharska 
bo! založený v roku 1968) č ak~ dobré 
krltik.Y. preto je ťažké V.Ynášať súdy, 
ktoré b.Y prácu znechutili. V ich ,prí
pade treba ešte doz r:et a dosiahnuť V.Y
soký štandard, kt?L Ý tohtoročné lP na
sadilo hnPď od prvého koncertu. 

Erika Halmová 

(Pokračovanie z l. str.) 
ha s uznanfm konštatovať, že "in
·terpóc1iové'' vystúpenie mladých !PO
slucháčov VŠMU bolo po každej s trán
ke ,prepracovanejšle, muzikantsky živšie. 
·zoht·.atejšie v detailoch. Naznačilo, že v 
·Bratislave vyrástlo teleso nielen zau ji
~avej (a pre agentážnu prácu at:ra:k
tívnej ) zostavy, no dokázalo súčas·ne, 
že sa nemus i báť zahraničnej konkur.en
'cie, ktorä by mala pr!sť čo najskôr -
.v ,·ade vystúpeni doma i mimo republi -

. ky. Hrali hudbu 20. storočia (Hinde
m ith, Ibert, Pauer). čo Iste nie je naj
ľahšie, .najefektnejšie, skôr vyžadujúce 
majstrovstvo, odvahu dramaturgickú a 
i!ľlterp,retačnú. Ich existencia by nemala 
byť podenkovou záležitosťou, Bratisla
va by' sa mala snažiť o udržanie týchto 
'piatich ml·adých umelcov aj ,po doštu· 
·dovanl na VSMU, kcle iniciátorom ich 
práce v súbore je skutočne sústredená 
a obdivuhodná pl'áca Miloša Jurkoviča. 
·Wilanowo sláčikové kvarteto ukázalo 
á o romantický pdstup k tnterpretácíi. 

D dur, o,p, 77.). Bol to jeden z večerov, 
na ktorom umelci reprezentov·ali n ielen 
mladistvú dravosť, ale už aj umeleckú 
dio;cjpl!nu, technické majs trovstvo, mu
zikalitu a pódiovú istotu._ Jilugarová je 
te!T\P~I:C!.!Jl.e!1~)19_ll.,.tl_!Jlelkyňou .. 9.:iteo:h:i..~:i,._... 
ným Intelektom. Disponuje nielen tecff; 

. ni-ckou-.. pt•!prav~·nmrťou·· --a le·-a:i·--zm)f:Slam___ 
~lii:evyt'ai! ,- ktorý ·ootiato upľätnlTä-v:-me-~

Ie-tak·štýlov.O · Ôhráni'~enon'l; .. a-ko je--sw
.,mrnarw · sr·Tx!l1o ' käii.cerr:-ca·ťatltr'1te-a--ía 
-·hra-1- .. ·Saint-Saänsť}v·-k-encert plnokrvne, 
šťavnato, s prekrásnymi, ,plnými a u -
šľachtilými tónmi, bez snahy o ak ade
mizovanie a stlmenie mladistvého e lá
nu. Výbor.ný dojem z več:era podčiarkol 
mladý maďarský huslista, ktorý má pred 
sebou iste skvelú karié-r u; !PO vy?Jreti 
osobnostnom, čo sa nepochybne od·ráža 
v diele tak náročnom, akým je Brahm
sov husľový koncert, sa s nim iste v 
budúcnost! stretneme - oča·rení n.ielen 
dynamičnosťou jeho talentu, aJ.e l nad
hľadom, ktorý dodá Interpretácii husro~ 
vých koncertov. Dirigent Ondr~j Lenárd, 
ktorý sprevádzal sólistov večera, doká
zal vyťažiť z ·orchest ra jeden z veľkých 
a disciplinovaných výkonov. Má - ako 
dirij:Jent - ·prekrásne a lahodné fjesto, 
zmysel pre celkovú koncepciu, sprevá
dzačský cit. Invenciu, vydobyl sri svoj!m 
talent·om zrejme rešpekt tpréd orchest
rom, ktorý sme počul.! na tom istom 
fóre - o niečo neskôr - hr·ať oveľa 
nesústrede.nejšie. J.e to dl·rigent, kt<Jorý 
by mal dostať prUežltost ·aj na 'P6d4u SF! 

29. IX. 1971 - Slovenská filharmónia 
pod taktovkou Ladislava Holoubka u
viedla na pód ium troch umelcov, o kto
rých sa už dnes treba vyslovov!Jť s reš
pektom. Bol to predovšetkýllJ.,.Peter To
perczer v_ . B.Ľ!'JQ.!ll~Y~112 ... -~!?nC-l!_FJ:.f. ·p-l:e
~ á-2!·,é_e.~!_~t~E}O~'-lY.ill~t.ch.oL 
~~~~-a. ~1!~~.:_; · JnJ:f.lt:,g.@J.?..' v@~-~· Jh~.!!.:.. 
JU~- vysfup~lll!_ll .~o-~~~al •. z_~!!!-~á hra-

Ta.fjaiUJ Fra,.íov~ 

Vladimír Splvakov 

nica v danom prípade nemusi označovať 
i hranicu Ull)enia. J eho intelekt, muzi
kalita, teclmickä s uverenita, nadhfad 
nad · dlelóm tak š irokodychým, ·Symfo
nicky koncipovaným, ľahkosť, nesenti· 
mentálnosť druhej časti, básnivosť v 
každom tóne, skvelý úhoz, čistota, jas
nosť koncepčná - . s,kutočne, možno po- J 
kračovať ...... alebo skončiť s prostým 
konštatovaninú vyrástol v ňom nh~len 
umelec prvej kvality domácej, ale zdá 
sa, yeJmi skoro bude známy v 'meritka'ch- .. 
európskych. A to sa o každom mladom 
predpovedať nedá ... Toperczer vie, čo 
hrá, slúži dieLu,' súčasne na ňom doka
zuje svoju suverenitu, jeho tón dostáva 
v akordických pasážach pl'iam orc.hest
rál·ny zvuk, poslucháč zabúda na problé-
my technické a sleduje - hudbu. So.pra
nisbk~_GJ!P.riela Beňačková, Slovenka 
pôsobiaca v "Präffe7 l<de·'T'obh1ciTiu-'ka
riéru (hlavne v operných postavách kme
ňového repertoáru ND), je dôkaz·om, že 
talent musí mať predovšetkým mož· 
nosti rastu. Skoda, že doma to väčši
nou zbacláme až na hotových umelcoch. 
Východonemecký husl!st.a Christian Fun-
ke demonštroval v SibeHovom Husľovom 
koncerte d mol technickú ,pripravenosť, 
disciplinovanosť, lnterpretačn\1 nadhľad, 
ale i citový vz·ruch. 

30. IX. 1971 - Pomet·ne slabšiu úro
veň mal koncert, na którom hrala z·a 
sprievodu košickej Štátnej filharmónie 

(Pokrač·ovanie na S. str.Ä 



M·anifestácia 
zborovej práce 
OsLavy 50 . . vý!.'Oč1a založenia Speváckeho zb~ru siove.n

akých učirteľov, nosďteľa š tábne j ceny a vyznamenania 

l, 

a rozličné spôsoby prtstupu v ipter.pretAcH. S.poločnýnl 
menovateľom bo_!. výber repertoáru, k torý u každého 
teh:!Sa zodpovedal viac-menej jeho zameran-iu. Prvý -
robo ~nícky &pevokol Bradlan · z · T.:na-_vy pod vedením 
Ivana Luknára - zost avil svoje vys túpénie z robotntc
kych piesní a na.Jmä z tvocby svojho bývalého čestného 
preds edu - nár. umelca Mikuláša Schneidra-Tmavské
ho. Jeho výkon dokumentoval výsledky súst-avnej a dô"" 
kladne j prípra vy, k toQ'e_j h lavné zameran ie smea:uj e k 
dos iahnu tiu vyrovnaného, kultivo vaného, ušľachtilého 
zborového zvuku. Nezaškodilo by však aj vdac uvo ľne .. 
nia, spontá•nnos ti a tvocJvejšieho zaangažov-an ia. Pre" 
kvapil muZ~ikálny výkon mä'l~ko '2!afa1'beného tenoru L, 
Turana. 

6-a lšie t eleso - 80-členný mužský s,pevácky zbor 
Harfa z Vad avy so SZSU m á družbu od lľ. 1963) pod 
vedením prof. Jerzy Kolaczkowského ako _jediný inter• 
pretoval aj tvorbu s t-arších majstrov (domác-a pozdne .. 
renesančná a baroková polyfónia) i súča5ných sklada• 
teľov poľskej p!ľovern iencie. Tel•eso pd pr.avilo jeden Ili 
na,;sil-nejšlch zážitko•v večera. 

Za V.YIIlika júcu prácu vyvrcholili v BratisLave v dňoch .. 
17. a 18. sept-em'bra dvomi podujatiami. V koncer tne .i,' 
aieni Slovens~ej filharmónie sa v p rvý večer pred'
llbavil samostatným jubilejným konce·t· tom · Spevá~k.y 
zbor s lovenských učiteľov pod veden ím sv-ojho umelec
kého v•edúc·eho a zbormajstra zas!. umelca prof. dr. · J u
raja Haluzického. Oslavy jubilea determinovali i · dr a
maturgickú zost avu tohto programu. Prevažovali ·v :ňom 
zborové sklad·by najmä starších slovenských autorov 
(M.- Moy.zes, J . L. Bella, M. Schneider-TmavSký) ·i· sú
časníkov (A. Moyzes, E. Suchoň. O, Fe-re-nc'zl; - Z. Mi
kula, J. Cil~ker a O. Fra-ncisci ). Mnohé z týchto d iel 
vďačia za svoj V7J11.iik práve existencii a ZIIHimen-itej 
ú rovni jubilujúceho telesa. Väčšina z nich bo1a spe
vokolu IPrďamo venov.aná . T.akéto zameranie ··pro·g.ramu 
síce d·okumenli:·oval-o jeho zás·toj a význam v sJoven·skej 
zborovej tvorbe, n-o súčasne trochu .z-užovalo •pOhi•a'd:lna 
Štý-lové 2lVládnutie viacerých slohov (absencia'· renes·a·nč- . 

Spevácky Jzbor sloven~kých učiteľov na slávnostnom 
koncerte v sieni SF . Snímka: ČSTK 

J uhoslov-anské robotnícke ku1túr.no-umelecké 7!d·ruže• 
nie Kolo z·o Sibenika na čele s prof. Nikolom Bašičonf 
(SZSU s ním nadviazal družbu v r. 1964) bol-o jediným' 
miešaným a v ľu-dových k.rojoch V:','St upujúcim zborom 
festiva lu . 

' 'ho, vys~·k'o ·muzikálneho d iregent a s jasnou k•oncepciou. 

llej i barokovej polyfórne). · 

Pri všetkom . dôraze na vy,pracovávan!e d·et a11J.ov ide mu 
v p t'v<>m . rade ··a , účinok celku. Jeho prejav inklinuje 
"skôr k her<>i~mu ·a .dramatizmu, než k efektnému pate
t:i~mu. K-(ä ·· , z!fiYSE:l ',pre k lenu tie kan'bilény, pre nená
silné , zdôr.azň-ovranie · ryt mického toku. 

Namiesto miešaného zboru lZ Hasseltu (Belgicko)', 
ktorý tiež nadviarz-al a uddi.ava d·ružbu so SZSU, iVy• 
s t úpila iba j eho sóH-stka Mme Gielen. Na záver feSlti"' 
valu spojili sa ,iedinotLirvé -telesá (z Kol,a mužská zložtka}' 
v mohu:tmý z bor a uvdedli po .i ed:ne.i u-ká.ž'ke z ná•r·odmej 
tvorby ~aždého hosťujúceho súboru. SlovenSká z·borová 
literatúcra bola zast úpená skladbami J. L. Bellu a M. 
Schneidre-Trnavského. Okrem d irugentov jednotlivých 
súborov (s výnimkou I. Luk.nár.a)' pred-stavm sa ako 
zbormaj-stri aj dv-a;a čl·enovi.a SZSU - E. Gálik a J . Va
koš. Festival z.aikončila Su-choňova úprava Inter-nacionály, 
ktorá akoby podčiarkovala -ideu mierového zbratania za..: 
s t úpených n á>rodov. - Žk -

Presvedčivosť výr-az·u t ohto telesa spočiv·a .v· dôkl-ad
nom z-v.ládnut í intonác-ie, v tvor·ivom napätí, ktoré spcre
vád·za jeho výkon, v ·pev-n-om rytmickom puize, prej:j
nantnýC'h &!<centoch, výl'himoone zreteľne,i artikulácii a 
zrozumitel'nosti textu. Určité medzery sú v j~'dnotnosti 
h lasových skupf.n, ·vo väčšej suverenite a istote rýc~lej 
ších virt uózmych pa·rbi!. Pri tomto konštatovaní musíme 
súčasne podčiarknuť, ž·e sa _jedná o amatérsky zbo-r , 
ktorý v interpretačne.i zloli!ke nie raz dos-ahuje p riam 
(>r ofe.sionál:nu úroveň. 

Pr~d :~a:~á~é-nlt:n .. ··profjramu pozdravil- nastúpené t:
Jeso. -'Pr,ed!le·d_a , ·zs~. ľrof.. dr. Oto Ferenczy, laureát s t . 
ceny

1 
Kt1)rý' vyzd,v.itiol význam zboru v slovenskej ná

r<>.d.ll~j ~ultúre ··a : podčiarkol skutočnosť, že SZSU už 
samotnou ex istenciou sa zaslúžil o rozmnože.nie a obo
hateni~ slovensKe:i zhorovej literatúry p re mužs-ký zbo•r. 

Dr. Halu:úoký je typom ener-gi()kého, tempera-menMé-

Na druhý deň - v rámci Festiva lu zborového spevu 
- vystú pili na · spoločn;,m koncerte aj host ia fest iva lu. 
Umo2nilo to porovnávať úroveň, techn ickú vyspelosť 

Oidipus 
.v Salzburgu 

V dr uhej polovici augusta uskutočni l 
sa v Salzburgu medzinárodný teľe-ir izny 
festival hudobnodramatických proj:jra

, mov ·o Salzburger Opernpreis, kt·orý sa 
koná každé t-ri roky . Do súťaže sú pÍ'i
pustené, doposiaľ neuvedené programy, 

' realiz-ova né špeciá lne pre televíziu. V 
it-omto ročníku oboslali súťaž t elevízne 
, spoločn-osti zo švajčia.rska, NSR, Talian
ska, Austrálie, Belgicka, Rakúsk-a, Juho
slávie, Poľska, Fínska, J aponska, Rakús
ka, Vel'ke j Britá n ie a Če-skoslovenska. 
českos lovensko reprezen tov-al progra-m 
Hudobného vysielan ia Slovenskej tele 
VLZJie, insce-nácia ope-ry Jána. Zimmera 
Kráľ Oidipus, k torú vybrala celoštátna 
porot·a na prehliadke hudobnodramatic 
k ých televlmych progra-mov v Pcahe. 

Z rozhovoru s režisé-rkou Krá·ľa Oidi 
_,pa - Drahomf.t'ou Ba·r!Jár-ovou Z~hrnulJ 
·'sme stručne zá~<ladrné f.akrty_ a dojmy: 

- Pre celý festival bola charakte 
tolstickl'i neujasnenosť kritérií, hlavne čo 
sa tý·ka výberu programov. Popri kla
,sickych, hoci. aj ex·perlmentl'i lne stvár
nených programoch, tvO'l'ili t akmer po
lovicu diela, v ktorých mala h~dba cel· 
kom podradný zástoj a iš lo v n ich viaa 
o výra'2!ové experimentovanie. Námety 
čerpali . z .. . ok~uhu hippies, hemžili sa 
surrealistickými rekvizitami a vyz-načo• ' 

vali sa predovšetkým skvelou, až ar
tistnou prácou kamery. Spomedzi týchto 
'diel vyšiel i víťaz festivalu - západo
nemecký program Sed.em scén z Orfea. 
Osobne sa mi páčil fínsky film Spálený 
pomaranč, televíz-na opera o mladej, du
,ševne cho~ej pacient-ke a jej lekárovi, 
~edzi .k.tor.ými .. sa . vyvinie .. vzťah. Na 
programe zaujala dôsle dne prepracovaná 
psychoiôgia po~táv, v mnohom inšplto
vaná Freudom a profesionálne dôkladná 

. umeleckA i technické realizácia námetu. 
Náš Kdľ Oi·dd!JlU'S mal úspech a po• 

dl'a neof-iciálneho zverejneni-a piOrotý' U • 

m iestni! sa v k lasifikácii as-l na 5.- 6. 
mieste. Záujem oň prej avilo už -niekoľ

ko .21ahr-ani-oných teLevlZ~nych sta•níc, n-a
prikl-ad televíZJi·a NDR, Poľs-ka .a Bul
haTska. B . . D. 

Nová· riaditeľka 
šF v Košiciach. 

Diía l . septembra 1971 uviedol ná
mestník ministra kult úry SSR dr . Va
s il Choma, CSc. do funkcie riad i
teľky Štátnej filh armónie v Košiciach 
Annu Kovárovú, prom. hist. Bývalé
mu rladitelovi ĽubGmírovi . Cížkovi, 
p rom. hlst., sa poďakoval za doteraj
šiu prácu a poprial mu mnoho úspe
chov na jeho novom pôsobisku vo 
funkcii šéfredaktora časopisu Sloven
ská hudba. 

Novú túaditeľ-ku Annu Kovái'ovú sme 
poprosi·li o krát ky rozhovor niekoľlw mi
nút po jej slávnostnej inšt alácii. 

V tej to chvíli sa vás nemôžem spy
t-ovať na konkrétny program a plány, 
ktoré by ste chceli na svo-jom novom 
pôsobisku realizovať, zau jímalo by nás 
však , s akými pocitmi vstupujete do 
svojej fu-nkcie, .veď ste jednou z tých, 

·nostia 
z Tt~:n,iskej 

rep.u·bli-ky 

1'a11ec dievča t v 
podan; Ir< 'il 'lfélw 
stí boru 

Snímka : š. Végh 

Už dlhé roky vynakladá Tuniská r e
publika obrovské úsilie na zachovanie 
a ďal ší rozvoj l'udového umenia. Drob
nou a namáhavou ·p rácou kultúrnych za
riade-ni sa _postupne podarilo vyhtadať . 

a zächytlf" mnoh~ hodnoty ľuqo'vého· 
spevu, tancov. krojov a oo.ézle. 

S časťou zozbieraných hudobných a 
tanečných prejavov sa predstavil brati-. 
sl-avske_j kultúrneJ vPrejnosti Státny sú··. 
bor ľudového umenia Tuniske j republi 
ky n-a svojom prvom vystúpe n! počas 

turné ,po .ČSSR Ťaži sko pri zostavovan i 
pro~ramu vy,ply·nuli hJ;wne z t-Clho , že 
tradičné tance sú vlastne choreografie --: 
kou a hudobnou imp1·ovizáciou, boli však 
profesionálne prekonané práve improvi
začnou schopno.!'ťou a na turelom -jed
notlivých č lenov súboru. Štátny súbor 
ľudového umenia Tunis-kej republiky · 
tvoria prv! absolventi Štátneho konzer
batôria hudby a tanca. Bol zriade ný 
v rámci s tarostli-vost i štátu -o l'udovú · 
tradí~iu. V roku 1962, kedy sa (ešte 

· neskúl!ený ) zúčastni l na I. festivale ľu
dového ume nia v . Tabarke a vzápä tí 
s vel'kým úspechom účinkoval v Bul
harsku a Juhosl!lv:il. - V roku 1965 sa 
z-účastnil III. medzinárod ného fest ivalu 

· v Kartágu a absoll,oval turné po Ma
roku. O , rok neskôr s a zúčastnil medzi
nát'od ného A!-)ri~ e ntského festivalu v Ta
liansku, kde sa. pre kvapujúco umiestnil 
med~i t rinástimi ·účastníkmi na dr uhom 

ktorí sa o vznik košickej Štátnej tllhar 
mônie najviac zaslúžili? 

- Keď sa po'lie .,Státna filhar mónia 
Košice", c!tim určité rozochvenie. Je 

mieste. Súbor sa lepšil z vystúpen i-a na 
vystúpenie. Doteraz uskutočnil viac ako 
päťsto vystúpeni. Zo zahran ičných spo
me niem aspoň účinkovanie v ZSSR, Al
žírs~u, Francúzsku, Španielsku .a v roku 
19'6~ a.i v' čSSR. 

ChoreogJ.lafickou nápadivosťou a fi
gurálnym exponovanim kontrastov za· 
ujal tradičný tanec berberského a sa
harského pôv·odu z krajov Gabe a 
Médeni·ne-ES SAH A, baletnými prvka
mi rozkošné stre tnutie dvoch priateliek 
pr i . pra meni-EL AlN, v EZ ZAOUIA, 
ide o tvorivú improvizáciu podl'a cho
reo~raficke_i skice, tance tohto druhu 
reprezentu jú trad!ciu rôznych krajov 
r epubliky a s ú použ!v.ané a.i n iektorými 
ná boženskými sel<Lami, BANAT EL HEN
CHlf-l - pes trý tanec dievčat z miest 
Ras -Jebel a Ra f - Rar v kr aji Bize r ta a 
RYBÁR I. tanec je ladený na tr-adičné 

nápevy zobrazujúce namáhavú prácu a 
typick(l gestá t uniských rybárov. Z vy. 
ni ka,iúceho, nefalšovane orien tá lneho 
doprovodu zaujalo sólo na citare, ktoré 
vyvolalo búrlivý a zaslúžený potlesk • 
Celé predstav-enie sa nieslo v znam en! 
umeleckej kompak tnos ti, · ,-nev-t-ieraye:i • 
dynamičnosti a gradácie. Šk9CÍa, že 'bplo 
propafjované nedôsledne a . na .-- p:osle d
nú chv!l'u, .a tak ho ma-Ia ·,-možnosť' 

vzhliad-nuť iba hŕstka divákov. · · 
DUŠl\N, -RAPOŠ 

to hádam práve pre to, že ta-k· -dlho tr.: 
va lo. kým sa tento orcheste:r zrodil. 
Mozr10, · i1~ sa na Slovensku an(. j ed-na 
umelecká organizácia nebudova la tak dl
ho (a možno práve preto jej potom 
ka ždý . .fandil'' ). Sku toč n-e môžem pove
da t, že ŠFK mala od samého začiatku 
veľké sympatie ce lej hudobnej verej
nosti, . kultúrno- polit ických čini teľov, 
s t ala sa ctižiRdosťou samot né-ho mesta 
a kraja, čo ,j e mys lím o jedine lým prí
padom v cele j republike. Keď som na
stúpila na povereníctvo, bolo mojim veľ · 

kým snom vybudovať na Slove nsku ďal
š ie teleso koncer tného typu. Bola som 
presvedčená, že tento druhý orchester 
musí byť pr~ve v Ko~i ciach. Slovenská 
fi lharmónia ma la veľa iných úloh, ne 
mohla sa s tarať o koncertný život na 
celom Slovensku. Vtedajší KNV v Ko 
šiciuch sa bál za loženia nového prof·e
s,ioná lneho tel esa . Snáď to bo la dom
nienka, že Košice ešte nedozreli na sym
fonické teleso. T.rošku ich aj chápem. 
veď rast p riemyslu tu bol ve l:mJ prud
ký, bolo m-noho problémov - ča sto som 
poču la z úst f-unkcionárov: ,,Máme dosť 
problémov s divadlom, n-Ieto ešte a.f s 

e Medzinárodná po•rot 'a súťaže 
mlad ých hudobn!kov Concea:tino P·ra 
ga si vypočula magnetofónové na
hrávky z jed notlivých národných roz
hlas-ov a podľa nich určila a,i viťaza. 

V hre n-a flau tu sa ako prvá umiest 
nila M. Vorožcovová zo ZSSR (14 
rÓkov ), medzi hráčmi na les·ný roh 
sa na j lepšie umiestnil A. Kuznecov 
zo Soviet skeho zväzu (15 rokov), v 
kategórii hobojistov zvíťazil U. Klein
sorge z NDR (17 r okov). z klar-i
netistov získa l naJviac bodov N. 
Mi.ille·r , t iež z NDR ( 14 rokov) a 
v hre na trúbku uhájil prvenstvo M. 
Hermann z. Nemecke ,i spolkove,i re
publiky (15 rokov). Z našich boli 
najlepši hobojis-ta M. š t-udl.a·r a hor 
nist a J. Havlík, ktor í sa vo svo,j.ich 
kategóriách umiestnili hneď na dru· 
horn mieste Klat·inetista F. Blä-ha 
zisk-al čestné U2manie. 

us We'bersinke - klavirista z 
koncertovat na Slovensku · 

Dní kulťúry ·NDR. V Bratisla-
go SF a 'pod tak'tovkou 

Di:r:ona -· Ill. k lavírny 
l'· Bartólc11. 

'.' 
orchest-rom". Keď rok-ovania . prebiehali 
trochu dlho, začali sme bojovať 'o · td, 
aby bol orche~ter riadený prian)o pov.e
reníctvom. Myslela som si, že t o v. K:o; 
ši ciach uvltajú, n-o. u-kázalo sa, ž,e i . to~ 
ho sa, boj a. Stále Sli mysleli : "Vy to zri,a~ 
elit e, prvý rok budet e . financovať . - a 
potom nám orchester hodite na k.rk"~ 
Nakoniec všetko dobre dopadlo a d ne'§ 
sa ukáz;alo, že t i, k tor! Q vznik košic~ . 
ke j filharmónie b0jovalt, ma li pravdu~:; 
Nikdy sa mi ani nesn lva lo že budem ' 
r!ad itel;kQU tohto telesa, al~ kecl' sa u,:· 
kázala pot'ľeba a mnohí mu presv-ied.ča.: . 
li, že by to tak bolo hádam na jlepšie, 
oovedala som si - skúsim to ! · · -

Ako muzikológ máte iste nejaké pred~ · 
~avzatia, t.ýkajúce sa dramaturgie or.; 
chest-ra? 

- Od samého za čia tku ~Jedujem vý
voj a činnosť toht o teles-a. Vždy som 
mala dobrý pocit, že to, čo rob ia, robia 
vel'-mi s.právne. Post up od k la siky, na 
ktoce j sa orchester nauči l precíznost i, 
až po súčasnú s lovenskú t vorbu sa mi 
zda l jedine správnym a myslím, že 1 
v budúcnosti v tom budeme pokrai:!ovať. 

L. V. 



XNTEBRčmiUM71 
v skvelej zostave 

(Dokončenie z 3. str. ) 

(dir. B. Režucha) poľ·ská .huslistka M. 
nice S·t:.rhol publikum a zapadol do vy
sokej úrovne Interpódia '71. 

Rezlerová, sov.ietsky violončelist.a Igor Večerný nedeľný koncert mal svoju 
Gav~yš a kubáooka klavirisbka Hilda Me- dominantu v bezdi'skusnom vystúpení so-
li~ová. Ich •V,ý·kon - snáď vinou indispo- vie tshihQ husl_istu. \1. S2!~.Q.ya . . B.c.J.a_j;o__ 
ZÍCie, Snáď technickými predpokJ.admi - nielen ukáž~a. VE)I'kých možností SOViet-
sa niesol (v po•rovnaní s mimoriadne skej interpretačlie'f "t-e-chrrieke·f·: J2ri'pra-
kv.aJ.itnou úrovňou o.statných ko111certov) veno.sti, "ale .. aj nesmleťll~hó íá1é'i1t,u a -
'v rámci dobrého pr.i•emeru, u klaviristky ako sa ukázal·o i na · tlaČo-ve :j ·besede s · 
snáď ešte menej. umE:lc:om __ -;- bystrého inteJ~.lstu., čo sa 
· · 1. x. 1971 - hr.ali prevažne slovensk! nepochybne pr·e.íávu.íe'·"·.; · ·jeho výkone. 
u melc i. Výborný sprevád:z,ajúci SKO, eš- Oslnila T. F'railová. Jej ciel'avedomý rast, 
te kolegiálnejší Bohdan warchal (vo pedagogické školenie u prof. A. Ka[en-
vzťahu k mladým umelcom) boli paTt- dovej prinieslo svoje ovoc ie vo výkone, 
nermi slovenským huslistom _ manže - aký je v d·omácich pomeroch ojedinelý. 
lom Holblingoveom, vyzretým, muzicku- Prokofievov 3. klavírny koncert jej da l 
júcim na vysokej profesionálnej úrovni, možnosť 1prezentovať absolútnu istolu -
flautistov-i Vl. Brunerovi_ml.,-k.t.o.J:~ čo udivuje tým viac, že možnosti j ej 
ďalšlm zname·nltým 're-:p;:;lentantom 'tvo- vystúpenia s orchestrom sú minimálne. 
r iacej sa _ 'môžme .. pa_v.edať-. - -fia u- Výborne muziclrujúca Štátna filharmó-
tovej mladej a ·stredi'!Jd ~éiillt'(fcí·c-;~ br- ~!a z Gott_waldova (~ir. Z. ~ílek) pod-
n ens.kému ťalentú .ŠGriso~i VybíraiQv.i, cJa.rkla ~ vykon orgams_tk,z...~~:•ky 1'!,~:::-
violončeHstovi veľkÝch možností, um~: ---veJ. Kol·ko ta lento_v ~ame na ~rovensku 
lecke ·j spont~nnosti', -zďfävej-ctmattosti, - a_ ako !llá l~ .pnlez1tostl na 1ch ume-
no ť!Šte l nastávajúcej · vel'•kej~t'ltte· -na- lecku :reahzácm · · · . . . . 
zušľachten! tónu a technickom vybrúse- . 3. X. 19: 1 - Dv.aJa y d.imge!lt1 - ~o-
ní deta ilov, a napokon už zrelej umelky- vwt~-k~~ Ert_,!<~~- a.-.~~1 .. G.abuel--F-&tó'C's 
ni Raškovičovej, ktorá udivovala suve- zakluctli Intelipoi'IJum 71. Parov-nävať 
renitou v Mozartov-om konce1,te o dur. mo!6no V·efmi ťažko: za•tiaľ čo sovietsky 

• • d irige.n.t má ,'·nep·reberné množstvo s•kú- · 
2. X. 19_71 - ~peyácky ~bo:r Lucnice s·enostf ' a .rri:Qiností na "ost1'ielia·n·ie!', čo :. 

P?d vede_m~ dr. ~tefan~ Kln~u pr.edsta- sa napokon prejoavHo . i v ·jeho. stvárnení 
v·: l .na podtu .rakoru.cky uz svo,.JU 5._ gene: P.rok<>:fievovej ·VIL •symfónie, G. : Patócs 
ra~ IU. O t.o vtac Sl tre}>a cem~ neun:av~u je ·:-poslucháčom Hl.· t·očn~ka VŠMU, :sú-
pra~~ .dmgeJlta ~!l stale nov~m priCha-: čaSne• si .plní-o záväzky v SF, začal · spolu-
~:z.a.JUCJ~1 matertal~.m ~pev_a_!<~~·. kton prácu·' s · košickou ŠF a s~ojí ~na z,ačiatku 
casto .az ~ z~orove~ _ prax1 "lucn.tcla_rs~e- kari~ ry ~> takmer bez , . .prä~tiokých sk ú-
ho t.elesa z1skav~J~ I)Jred&~avu o stylo- senó.st! práce s ·veľkým orchestrom. Ná-
vostl. TeJ.esyo vym.ka n_a]ma ve.rvnosťou, ročnosť ·;II. · symfónie D dur ··J: Brahmsa 
elánom, v zenskeJ zlozke kulttvov.anos- (.naštúdOV'a:ná di>rig.entom· spamäot!) dal a 
~ou .a väčší~, usaden~m repe•r•toáru,. za u- v P.atócsovr skôr tušiť jeho" talent· a ďai-
.Jímavou, CJel•avedo_:nou dra~matur.;qQCk•oU š iu • 'pers~:)ek•tfvnu prácu. ·Výsle'dky sa - · 
z·ostav_ou. Iste, !!'~zno k de·:<O vyc!tať a najrnä ·u .. di~igettta · ·- .môžu v..yJepšovať . 
pol em'IZ~vať so stylovosť<Ou. l kom~r.nos- iba neustá lou skú'senosťou, •s vef•kým ·or-
ťou pre.]avu v d ielach stary ch maJstrov, ch:estr.áfnym ·'telesom, čo · by :Si maLi uv'.e-
alebo v takom Ravelovom zbore ... To domit aj •tí. ktorí pripravujú cestu 
však nič nemení na fa kte, že zbor Lúč- mladli'~ slo'ven<;kÝm · ume,lcom. 

·• Hudobné vysJelanie Slov.enskej te 
lev!lie realizovalo dva farebné televízne 
filmy, sui tu balelu Kaľa Karajeva Se
dem krásavíc (choreografia a réžia zas!. 
umelec Jozef Zajko, kamera Ladislav 
Stritz) a baletné stvámenie Balaki re
vovej symfonickej básne Tamara ( sce
nár nap!sal podľa Lermontova zas!. ume
fec J. ZajkO, ktorý ·rná· 'a.l .t'éžiu .. a : c;h_o,
reografiu diela). Oba - približne · :Pol
hodiňové'' f ilmy - sú zaujímavé ' h llivne 
po · stirán~e . ,'cho.reog.raficke .i a·· v · jédnot
livýC'h ; Výkonoch, · z ktorých vyniká .. naj
mä Tama.ra v . podani. G. Herényiov.ej, 
z asi.' .4ffielkY'ne a , Jäna Haľ amu v úlohe 
Mlad~ho : ne~námeho . (balet Tamara ). 

e -VI. ročn~k Medzinárodného hudob
ného fesbiva·lu · v B·rne; ktprý (-25·. ·sep
tembra - 3. októbra·i:. r.) bol · venovaný 
komor:nej hud.be. V .tesnej spo(P'p!:ád s 
hudobnými progt)amami bolo v BQ·.ne ' hu
dobno-vedeC:ké kolokvium o problemati 

'ke komortnej hudby a súťa·ž P·ri'x mus·i
cal de· Radio ·Bmo. Zo · sólistov a · telies, 
k toré účinkovali 111a festival·e MUSICA 
CAMEfMLlS, · sperrieňme: En's.emnte'-Poly-

' 

phonique z Paríža, bl'·neJlSkú organistku 
Alenu Veselú, amerického kJ.av1•ristu 
Leonarda Hok·ansona, f·rancúzskeho ba
ryton istu Gérarda Sozaya, poľskú čem
oalistku Elžbietu Šlefansku - Lukowicz. 
Capellu Fidiciinu z Lipska viedenský 
Ensenmble Konlrapunkte, Collegium mu
sicum pragense, Daniela Šafr·ana (vio
lončelo) a Antona Ginsburga (klavír ) 
w ZSSR, Bartókovo kvaí·teto z Buda
pešti a záhrebských sólistov z Juho
slávie. 

e Rapsodická suita pre k lavír a or
chester •prof. Eugena Suchoňa zaznela 
zásluhou k laviristky Kláry Havlikovej 
v koncertných sieňach rôznych kútov 
Európy a.1 zámoria (Praha. Olomouc, 
Karlove Vary, Brusel, Erľurt. Moskva, 
Basilej. Fu Id a, Osaka) Najnovšie ju 
uved ie v západonemeckom meste Heil
br·OJllle v novembt•i tohto wku v rámc! 
pravidelných koncertov Lejto sezóny. 
Dielo naštuduje toh toročný umelecký 
vedúci Heilbronnského symfonického or
chestra di·t'igent profesor Wa lter Deyle. 

Náš zahraničný . hosť 

Eri Klas 
T!, ktorí prišli v.iac do s•tyku so 

všet·kými m ladými interpretmi tohto
ročného Inrterpódia, zhodli sa na tom, 
že zo zahraničných účastnikov bol 
azda naj sympatickejší soV>ie:tsky ' d·i·r i
gent Eri Klas. Čiernovlasý, š·portove.i 
postavy a elegantného držania tela, 
pravý ., lev salónov" - tak by sme 
mohli stručne charaktedzovať tTi
dsaťdva.ročného Est611čana. Rozprávať 
s nlm sa dá hod•i:ny, bez toho, že by 
sle sa n udili. Má z,a sebou už pes•ttú 
zmes rôz·n.vch štúdií a rôznych praxí. 

NestretiJ sme sa ešte doposiaľ s 
dirigentom, k t orý začínal svoju ume· 
leckú dráhu štúdiom hry na bicie 
nástroje .... 

U nás to nie je nič neobvyklé. Iste 
poznäte môjho staršieho a skúsenej
šieho ko legu Neema Järviho - ten 
začinal r·OV·nako ako ;ja. P.odobne i je 
ho brat. 

Ne lákalo Vás vtedy využiť svoje 
poznatl<y v tanečnej hudbe? 

Všetko pťebiehalo yi~Stl',\e ,takto: 
ako šesnásťročny mladik a žiak, hus
ľového odboru na hudbbríe.i Škole .v 
Taline som qa nechal priateľml zlá
kať do tanečnej ·kapely. Spieval s·om. 
Ale pretože člen, ktorý iba spl·eva, 
je pre amatérsky súbor prepychom, 
IPl'ibr<t l som eštt' bi cie Žiadne klapky. 
k lávesy, s tr uny, postačí straflť sa d·o 
bubnov a vedieť dt·žať rytmus. Do
konc.a sme IJOhostinsky vystupovali v 
~us~dných mestách. Nako.niec sa mi 
h;r·!e zapáči li natoľko. že som husie 
<'.l .:>.t.i na·trvalo a venoval sa serióz
ne :nu š r.údiu tejto nástr·ojove.i skt!
olny Ešte za štúdii som občas už vy
pomáhal v rozhlasovom orches·trJ, 
Pl'avda, najprv iba ako obsluhovač 
veľkého bubna. Bola to však pre mňa 
veľ·ká škola, spoz·nal som spôsob prá-

ce mnohých vý({;namných di·rlge.ntov. 
Od ' .. bíc1ch ju totiž momo sledovať 
oveľa pozornejšie, pretože zväčša bý
va , dostatok času. 

Aká bola cesta z d'alekého T-alinu 
až do Verkého divadla v Moskve? 

Ešte som nedokončil štúdium diri
govania na talianskom konzer·v·atóriu, 
a už som dir-igoval v d.ivad le Bet•n
steinovu West Side St o.ry. Odbor.n1-
kom sa moje p,redstavenia I)JáčHi a · 
onedlho som dostal ponuku z mos
kovského d ivadla operety, aby som 
pr.išiel troch u vylepšiť tamojšie na
študovanie. I tam som dopadol dob
re, ,pretože mi . ponúkli ihned' stále 
miesto. Estónske ministerstvo kultú
ry ma však neuvoľn:ilo, pretože so 
mnou počítali doma. Bolo však dô
l·ežité, že a.i ·odborníc·i v Mo:Sk·v,e ve
deli, že e~istuje ~stý di.rigent Klas. 
Keď sa vo Veľkom divadle uvoľniJ.o 
miesto stOžistu, vyslali ma tam zis
kať skúsenosti, ktoré budú užitočné 
í pre naše div·adlo. 

V čom spočívala Vaša práca na 
prve;j sovietskej hudobnodramatickej 
scéne? · 

P.rvý :rok s.om dba kore,p.etoval só
list<w. Až v d·ruhom .r-oku som sa do
stal k orchestru a mohol skúšať nie
ktoré ll"epertoáJrové' predsta•ve.ni.a. Keď. 
vla,ni- te·Sne pr·ed · z~hájenim sezórľy 
náhle ochorel h lav-ný d·ir.igent baletu 
žwrajtis, ]:lorrúkol.•mí . riaditeľ čulakl 
záskok prl 1 predvedení .Labl,ltieho ja
zera' v kongresovej sále' I<íremľa. Bez 
skúšky. P.rijal som, večer p·re behol 
hladko, a ·tak som IPO tom di:J:~goval 
všetky k·r·emeľ.ské predstavenia t-oht o 
ba.1etu (máme tot iž dve choreogr.a.fdc
ké ve.rzle, jednu pre kongr·esovú sá:!u 
a jednu p r.e jav:asko hlavnej bud·ovy). 
Dostal som tiež p.ríJežitosť pod.ieľ.ať 
sa ako di'ľigent na koncertoch Veľké
ho divadla v Kremli, k t oré bývajú 
každý týždeň. Býva to pre mňa tto
chu "nervák", i keď sa hrajú reper
toárové čfsla, p.retože sa ide hneď 
na o~>tro, iba so skúškou pri kJavlri. 
Ak vám pride zahraničný spe.väk a 
pr.! klavíri mat<k:0ruje, nikdy nev·iete, 
čo večer s ári·ou urobí. V ooslednom 
časr> som· s dirigent·om Žu1·a j.Usom 
našt udoval balet Ika1·us od nášho sú
časného skladateľa Slonimského. 

' • 

Yen~;iete sa a.i,.symfonickej hudbe 'ľ 

Samozrejme. í keď v· menš~j mie
r e. Doma. di•rigu;jem vždy niekol'jo:o 
filharmó11íckých abonentných koncer
tov, di:rinoval som aj Symfonický or
cheste.r moskovs-kého rozhlasu a v 
Helsinkách som v :rozhlase n.ah1:ával 
diela súčasných fins«ych a estón
skych skladateľov. 

A čo teraz ď-alej? 

Vraciam sa nat!'Vll!o sp!lť do di
vadla ·v Taline. •kde som pôsobll ako 
dirigent už v rokoch 1965-69. čo 
ma tam čaká, ešte .neviem. Navyše 
budem samozrejme hosťovať v·o Veľ
kom divad le a mám d·kig ov:ať aj Mos
kov·skú f.ilhat'móniu. Miroslav ~uJe 

' ,. 

Verdiho · ,;Osudová" Sila osudu dlho ne.pa'l:.t1ila• medzi Verdiho populárne tor a. Václav Vežník v brnenskom Janáčkovom d·ivad lE! 

G Abrahámová u J. Olejníčelc v brnen
skej in.~cenácii Verdiho opery Sila osudu. 

Sn!mka: R. Sedláček 

opery. Má zmätené, neprehľadné libreto, pridlhú ex- v ,poznámk.ach k režijnej koncepcii Sily osudu t ·iež 
pozíciu, nesústredený dej, úlohy h lavných predstavite - :pripomfn.a hrôzy •vojny, .ako Joh od,ľá.l•a n ielen Velťddho 
ľov neprechádzajú z de jstva do dejstva. Hrdinke patr! opera, a le i Goyove litografie, no predovšetkým opi-
naprikl.ad iba 'Z!ačiatok a záv·er epety. Túto slabosť Si- su,;e boj.e Márie Ter ézi·e so špani.el.skou klri1ľov.nou 
ly osudu dtii už skladateľ. Po petrohradskej premiére o nadvládu v ju:tnom Tal iansku. V bulletine vy.stupu je 
Piaveho libreto pt'erábal libretista Aidy Ghislan.zoni, režisér a;ko historik, na javisku však wstáva čím by ť 
neskôr Fran~ Werfe l napísal · pre nemecké d ivadlá má. Histoľioké konkrétnnsti ustúpil i umeleckým obra-
skoro nový text a v našich časoch viacer! režise.ri lib- zom. Zvlášť Jed~n je vynikajúci: RalapJan :je priam cho-
roto ďal<'.i uoravujú, kladú :prizvuk na ~ituäcie doteraz reografloké . čisto. V postupnom približovan l sa zboru 
nevyzdvihované. Preto sa posled-né inscenáci€ tohto z hlbky javiska so zbraiíami v bojovej pohotovosti a 
diela .pomern\' d·1':1ť iišla. A tých 111~cenác ii ,je v po- s roz·v111utou zästav:>u pľipom!na obdobný výjav z ba -
s ledných rokoch v cudzine aj u n!is pomerne veľa. letu Plamene Paríža. Netradičná je však Včžníkova 
lebo hudba t~: .lto opery je na rozcl!el od libret.a - dohr.a v,ýjavu. Za rachotu výstre l·ov padne naj,prv espe-
majstrom utrafená na prvý raz, p!n(l prlťažUv,ých kon- . vovaterka vo;n.v P·Pezi·osma a :potom rad- radom os·ta•tné 
trastov dr~mallc-liýcb . r.vtmkk~eh i melocl iek,ých. In· maťkytänky. ?o.' cl nier!. ,. Vo.]na kosí tých, ktorých živila. 
š trumentai'ne s.ýt.;~ , c it••v·o strhujúca. , . ; , , lnšpi.rácia z Brr-och ta? Neviem, ale ;ie to dobrá inš piríl -

Nie je !'ah ko inscenovať túto operu. t azr<:b·.:,sa··. hľ.,a,:ľ~: · . c ia. T~to nem< p<ont1'lrnimlcká sct'>na .iE> na.iv.ýrečnejši a 
spoločný me nova tel' pre jej štyri dejstvá~. ~to ré:. cľ~Š:ÍiV ,::. J'< cele.] insc.enáCI·e. 
inscenáturi delia na l' ubovoľný počet obráz~:i~. ~Niel((lal<:,,' ···;· .. Dsta~né vojenskÉ' a vo .J:lové obrazy sú s'ice duniveJš ie, 
š ia idea d iela. s ila či kl:atba osud u moder~m :vyklífQí(~t-~· · ~~~e . me.nej otrasné. l bitky pri Velletri u robil Vež.ník 
čom nevyhovujE.' Hľadajú iný ideový 'tmel. " K ladiť. ; 'sá ·· ·:: l~iani ·operné Watterloo. z Verdiho medzía~tne:i hudby 
väčší dôra7 na triedny antagonizmus. na · .sp'o!o'čeriskú ''.~vytažll ·scénickú kanonädu, prekonávajúcu Ca,ikovského 
priepasť me dzi milencanu. Romantick~mu. koloritu sa ld€'1ostrelecké salvy v predohre 1812. 
pridáva vial' rea is.Ur·kých argumentOv: ,'· Neviditeľný i ''V · porovnani s týmito výjavmi sú výstupy sólis·tov 
osud dostáva zj avnú a p.res•·edčivú podobu, pozadie ča·sto · ,,hluché". chýba Im illt imita, vyč l enen ie :.: v eľkého 
individuálnych príbehov sa vyjasnilo· Leo')1oru a Alvar.a pr!.esto·ru. Osobne drámy si žiada jú iné ja viskové di-
už neprenasleduje skryté fätum. ale zjavná rodová ·menzie, než v·eľ:ké spoločenské udalosti. Lenže hosťujúcg 
nenávisť hrdýr.h španiel ~kyeh grandov voči potomkovi . 'výwar.ník Jannis Kourkoutakis 7 Kasselu nemal vel'ké 
Inkov. pochopeni·e a-ni pre· tPriestor, ani atmosféru. Navyše jeho 

lnscE>načným problémom d1ela však nie sú .p,Qrt:.réty dekorácie boli v jednom obraze plastické a realistické, 
hr dinov, ale kompozícia ve ľkých plátien, núisóYích v drubom maliarsky ploché a barokové. Sila tejto 
'>cén, ktoré sa v Lej to opere s t·rleda jú s komo.I\Ilýmí , .. •inscenácie je viac v ansamblových výstupoch, než v i'll 
výjavmi. Nemyslim na vonkajšiu malebnosť týchto ·?'lti- :.div:i'Cluál'!1ych výkonoch. Iba Gita Abrahámová (Leonora 
Lien ale na ich vnúlornú väzb u. V.erdi rámcoval . indi·-. ; .. ic!i Var.gas) bola v predstavení hviezdou. Jej spe v mal 
vid uálne osudy pokojným! výjavmi kiášturnymi ·a. b~r-: ;,'· .' dra:ln.á,ťickú silu. ie .i he·r~~cký výko·n ; aviskovú plastič
livýmí -obrazmi vo,iensol<ými. A p1áve . v týchto · po.s lecl~ " , nosť, Lyr leké tóny. ako aj vypäté dramatické fráz.y 
ných nachádn J,iú dnešní režiséri Ideovú os préds tavetú·a.' · um~lkyňa ·· via zala verdiovskou kantilénou ce·lý večer 
Joachim Herz v berl!n:;ke i Komickej opere situu je de.i veľmi suv·e·rérme. Ku kladom predstavenia patr! aj vý-
do obdobia tridsaťročn1-j vo:iny a ľahkovážnych vyzna - kon orchestr;~ . František Jílek diri~oval takmer celú 
vačov voj ny. veselých zverbova-ncov zo začiatku opery par titúr u (bez obligátnych škrtov ), s veľkým citom pre 
dovedie - cez J<,rvavé bitky, slast1 1 sl·rasti vojen'Ských dt·amatickú obsažnosť hud·by tejto opery. 
taži:!-nl - a'ko mrzákov a .žobrák<w až p.r.ed brány kláš- LADISLAV ČAVOJSKf 



Hornina ge . iľ 

Saint-Sulpice, na tichom námestí ne
d'.aleko rušného boulevardu St. Ger
main, dominuje svojim obrovs·kým kla 
sistic.kým prieče liin. Vnútro kos~ola 
Pt'iam ohúri veľko-sťou a str·ohosťou . Na 
západnom chóre cez - celú Š·irku lo d e 
sa rozpínajúci organ necháva z chóru 
voľný iba celkom úzky priestor a z.o 
rvšetkých strán ho obopína ako izbu. Len 
nahor je výhľad : k impozantnému pro
spektu starého Cliuqu·otovho nástroja, 
k torý ostal zachovaný, keď Cavaillé-Goll 
t .\1 ;pred storočím pos.tavil svoje ma j
strovské dielo. Osud bo.! k nemu možno 
;práve pr.eto milostivý a zachov.al ho v 
pôvod·nom stave ako jeden z o j edine
lých dokumentov z obdobia vrcholu 
francúzskeho romantizmu. K rozložitému 
hraciemu stolu, ktor_ý zaberá takmer 
celé voJ'.né mi·esto n a chóre, vedú scho
díky a purpur.ový koberec. "Tribu ne 
de l' orgue" ~ v,ýstižne to nazývajú 
Francúzi - a te.r.az tu zasadne Marcel 
Dupré, grandseigneu.r fr,a ncúzskych or
nanistov, rytie·r čestnej légie, dlhoročný 
riaditeľ Co!'lservato.ire; učite.J' niekoľkých 
generacn .fr.ancúzskych · oŕganisto·v a· 
sklad ateľov·, "Pa.'g.anini· na organe" - ako 
ho nazvali Američania . .J eho drobná po
s tava pôsobí ešt e menšia v tomto pro
stredi, v čiernom obleku s tvrdým llm 
com, červená ruži,čka vyzl(lamenania mu 
svieti na klope. I<oncentr·ovaný, pohrú
žený do seba tu sedí, vo výrazných čr 
tách o~Nndesiatroč rie j tvMe sa askéza 
pre!!na s reziQnáciou. Iný pohľad tisne 

slzy do očí: jeho ruky, Tie, k t.o.rými vy
provokova'! fantastické vystupňovanie or
ganovej techniky vo svojich skladbách, 
sú del'o.rmované reumatizmom. Niekto
r é č l ánky prstov skrivené, s tuhn uté ... 
Neuve riteľné, že teraz, keď sa rozsvieti 
lampička nad hracím stolom, poddajú 
sa a hraju. Nie dlho, iba krátku chví 
ľočku, lebo práve sa začína omša podľa 
nového li turgického poriadku. Hlavnú 
hudobnú úlohu preberá teraz rozladené 
okteto vokalistov, ktoré zaznieva kde si 
z opačného kúta lode ako kar ikat úra 
vznešenosti. 

Nás hore t o veľmi neruší, a j tak sa 
nachádzame v inom svete. Okolo sta
ručkého Majstra sa medzitým zlu·omaž
dilo niekoľko málo " verných" a o bdi 
vovateľov. Rozvin ie sa živá d iskusia o 
or(lanovej hudbe a nástroji a veciach 
okolo. Prísna tvár zmäkne, kec!' počúva, 
že j eho skladby sú pevnou súčasťou u
čebných plánov našich o rga nových t r ied , 
že ; niet u nás a;r(lanistu, ktQjľý. by. n~)Tlal 
v r:epertoäri Duprého ako svoj "GI.anz~ 
stlie~<" . že si ho ctíme ako najväčšieho 
a ·na;jzaslúžilejšieho organistu nášho 
storoč~ia . Nič to, že vo vlastnej zgmi 
módny odklon od minulosti postihol aj 
toho, kto sa prvorado zaslúžil o sveto
vý primát francuzskeho organového u
menia. čas to zasa napraví ... 

Eš te dvakrát sa rozsvieti signáL Raz 
na "f!:levation", tu sa ozve tradične 
"Gambe et Voix céleste", vystriedané 
čar,ovnou .. Trompette harmon:ique" - a 
potom na koni.ec omše. Te:r az sa o.zve 
"Grand Choeur", každý oko.l·o čaká na 
túto chvíľu, lebo konečne je m iesto i 
pre umenie, keď kostolník zháša svieč
ky a ľudia s a ponáhľajú na slnko, lebo 
na .,Sortie" mož•no hrať výnimočne dlh 
šie, až do nasledujúcej ,,Messe bas,se '', 
ktorá už bude celkom bez orga·nu. 
Z tém, ktoré medzitým dostal, rozvíja 
Dupré ,5.,hlasovú. . . \iyo j.itti fúgu. Nik . už 
nevníma arthritieké ruky v splet i k on
trapunktov. Pedál hrá ako mladik, v 
poslednej fáze sa objav! - akože ináč 
- téma v dvojitom pedáli, v sh·ette a 
v augmentácii. Dávno je kost ol p•rázd ny, 
keď doznieva jede tľásť sekúnd echa 
v St . Sulpice. Sto jíme užasnutí a s úc
tou prijímave na pozd·rav j eho ruku 
a plachý úsmev. Opat rne schádza po ne
konečnom točitom schodišti, ktorým sa 
voľakedy na rukách dával vynášť 93-
ročný Widor. Na námestí ešte pokyn, 
r4ky z . aut a k hŕstke odp,r~y~'1!:ajú~. · 
cich·. Vezie sa. teraz domov,, do }Hfu dgt),U .~. ' 
do byvalej' Gi1ilhn'antove.f vi lof. · · 8ďkíal" · 
prichádza r az d o týždňa , aby vystúpil 
na svoju tr ibúnu a na ,'l)okyn . lamp.i čky 

hral pre tých, ktorí hO' ' eštt'l !11ajú ·n di. 

Zomrel 31. mája t . . r ., kráťk·o p'o·, ct9· 
vŕšení svojho 85. L"oku. · ' 

FERDINAND KLI NDA 
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Súč·asná 

l1udba 
vo-švédsku 

Až do konca druhej sv.e~ovej vojny 
bolo Švédsko na medzinárodnej hudob
nej mape bielym miestom. V porovna
ní s osta t nými šk·andináv.skymi kraji
nami ni kdy nemalo svo jho Sibelia, Niel
s ena, Griega. 

V štyridsiatych rokoch vstU Pl!.je do 
hudobného život a Švédska autorská ge · 
neräcia žiakov H. Rosen ber ga, 'ktorá je 
už techn icky i myšlienkovo vybavená 
t ak, že vie zúžitkovať všetky nové· prí
nosy v<O vývoji kompoz.ičných ,p~·:indpov 
k vytvoren iu osobitných hodnôt. Tejto 
s kupine pr iebojných skla·dateľov domi
nu jú tri mená. Karl Birger Blomdahl 
(1916-69) začínal komponovať v hin 
demithqv.skorn, .štýl·e, .. avšak post upne si 
osvoji l vlastnú hudobnú reč, k to,rá mu 
vyniesla uznan ie i v zahraničí. J.eho 3. 
symfóni a z r oku 1950 j e písaná dod.e
kafonicky; pochmúrne ladená kantáta 
V sieni zrkadie l (1952) ťaži z punktu
alizm u. Nedokonč-il operu Povesť o veľ
kom počítači, ktorej výrazové prostr·ied
ky mali siahať až po e l·ektt~oní·ku. Naj
známejším Blomdahlov ým opusom j e 
'opera Mliara (1959), k torä v istom 
zmysJe zrkadli autorov vývoj. S.páj·ajú· 
sa t u seríálne úseky s konvenčne pa
rod istickými a lyr ické pasáže · s dyna
m ickým par·oxyl'lmom. Tvo·r ba Sven Erica. 
Bäcka (1919) spočtatku kolísala medzi 
nezáväzným hu:mo;rom (Gonce~·tino pe;r 
bambinJi) a mystickou zbo·žnosťou ( Qra
tóriä a opera Hos-tina) . Neskôr sa ob
racia k seriálnemu postupu a punk
tuaJi-zmu. Vyniká nápaditou zvukovou 
fantázioU, pr.e ktorú je typické používať 
veľ.a bicích nástro j ov. Ingvar Lidholm 
'(1921) ako . prvý vo Švédsku p n !Vzal už 
r. 1946 dvanásťtónovú súst avu . Medz i-

. národne známym s.a stal skladbou Ri
t orne l (1955), k torá je akýms·i Sväte
n ím j.ara v podaní Weberna. Do ·os.trého 
protikladu tu d~v:. vedľa seb'a· subtil né 
lyric'ké pasáže a extatické útvary, sta
t ické zvukové fa rby a silno ·rytmizo vané 
fak t úry. Lidholm mal vždy citlivý sluch 
pre rých le zmeny kompozičných š tý l-o v 
v :povojnovej hudbe . . . · . 

Prenikn utie na svetové fórum zmeni
lo .i sta,t LJ s quo ~ú~asne.t hu dby vo švéd 
sku. ·Skor~í rebeJá ri·ti Lidho lm, . Bäck a 
Blomdahl sa do ~távajú v umeleckom 
ži~ote na ~edúce miest a a pomáha:jú ra
z iť nov ::i CE'S•tu svojim mladším nasle
dovníkom. Hlavným inšpiračný,nr zd ro
;ióm ' tvo rby š esťd e.~iä tych :. r~kfl-Y, boli 
expresionistiek{> výhoie d ~rmstadtskej 
ško·ly. Carl Olof Anderberg (19l4) kom
ponuJe ' v ·nes,korších dielach ser iál.nou 
technikou. V sk ladbe 4 zliatiny p re 
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Pierre Henry je jedným z priekop
níkov elektroakustickej hudby. Ako 
štyridsaťročn,ý sa sta l touto hudbou 
známym vo Francúzsku a pre niko l 
ňou a j do cudziny. Okrem diel ná
boženského rázu (Apokalyps•a, Liver
poolská omší'! ) , a!ebo ,,abstraktných" 
( Gymkha·na, Variácie na dver e .a 
vzdych ), z ložil okolo desať baletných 
skladieb pre Béjarta, z ktorých je 
najslävnejš-ia Omša za súčasnosť. (Z 
toht o die la predali 80 000 platni. ) 

pL"e Béjar,ta, a teq a p ie ,p re 'seba." 
Každá hudba závisí pod ľa HenL"yho 

od "abstt·aktného" , a j vted y, ked'. je j 
slovník je .,konkrétny". Z tohto h ľa

d iska poskytujú jeho diela ana lytic 
kej úvahe typicky intelektuálne pole 
pôsobnosti. Uvedomuj e s•i, že sa vy
víja k určitému .ro vnovážne mu spô
s·obu tvorby, k torý n iekto·rí nazýva jú 
klasicizmom, ale .i e isté, že sa pre-

dovšet kým s tará o fräzova.nie, o ar
chitektúru , lebo jeho slovník je už 
bezmála ustálený. 

Zamýšľa zostaviť z d•iel (ktoré zlo~ 
žil od r. 1951 do 1970) orig.inálny pro
~ram na S lávnosť ľudstya (" La Fete 
de !'Humanite"). So svo jou kyber
netickou hudbou chce vystúpi~ v 
Hamburs·ke:i O;pere. · 

Z L'Humanité (prel. V. H.) 

ii~Ari i it~štirum:e-ntá11l'iy ~il'bor: inižl .ii 
preniesť do notovej osnovy pracovný 
po.s tup šty:roch výtva~níkio·v. Na posle d
ných ·dielach pracu je, s voľQ'lým, v iae 
!leometrickým st várnením štruktúr. 
Siegried Naumann (1919) p íše tiež se
r iáinou tech n ik ou, často však využív.a 
i a leatorné komponenty. V rad·e skl·a
die b nazvaných Riposte experiment uje 
s dy.namikou, napr. č . I. t vo·rí ~ntenzív
ny dialóg medz i f lautou a bicími. 
Z mladšlch skladateľov patri v zahra
n tcJ k najuznävan;ej šlm Bengt Ham.o 
braeus (1928 ). Ako hudobný vedec z'a
podieva sa minulosťou, .ako aut?r · sa 
však h lási k najaktuálnejše j- súoa·sJno.~tď. 
Tieto d iamet rál!1e protik ladné úzeirtil:ii ' s·a 
p remietajú i v jeho nevšednéj ' zÝu1:<6ve .i 
pred·st av·ivost i. V skladbe InhoéfU.;r.·fó!J·e, 
sequenze a ·cod a pre flau t u ' · a.r ... J>~de 
usiluj e sa zlomiť konvenčné p:r:i'é~t'Qi~'Vé 
úči·nky hudby· :tým· že· ich vrhá •dó"!aD
ditórla· cez ~osÚujace l'ep.roduktóryí:J:o "' 
zostava:né ,dookql.a . . y . ·diele · fioťa · . pŕe 
3 orchestry a magnetofónovú pásiku už 
r. 1960 použil sp•ojenie, na ktor é sa 
väčš~na zäp.adných avantgard i:;;t o.v od· 
vážila a.ž o mnoho nesk ôr. J,e ot com štť.o 
lu t zv. "ro.dinky", pod ľa ktorého ·.i e IÍ'l·oz
né k ažd ú skladbu určitého uz.aw·e'tilho 
cyklu interp,re tovať samostatne,.'• ä!ebo 
nechať zaznie ť všetky ča,sti s'iičasne, 
Carl Erich Welm (1934) na·šiel . svoj 
vlastný sloh v sk ladbe E-sservecch i p re 
lesný l'Oh , trombón, e lektrickú g.itá!I'U, 
elektrofonický organ a klavír, v · k:tot.ej 
pon úka nezvyča,iné zvukové kombi·nftc·ie 
postwebe:rnovského razenia. V IPOSléd
nom čase ·ex:pe.rimentuje s f•al·ebným i 
kombináciami zvuku, k toré sú pol-ožen é 
na t-akpovediac tr·adičnom harmonick.Ol,n 
p·oňatí. Bo Nilss01i (1937) svojím úz.kým 
kontaktom k avant gar dQ'lým ~ruhQ:lJ'l ·~a 
zápa·de stojí uprost-red najnovšieho v~
voja. Hoci s a v j eho tvo•rbe da jú vy. 
stopovať vplyvy Stockhausena, Boule.za 
a Beda, väčšinou objavuje N~astné tvo
rivé r iešenie. Vo .zvuku balancu je med?Ji 
ex:trémami jemnosti a brutality. Lars 
Werle (1926) debutoval už v roku 1960 
zaujímavým sláčikovým kvartei:o,in Pén
tag,ram (hralo ho t iež sovie t ske Borod:i
novo kv.alľte·to ), ktoré zr·iedenými vetá
mi p rip'omín a Weberna. V Komcj;rpej 
symfónii. použil komplikovan ú ·iliétódu 
r azenia rôznych štruktúr ·· za: sebdu: ·•'v 
narastajúcom teni·pe, pr.ič·om. dýd1ovýin 
nástro jom jP. t u daná istá ·ohrahiče'ľtá 
voľnosť impr ovizácie. V 'ope1•e Serr cr:· 'té
re ze hľa dal nové priestorové. možnosli 
v:ir.azu. Dd sa odohráva na kruho voin 
javisku uprostred hľ-adiska a .26- členhý 
orchester sedí pozd!ž vonkaj šej s t'e~y. 
Ďalšiu operu Cest-a komponov·a.! pre 
Hamburskú štátn u s cénu (premlér•a 
1969) . Je typickou ukážkou mode rného 
hudob ného divad la . Jedná o ľuďoch 
d neška, o ich S·amoté a márnom ~ na
žení, o vn ú tornom svete člov~:ka s.účas 
'le ,i západQ~.i spol·ocnosti. H~~l,lpe .i e 
vystav.aoná zo' ' všetkých .kom1tiO:~ič:ri~~h 
štý lov posledn'ého po l storočia. ~~jyýraz
ne.išlm zjavom mladej švéd ske j': i;ie P,e í~á 
cie je Jan w. Morthenson (1940}. ;v;:ô~·
chestrálnych dielach nadväzuje h lav)1e 
na zvukové ell!per•imenty Ligetiho · a Pe\1-
dereckého. Napr. v kompozíd! Cólor at u 
r a II. !Pracu je s kontr astnýn,1i , ·vlnami 
crescend a diminue nd, · ktoré ·sa čas to 

vzájomne rušia. V · Co<lo ratu·r ·a . HI. sa 
pod ľa v lastných slov ' snaží ·o · "prim i tlv!fe 
p re.žitie tónu, o b lo'k, v kÚJ•t·om · jednotli
vé zmeny zvuku nemož·no rozpo'znať:" ' 

MIROSLAV ŠULC 
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Svoje diela ,,p rednáša" väčšinou 
sám, lebo tým dosahuje väčši účinok. 
Vyhýba sa tak s.kupinovým nát lakom, 
ale súčasne sa musí podrobovať ob
chodn,',ím tlakom. Aby mohol vyžiť, 
musel v n iekt·orých rokoch nakrútiť 
až 150 reklamn,ých filmov, lebo elek
t ronická hudba vyžádu je veľm i dra
h_ý a veľmi zložitý inventár. 

Kedže zložil viac hudobných skla
di eb näboženského rázu, chce li ho ·na
zývať mystikom. V di elach zložených 
na objednávku (ako j e Liverpools:ká 
omša, Ces-ta, Apokalypsa, balety p re 
Béjarťa) snažil sa z odstupu au tora 
riešiť :problémy dané formá lnym rám
com . Na otázku, aký :ie odstup medzi 
die lom a :ieho t vorcom . odpovedá tak
to: "Omšu za s(tčasno.sť som zl-ožil 

Veľké 

divadlo 
v 
Budapešti 

Boris a SllfsTcij v k· orwwvačnej 
scéne ( Alexauder Ognivcev a 
Andrej Sokolov). 

' TohtoroČné Budapešt ianske umeleeké týždne mali mi
moriadne sCdvnostný úvod: u štátnej opere v Buda
pešti vystúptl sú!Jor Ve l'kéhc rl iv ~dl ~ . z Mos~~~ -
~lávny ,.Bol'šoj" , V poslerl rwm desatrocz, p_resneJSle od 
roku 1964 ·- ocl pruéhn vyst>ipema v mtlanskeJ Scale. 
teťtto enseml1le čoraz .:astejsie podniká zájazdy do 
zahrarttčných centiet opemeho svet a. Súčasťou t~.ké
hóto turné - kto•ého konečnou stanicou bola zacwt
k·om októbra Viedeň - · 'wlo aj hosťovanie sovietskych 
umelcou r.> BudapeUt, l;:de počas dvoch týždňou zohralt 
rle vät' predstauení r: ktor!ich rusk rl k lasik_u zastupoval 
Boris ·God unov a Piková dáma, XX. storocre reprezen
toval Prokofietwv Semj on Kotko. 

ta ž ko nŕijst . vhodneišie a t·e~rezentatívnejšie di_el o 
na prvé predsl'm!eme sa. alw Je práve M.usorgsh~ell~ 
lmd.obná d ráma, pretože toto priam kalezdoskopwke 
"e[rlie! c, ~·voji mi mohvtnýrru scénami , eel1ím radom men 
.~ícll i rn'ičšíclt postáv pýborne , ukáže komplexný prof il 
uelého ~úl1oru. Dojem z 11ečera bol · veľký, zo všetkýcl1 
faktorov predstavenia vyžarovala elementárna sila au· 
tentičnost i - čerpajľ!ca. zo .195-ročnej tradície - ade -

kvátna Bayreutlw. alebo Scale na poli interpretácie 
Wagnerových diel či talian:;kych opier. 

Z dlhej plejády výborných účinkujtícich i . tvorcov 
predstavenia vyzdvihnem iba ntekoľko osobností, ktore 
sa ·mi obzvlášt páčili a ich mená výr azne utkveli v pa
mätL Zaujímavosťou tohto stručného registra je, že 
väčšina umelcov, ktorých spomemem, sa grupuje skôr 
z menších až epizódnych postáv, obkolesujúcich t itul 
ného hrdinu. ktorý v celku pôsobil predsa len o čost . 
matnejšie, t keď Alexander Ognivcev svo nm šaľapi- ~ 
novsky sfarbeným f ondom je nepochybne veľkým he· 
rec kospeváckym zjavom. 

Na prvom mie~te spomeniem J elenu Obrazcovovú 
(spievala Marínu ) , ktorej meno .~i treba dobre zapa
mätať: ml.adá, zjavom apar tná mezzosopranistka má 
prek,rásne .~farbený, mohutný a technicky dokonale 
ovládaný hlas. Jevgenij Ra jkov v úlohe Dimitrija svojím . 
kovovo lesklým, ale !l lyrických pasážach mäkko znejú· 
cim tenorom jej bol rovnocenným partner om. Scéne 
tejto dvojice patril, právom, naj btírlivejší úspech. Artur 
Ejzen je výl;omý, plnokrvný, hlasovott a hereckou drob
nokresbou vymodelovaný vtipný Varlam. Priam proti · 
kladom tejto postavy je tíbohý, bláznivý a nešťastný 
Jurodivý v podaní výborného - aj u nás známeho 
:\lexeja Maslennikova. Jeho stretnutie sa s Borisom 
patrilo k najmarkantnejším momentom javiskového d ia· 
nia. 

Na čele predstavenia stojí V!í borný, sotva tridsaťročný 
.~efdirigent Veľkého divadla J urij Simonov, a tak ne· 
'<divuje, že jeho výbušný mladistvý temperament sa · 
pr edovšetkým vyžíva v mohutných zvuk ových gradá· 
~iách a vo vypointovaní dramatických pro t ikladov. Si . 
•nonov má vynikajúci orchester, ktorý pod jeho vede: · 
•äm znie vyrovnane a hrá suverénne, azda trocTw pri. 
11rilant ne. Výkon legendárneho zboru IJol samostatn1]m , 
zážitkom. Herecko - speváckenm , výkonu to.hto . molu~t · 
' lého a úžasnou sugest it,itou pôs<Jbiaceho telesa ťaŽkn · 
čosi vyčítať. Scénické riešenie v.šetkých deviat ich obrq . 
ZO() ako aj liohatstvo a krása kost1]moo svojou realÚ · 
tickou vernosťou, vypracovanou detailnosťou sálalo 
crtmosféru, pripomínajúcu. plátna star1]ch ruských ma
liarov. Jozef Varga 



ObräZolll o hudbe 

.Tesenná fotografick á spomienka na horúce večery 
XVI. PicUanskélto f esti valu: so Státnym symfonic
kým Ol'cllestrom FP z Gottwaldoua a pod taktovkort 
Fritza Miillera z NDR hral slovemk·ý klavirista Sta
nislav Zamborský. Veľký ú~pech mal SKO so só
listkou Mayumi Fujikawa a naším Bohdanom War 
chalom. 
Belgické komorné združenie Consortium antiquwn 
uviedlo na Piešťa11skom fcsttvale hudbu starých maj
strov. Prof. Rudolf Macudzillski spreoád::al mladé
ho poľského lwslisttt Roberta Sz•·edera. 

Snímka: R. Pa lkech 

Rada Mest s kého národ ného výboru v Piešťanoch vy
pisuje súťaž na pôvodné hudobné dielo pre sláčikový 
komorný s úbor (kvarte to, kvinteto a lebo iný s láči
kový súbor do 15 hráčov). 

Súťaž je neanonymná a môžu sa jej zúčastniť obča
nia ČSSH. Dielo do súťaže treba zaslať na sekretariát 
Piešťansl<ého festiva lu , Piešťany, Poštová ul. č. l do 
30. apríla 1972. 
Víťazné dielo obdt•ží CENU MESTA PIE.~ŤAN, ktorá 

po:~:ostáva z diplomu a peňažnej odmeny vo výške 
Kčs 15 000,-. Vypi sovateľ sú ťaže s i vyhradzuje pod
mienku, že víťazné clie lo zo súťaže sa premiérovo u ve
die v rámci Piešťanského (estivalu 1972. 

Diela zaslané do súťaže nesmú byť verejne predvede· 
né ani nahraté v rozhlase, televízii, na gramofónové 
plat n e, ani iným spôsobom zverejnené. Mestský národný 
výbor v Piešťanoch s i vyhradzuje právo ponechať ru
kopis die la. ktoré obdrží Cenu mesta Piešťan. Ostatné 
autorské práva os t ávajú účasťou diela v súťaži neob
medzené. 

štatú t vypísania súťaže za hudobné dielo o Cenu 
mesta Piešťan záujem com Z!lŠie na požiadani e sekre
tariát Piešťanského fes tivalu, Piešťany, Poštová ul. č. l . 

Ji011ktii'Z 

Dňa 20. okt6bta dožíva sa šesťde
siatich piatich r-okov z.aslúžilý um elec 
Stefan Hoza, umelec, ktorý šlrkou 
svoj1ch zásluh vyora l na I))Oii sloven
ského hudobnodramatické11o umenia 
h lbok ú a trvanlivú brázdu. Blahože
láme 

- vyznamnému inte.q.>retovi dra -· 
mlllit:kých operných pos tá1• ( Laco z 
Jej pastorkyne, Dimitrij z Boris a Go
dunova , Erik z Blúdiaceho Holanďa
na, Canio, Rad ames, Ka laf, don José 
a predovšetkým prvý Ondrej v Su
choňovcj Krúti\ave ). 

obľúbenému predstavite ľovi 
hlavných tenorových operetných po
stáv v produkcii SND tridsiatych a 
š tyridsiatych rokov ( na jmä .postáv 
klasickej operety, ktorých gaié.ria za
člna pražsk,ym triumfom jeho Sou
čonya z Lehárovej Zemi úsme vov v 
roku 1932 ) 

- dramatu.rgovi opery SND v ťaž
kých vojnov.ých rokoch, ku k torého 
zásluhám patt•í vybudovanie širokého 
s vetového reper·toiiru i uvedenia no
viniek (Egkovho Peer Gynta, Stoja-

Meno pro!. Dariny Paulovičovéj
Žuravlevovej sa nét.•ozlučne spája s 
prieloo.pn!ckymi rókmi budovania zá 
kladov me todiky slovenskej vokálnej 
pedagogiky a to aplikáciou princi 
pov českej s pe váckéj školy (študova
la na brne nskom konzervatóri-u u prof. 
Fleischerove:i. absolvo vala r. 1931 ) -
kombinov.ane.i s f rancúzskou vokálnou 
školou. Teoretické vedomosti dopf
ňa la aj štúdiom hudobnej vedy na 
brne>n~ke.1 ľilozoflcke .i !'aku lte Ma sa
rykovej u niverzity. 

Počas svojéj 40- ročnej pedaOogic
k é.i praxe (od l. októbra 1952 vyu 
čovala najprv na Hudobnej š ko le pre 
Slovensko. o rok n0skoršie už na Hu
dobnej a dramatickej akadémii, ktorá 

JUBIL:ANTI 
novo ve i Sa lambo. lan donaiovej Ľú
bostnej komédie a Gotovacovho Era 
z onoho sveta J 

- agi lné mu prek l adateľov! v obdo
bi poslovenčovania opery SND 

- libretistovi Krútňavy , Jura Jáno
šika a Macudzinského opery Gróf 
Monte Chrlsto 

- režisérovi (Tost:a 1951~ . Othello 
1958, Medovniková chalúp ka UJii9) 

všestranném u pro pagátorov! o
pery, autorovi mnoh_ých štúdií a kn iž
ných publ ikácii (Tvorcovia hudby, O~ 
p era na Slovensku) 

- pedagógovi bratislavského kon~ ' 
zervatória, kde V<'liie Operné štúdio 
a vyučuje sóJ.ovému spevu (jeho ne· 
dávna absolventka Hana Starostova 
je clnes sólistka spE'voherného súbo
ru br<J Lisla vskej NS). 

Blahoželáme j ubi lantovi . ktorý sa 
pokojne môže obzrieť za seba a byť 
hrdý na vykonané dielo! B. o. 

sa vyvinu la v konzerva tór ium) pó
stupný rn získavaním učiteľských skú
senosti úspešne u s ilovala vybudovať 
systém výuky hlasovej techniky na 
:alklade zákonitostí fonetiky . rytmu a 
intonácie slovenskej reči. Popr i bo
hato rozvi nute ·f konceťtnej činn-osti 
(premiérova la v 30. a 40. ľokoch viii:~
šinu s·lov<>nskf!j vokálnej literatúry 
písanl".f pre SOJJrán ) má próť. ~urav
lf'vová aj zásluhy na budovani spe 
váekPho odboru bratislavského kon
zervatória. ktorý vied la v rokoch 1942 
až 19G7 Z t it ulu tejto funkcie vy
pracovala učl?bn é osnovy ~re všet-ky 

• ročníky a prleko vn!cky prekladala 
texty svelove.i vokálné.i litera túry do 
slovenčiny. OdchovalA vyše 50 abso l
veut.nv, ;.: ktoťých mnoh! pôsobia só~ 

listiC'ky, a lebo akó členóvia zbóróvých 
telies. Najvýznamnejši sú: Mária Slo· 
tíková, Nina Nauežd lna.-HazUt.:hová, 
dr. Gustáv PatPP MarJ;a Kur belová
Meieruvll, Eva Franková-Šmáliková, + 
Imrich · Jakúbek, František Caba n, 
štefan Hudec a ďalš!. Pedagogicky 
l>ôsobia : l da černecká. Vlast.a Rojko
vá-Hudecov6 (na bratislavskom Kon 
zervatót·iu ). Dťaholllf ľa Dubská ~Jan 
číková (na ostravskom Kom:er vató· 
ri u) , Elm1a l<omen.dová na ĽŠU. 

Za vynikajúce umelecké v_ýs ledky a 
za z>lsluhy pri budovan! základov slo
venského hudobného školstva zls.kala 
proľ . žuravlevQvá v r. 1962 od vlády 
československej republiky čestnÝ t i
t ul zasl úžilá učltel'ka. - vč------lllliiliiliM .. _ .............. ~ ................. IIÍIIII! ..... ___ ...". . . · - _________ _,.. 
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K menu Ladislava GaJku, pracov~ 
nika etnomuzlkologického oddelénia 
Hudobného ústavu SAV ( 17. októbr a 
sa dož!va 55 rokov) viažu sa pr ie~ 
kopníoké roky organizovania ľud·ové .t 
umelecke j tvorivosti v rokoch po 
druhej svetovej vojne, počiatk,y, kon
cepcia .á budovan1e odde lenia ll udob -

ných .p amiatok Lite rát'ne>hó archívu 
Matice Slovenskl".J ,. Martine . spolu
prác« pri vzn iku 11111-o hvch vvwam
n~ích inštitúcii. s lovens kého hudob
ného života (SĽ.lll<, Hudobná a a-rt.i
st!cka ústred tía. l< ra is ký symfonický 
o1·che. t1~r v Zilin<' , pie sňov.Ý at·chív 
ústavu huclobnej v<•dy sA v v Bra ti ·· 

s la ve). Svoju organi začnú a osvetovú 
činnost s pá.1al j ub ilant i s plod nou 
umeleekou pr>J xc.u d ir iyenl.a . sk l ada ~ 
te l'a a upravovatel'a , Galko sa zas lú· 
žil o vychád,anie m e to ll ického č·a bo
pisu Hudba spev.. tHnec a s~m v 
ňom uvere jn l! rad článkov a št.úrl!' 

- ž k~ 

Súčasná hudobná výchova v Maďarsku 
Slovenská a českli Spl)ločn<.>8 ( pré hudolltuí · vS•

chovu .spolu s Vys-.utnnyj u u:st<H v'lll J.I!!Uuuoll' cJ..ym 
v 8ratls Javé uspui'ladall seallmät• na teútu :,_.casnä 
maďarská hudolJita pedagoylka. u~pol'iadalelia zvolili 
pre Informovanie· SVOJicli ťlčastnu .. ov az1.h1 najvhod- . 
nej šiu formu. Do Tntilcian.skych iephc, kde sa se
minár v dňoch 27. - 29. IX. 19tl ust<utocnu, po
zvali okrem n ašich pretlnása tetov, (k torí maďarsku 
pedagogiku dohre potnaj u) a.i mad ars kých odboa·ní· 
kov a s kupinu budapestians kyclt det1. 

Hudobná výchova ľ.i;l matľar~kýt:n sko lách za svoj 
tera js! vy nikajúc, !>tllv v.!~ t: J 1 •n: ..tO vbe(."~m oo\J.;nost' 
macl"arské.J huduy Zoltánovi Kodillyuvl, Ktor ý lial do ~lu· 
žieb t ej to dosciplíny celu svo.1u d usu i u tlnnt. 1\ lw vý
chodisKo mu služila boh~Ul k iettutnit:a m~J llarsk~; t:h Ju . 
dových piesn! - CIJCé i, al.Jy s·~ sLa la ( spolu s hudobnou 
eurl)p~kou hudbou) m a.]c t kom v.~etk,ých lllätťarských 
déti.. Za pt•os.lriedok si vybrBJ r elatívnu m etódu, zalo
zenú na solm izačnýclJ s :abikách, (ktoré neskôr vyústi 
d·o inton ~ci e na wená nôt) . Pomocou ne i s i žiaci do
konale osvoja m el(?dju, vniknú do nej, aby sa táto 
potom . stala .·"!dl'?.iom ·

1 
· esteti.ckého zálitku. Zdan Hvú 

techmckqsť tejto .~el•)d ie k<;>,t_npe.nzuje systém m elo· 
d ického matériá lu, k t ,.>ľý má .-narorl n.ý charakter. Na 
chádza sa v mno7stve Kodá tyových ins truktlvn.vch pnie, 
cvičenl a sk ladbičiek, k toré vo svojej postupnos ti t~nto 
celý systém tvoria . . Výsle.d!<.V. .. m etódy Sú ptiekrásne .; 
2illci v nájvyššh:h ročníkoch. , ktol'J š kole nlm pre jdú. 
s ú s chopn! pristúpiť ' k • akt! vnemu ·zv lád nut iu zložitých 
polýfon.iekých skladteb a muzlcíi·ova_ť v pravom zmys le 
slova. · !ipôFc b aktív.neho .o svojenia· . rne lód if' nachádza 
svoje uplatnen ie a j pri z lo žke počúvani a hudby. Vo 
pred pred spievané t émy.- či úryvky. ,kt-oré ,. orehrávanej 
s kladbe ma jú zazni.eť, pomáhajú v:z-budiť a udržať ooča s · · 
predhravania záujem détf. , ' · 
Spomlna~á ln tonáčn.:l rpe tócl a a ce lý Kocl ályov · sy'stém 

sa rea lizuJe 'na všetkých školá ch v Maďarsku. V ce le .i 

l 
kr~jiuc ~a huduiJnH vý<·nova teši veľkej v{Jznosti a štá t 
.le .i V0J1 Ujt) f.la tričnO P'· ' l : qusť, it> bo má kl.udn .Ý vr.>ly v 
na celkový harmonie kv rozvoJ dieťaťa Na kazdf' t za
kladnej šk<>le cod dru hého až po ôs my ročnlk) ma.•ú 
žiaci 2 hod tn.v povt~~~~~·~ hudobnej výchovy . Pc,vinná hu
debna vychCJva Jt aj v prvych d v och ročnikoc:h gymná
zia. De tské a mtád ežni ' h s peviíckP zbory s ú na š ko 
lách samozre imo!.ťou H 01 tnáša i ú t.l efo 111 m no ho u nw lt)t'
kých zážitkov. Najväi":šia p;not' nQSť hu llbe sa·' vša k 
vettu.k' na Z<ih i<Hl nyd. •.,.,u•<tch ;; r'n?.s i t · ,~n vrn ' ' VllčovHnim 
hudob•••'.i výchovy V 'V1aď~:~ rs k<t .i<' ic:h okolo 120 !>H
mot ná Budapéšť ich tm i 17 (Na ne po l<llll na cl vil.zu Jú 
llltdobn(• gy1nnáz,á - uH l RIE' IIH) SO Stl"edným <ldbnrným 
hudobný m školstvom - a vysok(' huclo b nŕ! ~kol.~tvo ). 
ľu sa i.iaci w nuju hudobn l:l .l v_ýl'110ve 3 - fi hodín týž
de nn é. okľ<en~ pov r n:l~h r.r zborovôh J sp(• vu vn vysších 
ročnlko<:h Hra np hurlnbných ná str o:ioch dych·ových, 
sl~ čikových a k!Bvi r! - ~ólovp i v skupinách - tu 
nac hádza svoje rplnť> upl a tnenie. Absolven ti takýchto 
iikôl ~a všestrannými muzikantmi s dokonal.ými voká l
ny mi a inš trumentá ln.y m i schopnosťami a rozvinut_ým 
hu do bný m cítením. 

Slovensk! predtŕášatel i a (V. F'edor, š. Kantor, A. Me 
lichtor ), h lavne vša k maďarskí host. ta vel m i plasti cky 
f.lt'ibliž il i a ob,iasňovali účastník om sem tnárn s pom!nanP. 
fakty. Inšpektori hudobnt>j výchovy z 8 :JdapPšti, ktor í 
súca sne hudrJbn ú výchovu vy •Jčujú ( I. Koesá r né. L. 
Orduoh a M. Székely) tnľormovalí o s ús-tave maďar· 
skéhn sko l!. l. va . Neza budl i prítomných oboznám iť s hu
dobn-oped <Jgogit:k,ým výs kumom, k t ot·ý .ie v Ylaďarsku na 
vy~okej ú rovni. Všade, kd e to holo moiné, ilu s t rova li 
svoje vystúpen ia prak t iC'k ,ým: ukú/.k ami so s kupinou 
dievčat - ži?čok 7. t nelly z:ík larl!tP 1 ško ly s rozši
reným vyučovan ím hud•·hnej vv chrwy. P odobnP oosla
n ~t- mal aj dokumen tá rny film , zostav•' ný z ukážok vy
u covaniw hudoblle j v.ýchovy. "BolA to do kona lá repre
zen tácia maď~rs kl' i hurlobnei PNlaQr>f,liky. 

ĽUBA SIKULOVÄ 

e v ,o štvrtok 25. septembra t. r . 
u s poriadalo vedenie Slovenskej f il
ha rmónie tla čovú besedu, na ktorej 

r iadite l' SF dr. Ladislav Mokrý, ume

lecký šéf Ladislav Slovák a zbormaj· 

ster Slove nského filha rmon ického 

zboru Jiln Már ia Dobrodinský lnfor~ 

movali prltor>'ných noviná rov o hlav

ných cieľoch nastávajúcej sezóny. 

Diía 13. októbra t. r. sa ~atislavská l celá slovénská hudo bná ve · 
l'ej nosť roz l účila s v,ýznamným pedagógom a organb:átot·om s lovenského 
hudobné ho života profesorom Imrichom KRIŽANOM, ktorý po krátke.! 
a ťažkej chorobl! znmrel vo· veku 59 rokov. Profesor Križan štyri de
saťroria svojho žlvoťa ··zasvätil pedagogickej činnosti, na pôde bra

tis lavs kého Konzervatôrill ďosahoval prierazné úspechy pri vedení 
miešaného zboru š koly. 

Riáditeľstvo Divadla JGT v Banskej Bystrici pri jm e dn svojich služieb seénlckého 
výtvarníka pre operu a činoh ru. Požaduje sa prísluš né v ~ (V:·•t•né v" '"''Htie a prax. 
Nlistup - l. ;lanára 1972. !)a lej prí jme korepetítora · rku - tk•7 ~ niistupom od 

dt ,IJIIUNY ZIVU! - dvojtýždennlk Vydáva Mtnliter'3Lvo ku ltury SSR vo 
lfyd !lvatPľ~tv. ORZOR v Bratislave. V~die redakčná rada: Marián Jurfk ( šéf · 
~<'Ida ktor ) Prtlm blst Zm:ana Marczellová (redaktorka ) dr Terézia Ursl 
'1~ové (redaktork~) dr Zd<~~nkl"l rvováček CSc ( oredsa~da l Pavol BaQfn. prom 
rtts-t CtJbomlr Cl1ek dne. Ev& Fischerová G:lt'!na JaMková. Iva n Palovič 
tir Ivan <;tanl ~ lav R..,h um ll ľrrečka flačla Nitrian ske tlačiarne. 11. p .. Nitra 
Rll č RS 8261/68 ~dre!l8 r~>~dakcle ~ Hudnbn~ život arstl ~ lava. Volgograd· 
~k6 8. t11l 5Q2 -37 Admlril st rAcl!t : Vydavateľstvo OBZOR, Bratis lava. Os. ar· 
11ädv 2f.l/a ln7.f!rtné '"ld:l ~ l'"nl• Bratislava Gnrkého l? Rn?.širuh• PNS Cens> 
..,'inAhrt vvt IA/1\<11 2. - T<as 

l . januára 1972. 

Písomné žiadosti posie lajt e n a adresu: Riaditeľstvo DJGT, Banská Byst.ric·a, Nábréme 
d:ukelských hrdinov č. 3. 



v minulom čísle 'sme uverejnlll . prvú čas(l<~I,'~Špon~enéie. 
medzi A. Dvoräkom a jeho ruskými priateľmi, ··iistÝ, kroré . sl 
vymenili v súvislosti . s Dvoi'ákdvým umeleckým turné v '· 
Rusku .r. 1890. Dnes prinášame záverečnú časť ,- s komen
tá.rom Johna Claphama, ktorý prednáša ·na univerzite -v Edin
burgu a zaoberá sa životom i dielom A. Dvoi'äka. 

* * 
P.etJr.ohrad 1/13 f.ebr.uära 1890 
Vážený pane, 

kovský . prog.ram, .ale musím 
poznamenať, že konce.r t nebu
de dnes, 23. februára, . a le na 
budúci utorok, 27. február•a 
(t·us:ký dát um) a ž,e nam,iesto 
mojej symfónie G dur ; .. ktorá 
je doteraz v rUk·OipiS'e, bu·de sa 
hrať t reha symfôni·a' F. dur. ,., ··,. 

Teším sa veľ.ŕni . na•: pe,tÍ·o-
hradský koncert. · ~ .•. , · · 

S h lbokou ú ctou Váš rodd~ný · 
Antonín · Dvofák 

* *·* 
JOHN CLAPHAM: 

' nicky p.ľnft ko z·mopolitn'ým, • 
.;než aby bo l úp-r imným ná,r-o

dovcom · - a uzavrel článok 
slovam i: " . .. prícl:lpd pražské
ho sikladateľa jasne ukazuje, a
ký nízky je stav vZJnešeného 
hudobného umenia medzi čech
mi, ktorí sa iba pr ednedáv
nom tešili prestíži v Rusku." 

Na druhej strane r eferáty, 
kto•ré napísal J. Ba•rtz, nemec
ký organista a zbormajster lu 
teránskeho kostola sv. Petra a 
P.avl.a v Moskve, uštedrovali 
neobmedzenú chválu Dvoľákovi 
a správne hovor.ili o jeho o
sobnom vyst úpení v Moskve 
ako o "hudobnej udalost i naj
väčšej dôležitos ti ". 

* * * 

rohräde . Druhý banket OJ)iMl 
skladateľ v l-itE', G. Eimovi v 
deň · srvojho ·odchodu domov. 
Píše v ňom a;j o osobných 
dojmo·ch pr.! návšteve Ruska: 

* * * Peotrohra-d, 
nedeľa ráno (23. III. 1890) 

Drahý priateľ, 
sľúbil som, že Ti n:apíš.em. 

M-ožno skôr,' n.ež ·dostaneš t en
to list, bude~ už V•edieť z no
vín, ako sa to v · Moskve skon
čilo - podľa . mojej mienky 
do-b re, ale n ie tak dokonale, ako 
som si predst avoval. Podľa no-

l
...,vín - >autority sa o mňa ne

staral! - do;konca sa ·myslelo, 
že v :ruských hudobných kru-

II. 

s odvolanfm sa na Váš lás
lcavý súhl·a·s d·irigovať jedn u 
z Vašich symfónii n a 8. sym
fonickom koncerte Cárskej hu
'd·obne;j spolo.čno std (10./20. 
m a•rc.a ), dovoľujem s i Vá s po
žiadať, aby ste svoj e pod mi•en
ky o známili pre~identovi p. 
AntOtnovi RubinštejnovL Ok rem 
Vaš ej symfónie je tu na pro 
grame iba Latov kla.vkny ko-n
c.e.rt, kt orý hrá !P. Diémer z Pa
ríža. Ber iem na vedom ie, že 
Váš moskow;ký koncert podľ•a 
predošlých dohovoro·v zostáva 
n a 2/14 m a.rca, a že Vy . po 
ňom príd·ete sem. Skúšky t u 
:začínajú 6/18 m a.r ca. 

História jedného turné 
Odchádz·am n a . krátku cestu 

a chcel by s·om ešte dodať , ako 
ve ľmi sa teší hudobný svet 
t ohto mesta na Vašu návšte 
vu. Pred Vašim pa:íchodom bu
dem už S<päť, .aby som m ohol 
vyjadriť svoj obdiv k Vám o
•~bne. 

-L. Auer, 
Dir igent Symfonických kon
certo v Cárskej ruske j hu
do bnej spoločnosti. 

* Keď lJlrišoiel Dv·oi'ák so svo 
jou manželkou do Ruska, za-
11<11 Rubinšte jnovi ten;to list : 

;:: -f:r * * 
Mos·kva, 
23. februára/7. ma,rca 1890 

Váž·ený pane, 
Váš Ust mi . doručHi z P\ľ·ahy 

do · Mosk·vy· a až včera P?PO
ludní mi ho odovzdal p. Jur 
genson. "s Nldosfou budem di 
rigovať ďalši e dielo po pri s.ym
fónii. ale nie Rapsódiu. Dával 
by s om prednosť Scherzu cap
r icciosu, k t oré tiež diri gujem v 
Moskve; hod ilo by sa ako po
sledná s kladba . Tiež by som 
rád vedel, na k torej symfón ii 
s t e sa dohodli; ja · navrhu jem 
moju prvú v D dUir, op. 60. Ak 
e šte nemáte pa rty , mo hli by 
ste robiť druhú v d. mol , op. 
70. Toto by ·bol-o pr ·e mňa ešt e 
príjemnej šie, ale Scherzo cap
r iccioso sa· nesmie vypustiť . Po
dľa Vášho · želan ia odfdem z 
Moskvy v pondelok, 17. ma.rea 
a do Petrohradu prídem v u
torok ráno. ĎalŠie podrohnosti 
potom. 

Ako Dvoi'áJk pozon,amenal vo 
s vojom liste ·· ·Rubi<nš't e jnov•i, 
moskovský ko,ncert · hoľ'' o , štyri 
d ni neskôr, a·ko s1a oča,káv·alo. 

Zvlášť rozvláčny, zauj atý ' a 
rozpon1ý posudok koncertu na
písal A. A. Komis s ar zhevsky, 
k t-oa:ý pesimisticky v idel :veľm i 

· malú budúcnosť pre . ko ncer ty 
Hudobnej SllJl·oločnosti, ktorý 
b lahosklol!Jne s chváloil Dvoi'ák-o 
vu koni.poz,ič.nú technik u, čes·ký 
skladáte!' · S·a m u videl tech-

Vo svojom, zv láš ť neláska
vom re fe-ráte Ve ima~·k povedal: 
"Maj strovi Dvoi'ákov1i by bolo 
dobré p·oradiť, aby sa obmedzil 
na baletnú hud bu a vyhol sa 
písa.niu veľkých symfónii". Kri
ti'k Graždanina bo l zauj atý ve ľ
mi prJa2ln ivo. Podľa neho: 
"Dvoi'ákova hudobná osobn-osť 
Plľipomí:na Brahmsa ; on je čes~ 
ký Brahms, ale j eho talent je 
bohatší a význačnejší." 

Dvoi'ák bol aj čestným ho,s
ť.·om na dvoch banketoch v Pet-

Prvá a posledná . st ránka ,. čajkovského · dopisu Dvofálcovi z 1. marca 
1889. 

hoch boli proti mne tntr~gy, 
Bolo by to dlhé a:-ozpráv.anie, o 
ktor·om s l'•adosťou pomlčim. 
Pokiaľ ide o recipr-ocitu taikú, 
aká sa týka pozovania medzi 
slovanskými národmi, kde S'to
jíme my? 

To m i neprekáža, p retož·e som 
získal v Moskve v,eJ'ké morálne 
vítazstvo. Hov,orili mi to v hu
dobných k,ruhoc<h a aj orcht?s
te·r bol oča.rený moj imi d·iela 
mi. Hr,al ich s veľkým nadše
ním . !·káči cit ili a ve deli, alko 
k dieJ.am p,r.ist upujem ,ia. V 
Moskve sa hľ\a la 3. symfónia 
v F dur, ktorú veľmi ocenili, 
hoci program bol veľmi dlhý a 
publikum t rochu unavené 
pokiaľ ide o vkus, sú dopoo
s•ía ľ v plienkach. 

Z ruskej strany ma nepooti 
li, ale mies~ny n emecký "Ge
sangverein" uviedol d·nes Sta
bat Mate·r v moskov,skom kos
tole a boll ku mne veľmi lás
kaví. Pri skúške boli všet ci 
hlboko dojati, keď· mi dávali 
vavr ínový veniec. Dir·igentom 
spoločnos ti j e istý B8ir tz , môj 
obd ivovateľ, ktorý t:iež . napísal 
o koncerte pre · N'árodné Listy 
a ;poslal r eferát do Neue Freie 
Press e' a t iež do Politik. Pri 
bankete v hot eli Slavjansikij 
-Bazar · ma veĽm i chválili. 

Môj včera jší koncert v Pet
rohrade v sále Dvorjanskéh o 
Sobranija sa · skonči l vynikajú
co. Publikum a orchester m a 
prijali V•re lo. Po každej vet e 
symfónie publ ikum tliesk alo a 
po Capricciu ma niekoľkokrát 

Portrét A. Dvofáka, zvO• 
razňujúca jeho typické diri .. 
gent slcé gesto a postoj. 

Ruskej hudobnej &polo·čno.sti)1 
usporiadal bal!lket na moju po. 
č-esť v hot eli Európ·a . Bol krát• 
ky - ale veľmi s·rd-ečný. Ru• 
binšte,}n p,redni.esol prípitok na 
moj e z<k<~vie . Husloist a Auer"' 
hovoril o novom doktorovi 
~udby (te legram z P.r ahy o
z námil všetky správy a bo>! som 
tu tým prljemne prekvapený) ; 
potom som ja 1pripi.l Rubinšt e ,i 
novi a tuna jší V·edúci hudobný 
k'ritik a učenec La1roche, kto
rého nazývajú ruským Hanslic ŕ 
kom, pripil zase mne. Povedal, 
že česi, hoci sú malý národ, 
stoja vo vede a umeni vysoko 
.a že by si želal, aby mladt\i 
Rwsk o r·obilo t·aik: isto. Pí~e pre' 
Moskovskie Vedomostd, , pre 
fr-ancúzske nov iny, miestne li
teráme noviny .atď . Noviny .tu 
pred kcrncer tom uvereJnili o
známenie (pete•rburgska j•a ga
zet a ) - taki-sto ako Moskaue~· 
Zei1tung o Stabat Mater. Pasie -

l
iam , Vám odti a'ľto progr.am. 

Posielam Vám srdečný s tisk 
ruky a z·ostáv.am 

vždy Väš oddaný 
Antonín Dvorák 

Dátumy uvedené v ld st och a 
dotýkajúce sa dirigent ských 
vystúpení \ Dvoľáka • sú jednak 
podľa st arého ruského kalen
dára, jednak podľa súčasného 
dá tumovania. 

Dovoľujem si pr.ipoJíť mos- .:.,.....;;..,...,;.. ..... ~....,.--------,._--------..... -~~--;..J vyvolalo . Rubi,nšt,ejn (p•re.z-iden.t Prelož.i.f: j. h·, 

~ÁN KLIMO: 

Robotnícke spevokoly 
na Slovensku, 1 

Autor materiálu, ktorý začíname uverejňovať na pokračo·va~ie , patrí medzi naj
starších pamätníkov i pracovníkov v oblasti slovenskej :zbo,tQYej . lwltúry. Tým 
získava ju jeho pamäti na autentičnosti, hodnovernosti • a zaujímavosti. Slovenský 
hudobn~ f~nd udelil JANOVI KLIMOVI toht~ roliu I, cenu v súťa.ži - k 50. výro
čiu KSČ, - ktorú vypísal na tému: "KSC A ROBOTNICKE HNUTIE V SLOVEN
SKEJ HUDOBNEJ KULTÚRE." 

* * * 
O r obot níckych s.pevok·oloch na Slo

v·ensku sa donedávna zväčša iba 
h ovorilo. Ich č innosť bola p.osud zo,vaná 
p r iaznivo i nepriaznivo, no nik to s·a ne 
našie l, k t<O by bo l ich p.rácu zhrnul a 
z,hod no til. I-loci sa často prízvukovalo, 
.že robotnícke spevokoly v zápasoch ro
botníctva - za dosiahnutie politických 
a soc-iálnych požiadavie k - zohralo zá
služnú úlohu, dosť d lho sa nedospelo k 
t omu, aby s a ich práca primerane dobe, 
v ktorej ex istovali. zhodnot-ila, historic 
ky dokumentov•al a. Mojou snahou - ako. 
človeka, kto.rý najpodstatnejšiu časť 
s vojho živ,ota venoval zakladaniu a ·or
ganizá cii robotníckych spevokolov - :ie, 
pouká<~ať na činnosť robotníckych sp.evo
kolov na S!ov·ensku, najmä v med 2livo:i
novom období po roku 1918. 

O slovenských robotnlckyeh SIJ)evoko
l·och v 19. storočí (najmä o ich čin

n osti ) v,ieme dnes v c!'!lku m álo. Slov·en
sko v tej dobe teritoriá lne patril·o Ma- · 
ďarsku. kde s a v spolkoch slovenčina 
o zývalá veľmi málo. Tým mene j bola 
tt·pená v robo tníckych spevokoloch, kde 
sa sp ieval i roootnícke piesne': Pie seň 
práce, Internacio ná la , Čet·vená zástava. 
väčší pohyb pr i utvár aní s l·oven.<>kých 

robotníckych spevokolov bad a ť oko
lo roku 1903, kedy, marx istické uče.n.1e 
z·ačalo pr.eni·kať medzi ro bo t níctvo l !'ta 

dnešné teritórium Slovenska. Utvorením 
. sociálnej demokracie pre s l-ovenských 
robotníkov (so ·síd lom v Prešporku) v 
roku 1904 ·utvorilo sa viac priestoru i 
pre s lovenčinu vo verejnom živote. Vy
dávanlm Robotníckych novín ako stra
níckeho časopisu burcuj e sa i povedo
mie slovenskych · r obotníkov v odboro
vom i politickom , smer e a samozr ejme i 
vo vzťahu k svo jmu mate·rinském u ;ja
zyku. 
N(!p-riek ·t ýmto okolnos t iam ešte vždy 
• . nebo'lo , možné hovoriť o nejakom 

š irš om hnutí ro~otníkov p.re zaklad•an ie 
robobníckych s pev,oko lov na území dneš
ného 'Slov·enska. ·Mnohí ' s lovenskí robot
n íci chodili · do maďarských ,-nemeckých 
s,pevokolo v. Slov-enské robotnícke spevo
koly začaLi""' postupne vznikať v t ých 
p·riemyse lných strediská ch, kde si pre 
kli esň<Ovali· cestu· k · .robetníctvu myšlien
ky soc.ializmu a robotníci sa stávali ich 
uvedomelými s túpencami. Všade tam si 
robot.níci zakladali svoj e spo lky a spevo
ko ly. Vieme, že v roku 1903 'organizova
ní kožiarski robotníci založili robotníc
ky spevokol v Liptovskom Mikuláši, v ie
me, že u'7. pred rokom 1903 jestvoval 
robotnícky sp'evokol Hutlobného s.po lku 
Union, továt',!'4! pre výrobu plechu a že• 
leza vo Zvol~e. v roku 1906 'ta ložil sa 
robotnlt'ky spevokol pri Teloc;.';<'ne j jed
note NAPRED v Bratislave, o rok ne
skoršie - v roku 1907 - vzniká v Bra-

tis lave Robotnícky spevokol vzdelávacie~ 
ho podporného spolku BRATRSTVI. (Tie 
to dva s pevo koly zúčastňujú sa už ro
botníckych manifestácií s v~edenskými 
r obotníkmi v roku 1910. ) Okrem uvede
ných poznáme ešt e Robotnícky spevokol 
Energetik v Krompachoch. Spev,okoly pô
sobili takmeQ:' výhradne v r-obotníckom 
hnu tí. Zahajovali schôdze P·iesň·ou práce, 
a l•ebo iným revo lučným ~bor-om, na p['·O
_gcam.e mávali. M~rseillaoisu, čo čušíš Slo
váku, Kt o za pravdu horí a niekto'ré sl-o
vens·ké Jiud>ové p iesne. 

I náč s1a formoval polhický, hospodár 
sky i spoloče.nsko-kultút,ny ž·ivot v 

novom Če-skoslovenskom štáte. Slovác-i 
sa oslobodili sp•od stáročného národnost 
ného .a sociá lneho ú tlaku. Bo1a to uda
losť, za ktorú bojovali Slováci cez stá
ročia. Slováci mohli od zakončenia pr
vej sveto vej vojny ž·i ť s lobodne. Gelý 
národ jasal. Všade s•a ozývali sloven ské 
piesne, po ded inách a mestách sa uspo
r adúvali d ivadP. !né predst avenia, reci
to vali s'a básne s lovenských básnikov a 
inláclež čítala úryvky z literá:mych d.iel 
s lovenských spisovateľov. Všade pano
va lo nadšenie, zneli p iesne. Bolo to tak, 
ako napísa l šte fan Krčméry: "Veď je 
k rásne, veď je krásne, s pevy zvučia, 
znejú básne." Zdalo s a, ž·e i pr·e rooot
nictv·o s\nitli k·rajšie dni. 

N·O net rvalo d lho a do tohto nadšenia 
vpad la svetová hospodá:rs~a kiríza, 

ktorá zasiahla i buržoá:me českosloven
sko. Veľké továrne i me:nšie podniky za
staviLi svoju výr-obu a prevádZJku H:k~v·i 
dova li, robotníctv.o beZJohľadne prepúš
ťal i. Robotníc i sa rozchádzali po celej 
republike za prácou., ba odchádzali za 
ňou i za hranice, aby s a odtiaľ už nj:kdy 
nevráti li. Tým mnohé robotnícke spevo
ko ly - pred i poprevr.arové - s·tráca·li 
svoj e členské zákLadne, ·ostali post upne 
bez spevákov i bez d it' igent ov. Na ku l
túrn o-osvetovom poli vznikol paradoxný 
jav. Kým n a j edne j st rane nerobotnkke 
spevokoly vplyvom nadobudnutej nár,od· 
nej a sociálne} slobody vznikali v miere 
dovtedv ne vídanej, robotn ícke spevoko
ly, i t iE', kt-oré jestvova n počas národ
ného a soeiá l neho ú tlaku, museli v n-o
vej č:Ps !w~ lovenske:i repub like ?.aniknúť. 
Pos tu pnt• sa vytvor ila t aká situácia, že 
v r. 1927 už nebolo slovenského robot-

' ' 

níckeho s pevokolu ani v hlavnom m este 
Sloven-ska. Dva robot nick·e spevokoly, 
ktor é !Pred rokom 1918 jesj)vovald .v Bra
t isla;v·e - Napred a Ba:oa.·t nství - boU 
zlúč·ené v j e'd.en s1pevoko l, ktorý zo za-• 
čiatku aj jestvoval alm robot nicky spe
vokol, čoskoro však 2Jahájil činnosť, s 
klOtľ·OU ro bot n ic.tvo nemal-o nič spo ločné, 
a pr eto tento spevoko.l (nazvaný ZORA) 
opustilo. 

D<:>botní•Cka tri•eda však dávno po-znala 
1\ účinok spevu v svoj om organizač

nom živo·te. Nemohla súhlasiť s tým, aby 
robotnícka pieseň bola umlčaná. Potre
hova;la ju v boj~ proti ka.pit·alizmu, v boji 
pro.ti sociálnemu útlaku. Nemoh la z·ostať 
bez robotní-ckej piesne, ktorá načierala 
do život a robotníckeho ľudu, usilovala 
sa v nej ná:jsť ducha pr a cu júceho čl ove
ka, n adšenie pre boj za lepšiu budúc
nosť. Pre to sa musE'li obnovi ť slovenské 
ro botnícke spevokoly. Začali vznikať po 
Slo v-ensku všad P tam kd·P hos.pQrlársk.a 
kr íza priemyse l celkom nezn iči l a . 

V t·oku 1928 os lavovala Československá 
r epublika 10. výročie svojho trvania. 

V tomto r-oku ožíva ve ľmi intenz ívne 
myšlienka obnovovať, resp. znovuzakla 
dať robotnícke spevokoly a t ým l1f!·d via
zať na predchádzajúci vývoj . · Diía 4. 
a.pr íla 1928 vzniká takt o z do pravných, 
elek tráren.sl<ých a plynárensl_,ých robot 
níkov mest a ,Bratislavy robotnicky s pe
vokol TATRAN v Bratislave, k to'rý mal 
is tý čas svoje pobočky t iež v Petržalke 
a Pat rónke.' O dva roky ne~kôr ~ol za
ložený v Trnave Robotnícky. spevolwl 
Bra dian, v Rači RoJ>otnícky . spevokol 
Vatra. Na zápa1l nom Slovenslw · .oŕ:Y.Y,~]ú 
sa robotnícke piesne, k tor !'\. ·s~ .. rô~11~ 
zvučali i po ostatných obla~>tilich · 'sl o
venska. V roku 1930 existoVali -teda.;' už 
tri slovenské robotnícke speyok!>JÝ . . Ja, 
ak·o organizačný podpr.edséda Ta(ra•ti.uť (v 
dôsledku vedenej propagandy' v .r:obot 
níckych časopisoch ) som denne doS<t áv<:i.-1 
žiadost1i ·od robotníkov, aby som ' !trt pri
šiel založiť spevok-ol. Súčasne sa však 
ukazova la pot r eba založiť pre robot níc 
ke .spevokoly zväzovú ?,Jožku, k t orá by 
otáZky robotní-ckych spevoko lov r iešila, 
spev·oko ly zakl.adal·a a ich or~aniz·ačne 
usme•rňovala. 

(Pok\ľ.ač,ov.anie v budúcom čísle ) 


