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Opäť 
umenie z NDR 
T akmer mesiac po Dňoch kultúr y NDR 

stretlo sa v Bratislave ( koncom no
vembra ) opäť niekoľko podujatí, k t oré 
dokumentovali obrovský rozvoj kultúry 
a umenia v Nemeckej demokratickej 
republike. 
p r i pr·íležitosti štvordňového hosťova-

n ia Be rlinskeho symfonického or
c;hestra, i nštalovalt vo foyeri Reduty 
veľmi podnetnú, zaujímavú, ale naj mä 
pre nás po.učnú výs~avu o hudobnej kul
t úre v NDR. Výstava vhodným výberom 
materiál u a exponátov, veľmi jedno
značne a presvedči vo poukázala na treml 
r ozvoja h udobnej kultúry našich suse
dov. Taktiež dôraz na estetické vyba· 
venie gramofónových platní, propagač

ných mater iálov, časopisov, kníh o hud· 
be. partitúr a vôbec tlačertého slova ho· 
var i veľmi jasnou rečou o postavení hu
dobného umenia v NDR. 
0 vy sokej kultúr e šírenia a sprostred -

kovávan ia umenia a kultúrných hod
nót prostredníct vom tlače sme sa pre
svedčili aj na výstave k níh o umení a 
reprodukcií z Nemeckej demokratickej 
repttbliky - v Univerzitnej knižnici v 
Bra tislave . Bolo to prvé podujatie, kto 
r é v talcejto reprezentatívnej vzorke a 
šír ke predstavilo u nás umelecky nároč
~ú a cennú produkciu 25 vydavateľ

stiev z N DR. Už samot ný fakt, aké 
množstvo vydavateľstiev sa v NDR ve -
1'Wje umeleckej knihe, s vedčí o význa
me umenia v socialistickej spoločnos t i. 
p opri prekrásnych a exkluzívnych ex-

ponát och, ako bol napríklad Atlas 
vel'koknieža t čiže Maurítius-Atlas, videl r 
sme t u knihy z vydavateľstva V E B 

Deutscher Verlag fiir Musik z Lipska. 
l.:t o ré o. i. bolo zast úpené vynikajrícou 
sériou kníh Musikgeschich te in Bildern. 
M nohé t i tuly dokumentu j ú zvláštnu 

pozornosť, k torú vydavatelia a au 
t on venu j ú zachovávaniu a starostlivos
ti o nemecké a svetové humanist ické 
dedičstvo, j eho pokračovaniu a ďalšiemu 
rozvoju u súčasnom umení NDR i v 
dielach pokrokových svetových umelcov. 
Pre dokreslenie dosahu práce nemec
k ých umeleckých vydavateľstiev si do
volím pripomenúť, že 116 motívov z vy
stavených reprodukcií a obrazov z prác 
vydavateľstiev NDR zaradilo UNESCO d o 
katalógu Najkrajšie t lače sveta , z čoho 
140 motí vov je z drážďanského vydava
teľstva, ktorému sa t ým dostalo ocene
nia najúspešnej šieho umeleckého vyda · 
vateľs t va sve ta. 

r en , k to obe výstavy uidel a k omu 
leží na sr dci umelecká a estetická 

výchova našej spoločnosti, si iste uve· 
domil, že Nemecká demokratická repub 
lik a nám môže byť aj v tomto smerť 

vzorom. Je to oblasť, k torej sme ešt P 
stál e venovali málo pozornosti. 

MARIAN JURIK 

Igor Str.avinskij, považovaný za naj 
významnejšieho skladateľ,a tohto s•toro
čia, zomt·el 6. ap.ríla t . r. v Ne w Yorku 
ako 88--ročný. V minulom čís le sme za 
čali uverejňo.vať zápisky o posledných · 
rokoch I. Stravinského z pera jeho osob
ného spolupracovníka a priateľa Ro berta 
Crafta. Druhá časť Spomienok na toh to 
umelca prináša - okrem podrobných 
záznamov jeho cho,roby, nie nezaujíma~ 

vých tpre čitateľa - a.i ·iskren ie myšlie
nok, postrehov skladateľa, bojujúceho 
proti fyz ickej i dušev.nej starobe s ob
divuhodnou vit alitou. 

*** 
18. júna. I. S. sa vrátil z nemocnice 

a nielen z nemoonice, a le aj z bezpro
strednej bllzkosti onoho sv.eta, z ktor e j 
sa iba veľmi málo ľudí vrát ilo. Ošetro
vateľky mu na rozlú čku doniesli veľkú 
to rtu s notami a boli šťastné, keď vi
deli jeho úsmev. Keď potom začali ~pLe
vať .. Happy Birthday" - gratuláciu k 
jeho narodeninám, dirigoval ich. Pat·ty 
ookračova la ešte v hote li. kde .ieho izba 
je naplnená tridsiat imi košmi kvetov, 
a zatiaľ čo V. o tvá r a došlé dary a te le
gramy, I. S. s rká šampa nské. Jeden z 
rl arov .ie komple tná part itúra a záznam 
Zlatého kohútika, čo vydrží počúvať t 'l'i 
minúty. kým ho pr·estane baviť. 
Keď ho neskoro večer navštevujem 

v jeho izbe, nespí (za to jeho ošetr o
vateľku nemožno zobudiť ) a vysvetľu
je mi, že .ie zvyknutý na nemocničnú 
hojdaciu posteľ. "Okrem to ho," hovorí. 
obávam sa, že sa mi bude snlva ť o hud 
be a t eraz si aj uvedomujem, že už 
nikdy nebud·em môcť komponovať." Sa - , 
mozre,ime protestujem a · uvádzam všet- , 
ky možné argun;Jen ty, aby som jeho ná-· ' 
zor vyn ·átil. '. Nič však nepomôže, nP.
chcel mi veriť a nech ce dostať · lepšiu 
náladu. 

Hollywood, 12. j úl a. I<rátko po 12. hod . 
ošetrovateľka ma zavola la, že t eplota · 
l. S. stúpla na 104 °F a že jeho dych 
sa mimoriadne zrýchlil. Ihneď som za
volal záchra nku a previezol som ho do 
ústr ed.ne j nemoc-nice. Už po bežnom 
vyšetrenl zistil službu.l~onaiú ci lekár, 
že ide o zápal pľúc. Neskorš ie podrob
nP. jš iP vvšetr·ova ni-e objavlio iba jazvy 
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Stravinského krOniky. 
90 tridsaťročnej t uberkulóze a lekári 
floli z.arazenl nálezom podobne a ko v 
New Yorku. I. S. dosť nešťastne strávil 
noc s kyslíkovou bombou a p lastickou 
maskou na nose a na ústach. Až ráno 
okolo 4. hod. som odprevadí! V. domov. 
Sám I. S. sa vrátil na dr uhý deň odpo
ludnia domov, jeho teplota a dych sú 
normálne, nij akú dia~:nózu nezistili. V. sa 
obáva, ž·e sa jeho sta~·á t uber kulóza 
sta la a ktiv nou, čo pravda , nikdy n ie je 
vyl účené. Veri, že káždy človek má akú
si vopred u rčenú choro bu, t ak ako Bar~ 
tók mus el mať leukémiu, I. S. mus i 
mať tuberkulózu. Ľutujem V., ži je vlast. 
ne v stá lom očakávaní nejakého nové
ho úden i. nevedno o d lda ľ.' 

16. iúla. Popoludní sme previezli I. S. 
opäť do nemocnice na ďa lšie "vyšetre nia. 
Na prijímací list napísali "bronch itída 
trachey". Treba vyšetriť .predovšetkým 
jeho kaše ľ ; kašle Jen, keď pi;je, nie po 
jedle, takže možno vôbec nejde o k r
vavé zrazeniny v pľúcach. 

Pacient pt•otestuje : .. Testy nič nedo
kážu. Le mal est dans mon äme." Keď 
počuje našu debatu o tom, že na noc 
pot rebuje praktickú ošetrovateľku, pre
ruši nác; : .. Všetky moje ošetrovateľky 
sú nepraktické. Keďže ma už všade bol!. 
orečo ma ešt-e muslte ta kto otravovať ?" 

Ale · keď sa ho V. spýta, či nie co po- . sp~ lne .sme ho . vyniesli . ná ;;st·ollčkp"· zó 
t rebu je, od povedá: "Ano, komponovať". skrížených r úk. . .. , . . 
Neskôr na cest e domov hovorí V.: "Sa- 26 . . augusta. Ošetrovateľky se~ striedali 
mozre,ime, t-rpel by ' menej, keby ne- tak rýchle , že I. S. p reds tiera, že si ne-
mal toľko intuície . Lenže potom by to môže zapamätať ich mená. Preto si 
nebol on." osvojil zvyk volať jednoducho ,.hello", 

19. júla. Výsledky vyšetrenia našťas- čo najprv vyslovuje celkom t icho, po-
t ie ne potvrdili naše obavy, že sa vy· tom opakuje tri-št yri razy con cresce-n-
tv-oriii zra zeniny v pľúcach, a le ani . ne- do. Ke by sa ešte stále neozvala , zavo lá 
t·ozptý lili možnosť tubet:kulózy. Lekái:i na ňu · hlasom ako Boris Goclunov. tak-
v skutočnosti neved·ia .vysve;tliť kašeľ že ~aži,lý je prekvapený, že je toho 
ani pr udké ~výšenie te.ploty, chytajú sa schoP;ný: Zaujímavé je však, že vždy 
iba hypotéz. dobre vie, akým jazykom jeho ošetro-

Na poludnie ho pre;pustili z nemoc·ni- vateľky hovoria . Vždy si vyberie správ-
ce. Na jne prljemnejší zážitok bol iba ten, ny (či už rusky, nemecky, ang licky ale-
že :pr i odchode mu dal.i omylom choro- bo fr anc(Jr.!:Sky), keď ju kritizuje v roz-
bopis n iekoho iného, ktorý bol eš te hor- ho\Oore s . V.. aby mu · dotyčná oše-tro-
š í než j eho vlastný. Potrebuje najmä vateľk a rozume la. Teraz má práve rus-
a nalept ika . Vá ži . iba osemdesia tsedem kú ošetrova~e ľku a nápad ne, aby to 
funtov! moh la počuť. nám pove dal po rusky: 
Večer sa po d lhšom čase opäť oddáva .. Prečo mám stráviť celé odpolud nie v 

počúv·aniu hudby: tri kvartetá opus 76 . spoločnosti id i ota?" · 
J. •Haydna. mu spôs;abujú . veľkú radosť . Pri stole, teraz tiež radšej usmerň uje 
Jeho pozo-rnosť kle sá .iba na tých mies- obsluhu, než aby sa 'sám aktlvne zú-
tach, ktoré sú prednesené prrlišnýrn pá- častňoval. Zvykne kývať hlavou alebo 
tosom ... J e tr iviá lna pravda. aby sa hud- ukazovať. prs tom na isté jedlo, ktoré 
ba ,.zdala a koby od Beethovena' ' , is te sl praje, a nechá si ho podávať, a le keď 
však neslob0dno ju hrať tak, akoby ju práve ni~ . je ošetrovateľka or!t omná. 
bol .zložil Beethoven," hovori. Fakt je, perfektne sa obslúži sám . 
že ooldruha hod iny, čo t rvá prehrá- Po slávnost nom · nherlP. or i pr íležitost i 
vanie týcht o skladieb, nezak-ašlal. Do (Pokračovanie na 8. str. ) 



Výstava hudobných nástrojov Predstavuje sa hudobných nástrojov. Poch6piteľ;1e, 
že najväčšiu .pozornosť vzbudili elek~ 
trófonické nástroje, hlavne gitary a 
organ. Prostredníc tvom Okresného 
pedagogického strediska v Prešov:~~ VLADIMIR BOKES: 
sa podarilo zorga nizovať na navšte- namdil .sa ll, .1. 1946 
vu výstavy a j mnohých uči te l' ov hu _ v Bratislave, vyštu-
dobnej výchovy vo Východoslove·n- doval Konzervatórium 
skom kra j i. Výstava priniesla výrob- v Bratis.lave (skladbu 
com veľký morálny i finančný úspťlch u ,T, l?ospišila ) a 
a ocenenie kva lít ideového tvorcu VŠMU (A, Moyzes, D. 
Fran tiška Nemečka z čSH. K!Wdoš). Ab!;olvoval 

V rámci výstavy boli dve význam- Sýnlfóniou. V_ súčas-
né akcie, zorganizované poria datel'mi nosU~ p,r_e~nasa hu-
výstavy. Prvou bola beseda s výrob- doPn\l _t aor!U Jla Kon-
cami hudob-ných ná.strot'Jjov, na ktorej _: z~vatorlu v Bratí-
sa z(Jčast.nili účastníci sp()Jll!llaMho s lav(l, 
sympózia, zástupcovia niektorých hu- Ako. s te sa <!ostali 
dobných odborov ĽŠU vo Východo- k hudbe? 
s love·nskom lvr.aj i a učiteJ.ia hudobrle .i . ~ Vyrastal som v 
výchovy prešovského okresu, ktorí hudo~nom p~ostredl, 
majú najlepšie výsledky vo výuC!bQ, · .. n <i>~kCI·t" som _ ~tudoy;d 
Zástupcovia olxJrového poclnlku čes"' · ·hr4_ na klavu; a v1o .. 
koslovenské hudební nástroje muse~ l~ncele, 1'es~or - n!l 
li zod~oved.ať celý r&d otázok, týka~ KonzQrva.tórm 
júcich sa výroby a distribúcie hu, kof!Jpoz!clu. _ . 
dobnýC'h nástrojov, Na záver t e,ito . Co vam dala :;vetQ':a hudobná tvorba, ovplyvnil! vás 
besedy bola prehriívka. na majstrov~ niektoré jaj oaobnosu? 
ských né\strojoch. ' - Z h'u.ctl,!y 20, storočia ma najviac priťahu,ie I. Stn~ 

Druhou významnou akciou v prle- vinskij. '! jeho hudbe ide predo~šetk~m o vý·raz -
behu výstavy hudobných nástrojov podst~'tnu st:ánk~ má ~ ~e_!lo pt:avJde]ny ryt!llus a jeho 
bola tlač·ova beseda so zás,tupcami neusta le n:arušame, zat1al co ota.zka stylu 111e .1e pryo -
k.ra,iských i mie·stnych novín s r e- radá. Toto vý.r.azové ponímanie nie je u neho nové -

Pohľad 'do vestibulu Domu kult«ry ROH v Prešove, kde 
usporiadali výstavt' hudobných nástrojov. 

daktormi rozhlasu z Košic a Prešo- bolo v hudb~ i predtým. Naproti tomu v súčasnej No-
va. SéfredaJ<tor časopisu Hu debni ná- vej hudbe ide skôr o štýlovú stránku skladby, výraz je 

V dň<lch 12.-15. októbra bola v strojov vo výučbe na hudobných a 
stroje dr. O. Ko·rbel oboznámil pri- d: uhqradým činiteľ<Om; Zaf1:edbáva sa. pulz~)_úca rytmi~;-
tomných s výrobnou náplňou jednot- ka ~tránka - a z.atial sa.~u nepodanlo mc1m nahradlt, 

Prešove (v rámci sympózia o pro- všeobecnovzdelávactch školách, vrá-
gramova.nl v hudobnej výchove) vý- tane šil·okého sortdmentu hudobných 

livých závodov v rámci podniku a v _dos\~dku (ioho hudba sucasnej avantgardy akosi "ne-
prlt<Omnl zástupcovia záv·odu Ama- dych:a • TotQ sa nevzťa.huje na diela W .. Lutoslawského, 

stava hudobných nästro,jov. Vo vesti- nás trojov orffovského inštrumentára. 
bule Domu kultary ROH lnštalov.al Výstav.a vzbudila veľkú !POzornosť. 

t i - Kraslice, Harmonka v Horovi- ktoreho _by !lOm nazval skladateľom-humanistom a na 
ciach, Luby p·rl Chebe a d'alšl ho- orc~~s_tralne d1ela G. L.igetiho - z dôvodu maximál'ne 

podnik československé hudební ná- Stovky žiakov prešovských škôl mali 
stroJe - Hradec Králové všetky dru- možnosť po prvýkrát pr!sť do pria-

vorili o špecifických otázkach, týka.. vyuZ!t?ho o~·chestrálne:ho aparátu. 
iúcioh sa výro·by v ich závodoch. . P~d_l a v!a&tného ~su~ku .- inklinu,jete skôr k tvorbe 

hy bežne oouž!vaných hudobných ná- meho kontaktu so všetkým! dr uhmi FRANTIŠEK MATOS mtu.ItlvneJ, 451 k rac10nalneJ, alebo sú u vás obe smero-
' van1a v rovnováhe? 

Hladisko regionálne 
V ,podtatrans kom Po~rade sa 4. novembra začal dô

stojným spôsobom Mesiac ČSSP. Spevácke zbory, ktoré 
vždy angažovaným s,pôsobom prispievall svojim pro
gramom k rôznym spoločenským udalostiam, zúčastnili 
sa [teraz (v rámci okresných osláv) krajskej pr-ehliad
ky speváckych zborov. P.ripravilo ju Kra jské osvetové 
s tredisko a Dom kultúry a vzdelávania v Poprade. 

Vybra·né spevácke zbory východoslovenského kra ja 
sa predstavili ako pokračovatelia pokrokových t radícií 
regiónu - s prihliadnutim na jeho národnostnú rôzno
rodosť. Prehliadky sa zúčast:.n!Ii nielen slovenské spe
vácke zbory, ale l teles!i z maďarskej a rus!nsko~uk,ra
jinske.1 proveniencie. Charakteristickou črtou stretnutia 
zborov bola mnohotvárnosť v dramaturgii a tnterpre
tác!l, v čom bolo vidieť umelecké snaženia zbormaj
strov. Niektoré zbory cMpal! angažovanosť !ba ako jed~ 
nostrannv dramaturgický pohľad - v sllvlslostl s' te
matikou, jej aktuálnosťoou. Pret o porota, ktorá 
neurčovala poradie, zhodne. konštatovala, že podstatou 
prác~ ._~p,eváckych zborov musi byť sice i programová 
zaangazovanosť - ale vždy v takej Interpretácii, ktorá 
dáva poslucháčovl e ste ti ck ý z á ž lto k. spev!i'kom 
zase tmrivé nadštmie a radosť zo Sipevu. 

1 keď podmienky pre präcu zborov sú najmä na vi· 
dieku rôzne, predsa tieto zäkladné pož.ladavky nem<>ž~ 
no korigovať - v záujme . rastu a dôstojného posta
venia amatérskych zboro•v v slovenskom umeleckom ž·i
vote. Najviac cháipall tieto kritéria dirigenti rozhľad.enr 
a umelecky erudovant. 

S veľkými ambfciami a umeleckou prepracovanosťou 
- hoci s dirigentom, ktorý nepôsobi v zbore dlho, sa 
predstavil Spevácky zbor učiterov z okresu Prešov 
MOYZES. Na jeho čele je šéfdirigent Spevohry J, Zá~ 
borského v Prešove - Vladimír Danek. ZbOir predniesol 
ukážky z tvorby M. Moyzesa, zo sovietskej tvorby 
z diel Leonova a Sostakoviča, zo súčasných S·kladleb -
zbory Kardoša a Suchoňa. Zbor MOYZES je noslteľ•om 
25-ročneJ -kultllrno-umeleokej a spoločenskeJ trad!c!e 
v Prešove a okoli a dnes zastava jedno z popredných 
m iest. Dirigent citlivo využil všetky hlasové a výrazo
vé možnos.ti zboru - zvlášť pek ne vyz;nela ukážka 
z 10 poém D. šostakoviča (?opraveným). zaspieva ná 
v ori~ ináli. Zaťažkávacou skladbou pre zbor bola sklad- ' 
ba D. Kar doša - Dve východoslovenské, ktorú autor 
venoval telesu k jubileu. Možno predpokladať. že po 
jej premiérovan! na slávnostnom jubilejnom k<Oncerte 
ll. decembra t. r. dielo z·aujme tak, že sa dostane do 

- ale i celoslovenské 
repertoár u a.i iných telies ako kmeňové čisto. (Napriek 
tom u, že domáca tvorba sa najmä v repertoári vidie·c
kych zbo~·o·v u,domácňuje len zriedka. Snáď t.o spôso
buje konzeo.·vatívnosť niektorých zbormajstrov . . . ) 

S tradične dobt·ým umeleckým výkonom a v·kusným 
repertoárom sa na prehl·iadke predstavil výz-namný slo
venský s.pevácG<y zbor Košický s pevácky zbor učiteľov 
(pre náhle ochorenie V. Adamoa dirigoval J . Zabka ), 
ako aj obľllbený okresný učiteľský spevokol Tatran. 
Posledný mal trochu jednostra•nný, lyricky zameraný 
repertoát•, z_ ktorého upútala pôvodná ukrajinská Zá
veť na ševcenkov text, úpravy dirigenta A. Cígera 
v dvoch ľudových piesňach a sóloví speváci s 1pekným 
hlasovým fondom. · 
~o _dlhšej pracovnej prestávke prekvapil Spišský uči

telsky spevácky zbor s novým dirigentom T. Haraká
lym, ktol·ý .ie ni; len mladý, ale i ambiciózny, so zmys
lom pre detallnu prácu a ,premyslenú koncepciu. Chce 
dostať· z.bor na pôvodné vedúce m iesta· v sv.o,iej oblasti 
a dôsto_Jne_ , u~rz~t vyše 40-ročnú tradíciu. spevokolu . . 
Okresny ue1teľsky spevokol Domovina z Vranova (di rl~ . -
gent A. Kolarčík) upútal súzvukom hlasov, treba však 
aby mal pružnejšiu a novšiu dramattirgiu. Nái'Od nostnÝ 
zbor s fo~klorizujúcimi tendenciamu - Bes.kyd (pi·i 
OB v Stakc!ne) s agilným I. Stebillom na čele má zn,a
ky mladosti v členske.1 aktivite, snaživosti, iniciatíve 
a treba čakať , že sa z neho s-tane jedna z popredných 
regionálnych telies v tejto oblast.j, 

Robotnícky spevokol Csemadoku z Rožňavy dirigoval 
I. Mikuš. r keď spevokol nie .ie počtom veľký (vyše 
tridsať členov), nadviaza l na dlhoročné dobré tradície 
l()rl!lehavou umeleckou úrovňou. Iste by mu pomohla 
li teratúra, .ktorá sa ne·viaže na veľký zvuk. Toto t eleso 
by mohlo byť vzorom a príkladom tým miestam, kde 
kedysi existovali roobotnícke spevokoly - dnes takmer 
bez n!isledoV'n!kov. 

Východos)ovens·ká regionálna. pre11liadka má všetky · 
znaky spoločných celoslovenských problémov v oblasti 
zborového umenia, i keď i tu prevažovali k ladné čr ty 
napr. v porovnaní so Str-edoslovenským krajom. Obec ~ 

. né uzávery teda inšpirujú, a vedú súčasne k skutoč-
nosti, že bez vidieckeho zázemia nie je možný celo
slovenský rast speváckych zborových te lies. Nehovoriac 
o potrebnom doplňovaní zborov "mladou krN'Ou" z r·adov 
študentov a absolvent-ov škôl rôznych typov a stupňov. 

ANTON KRISTOF 

Trofej Ako dlho si sa pripravoval na sú
ťaž? 

ristami. Podarilo sa nám vyv·olať nie 
súťažné, ale skôr festiva lové ovzdu
šie bez akéhokoľvek naznaku nezdra
ve.i rivality. Nemalou miero\,! sa o 
to zaslúžilo srciečné, priateľské, ale 
a .i kritické hr&decké obecenstvo. 

na Slovensko 
,.Opet se hlavní pozornol!t soustre

dlla na dve všeslovanská jména -
kyjevského Vladimíra a bratislavské
ho Cyrila - Bystr!akova a Dianov
ského. Strategickým bodem jej ich bl
tevniho pole stala se vrcholná sklad
ba Smetanova, fantazle Macbeth. 
Rozdíly v pojetí a reallzaei, byt zrej
me nevellké, povedou patrne k zá
sadnf dlferenclacl. l tentokrát pro
javil Olanovský soustredenejší smysl 
pro vyváženost celku a účelne~ši vy
užiti efektu." Pochodeň, 5. XI. 71, 
$ , ~. 

V dňoch 1.-5. novembra 1971 na 
9. roén!ku medzinárodne.1 Smeta!'IQve.i 
klavír.ne.i saťaže v Hradci Králové 
obsadil študent rv. ročníka l}ratislav
ského konzervatória, žiak (>ro!. E. 
Pappovej - Cyril Dianovský, napriek 
svojím 17 rokom v kategórii star• 
š!ch (nad 19 rokov) spolu so soviet
skym klaviristom, 25-ročným poslu
cháčom Kyjevskej akadémie Vladlml
rom Bystrjakovom I. miesto a zfs'kal 
ako trofej mahagónové pianíno od 
firmy Petrof. Dlanovský vybojoval sf 
zaslúžene a j Cenu českej hudobnej 
kritiky za najlepšiu inter,pretáciu 
Smetanu. 

Intenzlvne.išlt;~ až od marca t . r ., 
keď som sa definitívne rozhodol. že 
do Hr.adca pôjdem súťažiť. 

S akými skladbami si súťažil? 
V I. kole to bola Toccata e mol 

od J. S. Bacha, ako povinná skladba 
S lepička a ak~ výberová .(voliteľná) 
Polka fis mol z cyklu Ceské t ance 
od B. :lmetanu. Oalej som súťažil s 
Choplnovou Etudou C dur, op. 10, č. l 
a s Etudou op. 2, č. 4 c mol od 
S. Prokofieva. V ll. kole zahral som 
Macbeth od Smetanu, Debussyho On
dinu a Bartókovu Suitu op. 14. Vo 
finále predn·iesol som IIL klavír ny 
koncer t c mol od L. v. Beethovena. 

Ako si bol spokojný so svojím vwko
nom? 
Súťa ~ bola vo forme verejného 

koncertu. Po odohranl L kola ma 
v.eľml vzpružil p riaznivý ohlas môj
ho výkonu a skandovaný potlesk obe
censtva. Ak azda som u niekoho 
vzbudil svojím prihlásením sa do ka
tegórie staršich pochyby, po mojom 
výkone začali mi všetci dôv·erovať a 
držať palce. Mys llm, že najlepši a 
Pr·e saťaž najrozhodujúcejši výkon 
oodal som v druhom kole, a to naj
mä v Mae'bethovl a v BartókovJ. 

Aké pocity si mal zo súťaže? 
Zoznámil som sa a nadviazal pria

te'stvo s viacerými mladými klavi-

Čo ti priniesla táto súťaž okt•em 
trofeje? 

V prvom r.a de t-o, že som sa dô
kladne zozn<lmil so Smetanovým di·e
lom. ktoré mi práve zásluhou tejto 
súťaže pl'irástlo k srdcu. 

Aké trofeje si získal doteraz? 
Spomeniem len t ie vijčšle; v roku 

1966 I. miesto a titul absolútneho 
víťaza cel<Oštátnej súťaže r.:.šu, v r. 
1969 v ústí nad Labem v ná-rodnej 
súťaži - Virtuosi pe.- musi·ca di .pia~ 
noforte I. ce.nu vo svojej kategórii 
a titul absolútneho víťaza, no a v 
tomto ro·ku prvenstvo na Smeta,nove,i 
súťaži 

Aké vystúpenie . umožnilo ti toto 
víťazstvo? 

V Prahe - v Sme<tanovom mú· 
zeu - som sa predstavil na .koncer
te vlťazov a na august budúceho ro
ku ponúkol ml ZSS možnosť verejne 
vystúpiť na spoločnom večere vlťazov 
Smetan-ovej súťaže s mojím kolegom 
a najväčšlm súperom Vladimfrom 
Bystrjakovom na VII. prehliadke 
mladých interpretov. 

Zhovijr al sa: VLADIMIR člžiK 

.. - Mys lím si, že zatial' u rnňa ,prevl<l da to, čo mozme 
nazvať .,ractonálnou tvorbou". Chcem však by ť ~ po
kiaľ to môžem usmerniť - viac spontánne·1'ší intui-
tívnejší". · ' •· 

Máte ~re vlastnú prácu vypracovaný určitý systém? 
-:- Stnedav·o S!1 snažlm o riešenie rôznych problémov. 

V .Jednej sk~~dbe riešim komplikovan~ vzťahy, ale po
tom sa m1 I!;Ja.da. akési zjednodušenie. V l<·ažde j novej 
s.~Jadbe sa \,ISJlu:Jem urobiť to, čo v predošlej chýba. 
N1e~edy ako pomôr..ku používam 12- tónový rad (na vy 
tv~n eme. metodického alebo harmonického n<l padu). ale 
pr.1 rozyu~utt sa snažím určitými - až dvanásťzvuk
ml -:;- 1m1tovať podobné vzťahy, ak<> s ú používané vo 
Funkcnej harm6Jlii. 

Pre aké obsadenie najradšej píšete ? 
- Dotera21 som vychádzal z možnosll in terpretácie, 

preto mám azda naJviac komorných sklad ieb. Veľmi 
sa mi však .,pozdávau symfonický orchester. V jeh() 
kom~let~eJ l!OStave !>a mo·žno vyžiť po každe j strán
ke. s. plesňQU som sa zaobe.ra l málo, zati·a ľ mi nevy
hov~:le dekl tlmačný štýl, kto·rý sa v slovens.kej hudbe 
pouz1va. V tomto smere mám bližšf vzťah k Verdimu 
než - napríklad ~ k Janáčkovi. 

Ktoré z vQšich diel vám predviedli ? 
..:_ Ešte počas štúdii mi uviedli klaví·r·nu Partitu, La 

Fol!u pre husle, klav!rne Variác·ie na Haydnovu tému 
a -absolvent!l!<ú Symfóniu. Nedávno v rozhlase nahrali 
ŕ:>ych:ové kvinteto. Dokončil som P.redohru pre orches
ter, v .ktorej po~,tžívam veľa d v·anásťzvukov - som 
zvedavý, akQ bude 1:0\eť. 

DQ akej 111iery na vás pôsobí kritické vyjadrenie sa 
o vašej tvorbe? · 

- Myslim si, že najobjektívnejšia je k.rítika inter 
preta a - m edzi štyrmi očami. V novin<lch ide skôr 
o oficiálne hodnote-nia, resp. o reakciu na prvé počutie, 
čo je, po<lľa vás, poslaním 'umelca? 
- Hudobné dielo je sprostredkovateľom medzi skla_. 

dateľom a posluch!ičom. Chcel by som, aby týchto p.o 
sluchäčov bolo čo najviac. Je to veľký problém - ul: 
preto, že dnešné kompozičné techniky sú väčšine poslu
cháčov vzdialené. A ked'že poslucháčov je veľa - a 
Skladatel' stojí voci ním sám, mal qy sa práve on sna
žiť o nadviaz·anie kontakt u_ 

Zhovárala sa·: V. Adamčiaková 

Na čom pracujete? 

•. . odpovedá klavírna umelkyňa 
Klára Havlíková 

Skôr ľl i!!Ž začnem hovoriť o plánoch na naj
bližš.ie mesiace, rada by som spomenula pekný 
osobný í!lážitok z t.phtoí:očného leta. Mala f?om 
možnosť fl~ať v m\1zeu B. B.iôrnsona, na klavíri, 
na 'ktorom, hral úda,ine často a.J Grleg, Bjornso
nov priat@l a častý nlivštevnik. Odt.iaľ je a.i foto
graf4a, Zl}chytávajilea bezprostrednosť prostredia 
~ môjho tmprovlz<>veného vystúpenia. V najbliž
som čas~ mäm naplánované koncertné turné po 
Kube (vy·stúpim na viacerých recitáloch a s or
chestrom uvediem -Suchoňovu Rapsodickú suitu) 
V dňoch l2.-19. decembr a t. r. viacer! s lovenskí 
hud·obnt \Jmelci navšt!via ZSSR. Budem tam mať 
tri vystúpenia. V januári kcmcertujem v Bulhar
sku .a kon.com toho istého mesiaca mám nahráva ť 
Pľ·e vydavateľstvo OPUS Suchoňov Kaleidoskop 
Vo felm . .\lrl odchád;z:am na turné po Španielsku 
Okrem zll,iazdov na koncertné vystúpenia si pri
pravujem nové rf!citá ly z diP.I Hiind la , Griega R 

Brahmsa. 



Naše operetné začiatky 
(Venované národnej umelkyni Margite Cesányiovei) 

~ tr átával sóm sa potom s 
"'i M. česányiovou v s tarej 

bud<lve akadémie pri Dunaj
skom mibrežl - či ui na chod
bách, dvot·e. alebo v malej ča 
kárni pred tajomnlckou kan
celáriou. kde sa schádzala vilč
šina posluchäčov, ktorí čakali 
na vyučovacie hOdiny. Cakala 
skl'Qmne - vôbec nie .,tempe
t•ament ne". Zvyčajne čitala 
knihu, sem~tam prehodila s lo
vo s pr!atel'kami, ale väčšinou 
bol~ uzavreté do seba. Po ro· 
ku sa ukáza lo. že jej hlas il)atri 
medzi tle krásne. E>omaly sa 
ustaľova la .Jeho mladis.tvosť i 
farebne. Dostával tmavšiu za
matovú farbu. Vo viacerých 
odtieňoch bol hlas M. česá~ 
nyiovej ,podobný hlasu Helény 
8artošovej, ktorá už (ako skú
sená speváčka - sólistka) ex
celovala v SND. 
Š túdiom pribúda la v Cesá-

divadelná správa n ebrala 1l a 
vedomie. Nové úlohy sme sa 
učiH väčšinou doma - vetmi 
často hneď po veče·r.nom pred
stav.eonl, lebo na druhý deň nás 
čakala skúška na javisku - a 
l u sa už ned•alo chod.iť po ja
visku s notovým partom ..• 
Casta nás namiesto odpočinku 
čakali preteky s časom, naj-. 
mä pred bl!~iacou sa p.remié
rou. Casta sme sa spoliehali 
na vlastný inštinkt pri stvár
není postáv, ;pretože 'nebblo 
času na prehlbenie ·postavy. V 
poďounom po.ložení' bo l i re
žisér a dirigen t. Nemali čas 
pip\a~ sa s nami, ak<O · by sa 
žiadalo p.d začiat~och našej di~ 
·vadelJWj praxe. ' . · · 
· T aké bolo ,prostredie, v kto-

Margit a česányiová a Stefan Hoza v Lehár ovej Gtuditte. 

n:viove.i hla:>e pevnosť vý
šok .i s trednej polohy. Boli to 
sýte tóny, pln~, zaokrúhlené. 
Z malého začiatočníckeho l y~ 
rickéha pr~ :iavu začala sa drať 
na povrch príliehavá dramatič~ 
nosť. Pravda, .primeraná veko~ 
vej hranici. Ku krásnemu hla 
sovému timbru sa postupne 
priplijalo i herecké nadan.ie, 
ktoré sí zd okonuľov.ala na ho. 
dinách herectv-a. pod vedením 
operného režiséra SND - Bo~ 
huša Vilíma. 

Pre obecenstvo sme boli no
ví, mladí, s e li)nom, bez 

rutinérstva prirodzení. 
Pravda, nikto nevedel, dokedy 
vystačíme s týmJt.o prívlastka
mi v divadelnom umeni. Zavše 
to bola prácu nad naše sily, 
lebo vzory sme nemali. Mt~se
li sme sa vyrovnávať s pre
kážkami, problémami a vo svo
_je j naivite sme viac verili mo
mentálnym úspechom, ak<O sil
nej konkurencii, ktorá sa ol~o
lo nás vyvinula. Našťastie . -
skoro s me zbadali svoj omyl. 
Vnútorné divadelné problém:y<. 
ktoré doliehDii a j na nás, sme 
riešili tak, aby nám ubližili čo 
najmenej. Hovorim v množ
nom čísle. pretože my všetci, 
ktor! srne prišli do SND z l'{u
dobne.i a dramatickej akadé· 
mie, sme boli v skoro rovnakej 
situácii. Neraz sme žiadali o 
pomoc vtedajšieho šéfa opery 
- Karla Nedbala. Chceli smr: , 
aby nás obsadzoval 1 do oper
ných úloh, a le nestalo sa tak. 
Naopak - presvedčoval ni;1s, 
že riaditeľ Drašar potrebuje 
naše mladé sily v operete -
a on j e bezmocný. Ak sme do
stali predsa len akú- takú ú lo~ 
hu v opere (na protesty hu
dobnej kritiky), bo ll to nie re
pet·toiirové di~la, ale opery mo
demého 'charakteru - a tým 
i krátkeho trvania. Repertoá
rové operné úlohy spievali v 
SND angažovaní absolventi 
pražského alebo brnenského 
konzervatória. kt orí keď 
rozšírili svoj repertoár - do
stali angažmán v niektorom 
čes·kom oper·nom divadle, l ~!bO 
mali naštudované úlohy v ja 
zvk\1 českom . 

rom v r<lktJ ~9~3 angaiéo. · 
y~l! clo SND Ma rgitu Cesä- , 
nyiovú pod lea textu zmluvy: · 
..... jest .~nga7.<lvána jako člen 
spevohry. Okrem Iného sa v 
zmluve hovorilo o tom, že kaž
dý člen je povinný účinkovať 
pri všetkých predstaveniach 
činohry. operety, opery, baletu, 
pantomlmy, revue, vý!l)ravnej 
hry, predstavení v prrrode, na 
matiné, nočnom predstavení a 
na akomkoľvek inom podujatí 
na celom územi Ce.skosloven~ 
skej republiky, kooré by uspo
riada lo daditel'stvo SND. ,.člen 
j e angažovaný", pí·salo. .sa ďa,. . 
Je,], ,.na dobu od 15. augusta 
r .... na jeden rok. Každý člen 
má nárok na 14-denné prá:~;d
niny s plnou gážou. Ak p~;ázd
niny trvajú 6 týždňov, alebo 
dva mesiace, dostane člen SN() 
za cel-ú dobu prázdnin 75 per
cent z gáže. Prázdniny určí . 
ria.dlter. Pracovná doba pozo
stáva zo skúšok a pre dstave .. 
ní. Doba skúšok - v deň, ke• 
dy člen hrá - nesmie presa
hovať 5 hodín a nesmie trvať 
dlhš ie ako do 16. hodiny. V 
deň, kedy člen nemá predsta
venie, je povinný skúšať osem 
hodín - aj večer. V prípade, 
že skúšky sú potrebné pre 
náhlu zmenu r epertoáru 

Ako väčšina vyštudovaných 
hlasov z triedy prot. Er~e~ 

ma mala zaciel ené do SND. Bo
la v tom výhod<~ - i nev,ýhoda 
súčasne. 
v ýhoda bola v tom, že sme 

V tnd~iatych rokoch .vyšla z 
lludobnej a dramatickej 

ak<~dénde v Bratislave :~;áklad
ná .,gatda" spevákov, ktorú 
an!]ai:ovali do Slovanského ná
rodného divadla. Zo začiatku 
to bo li iba jednoWívci, ktorí 
pl'ijali angažmán ešte za éry 
Osl<ara Nedbala, a preto tvo
r ili akési slovenské ostrovčeky 
m edzi sólistami divadla. Po ro
k u 1932 - za diva-de lnej éry 
riaditeľa Antonína Drašara -
boli angažovaní do SND skoro 
všetci absolventi z triedy prof. 
Jozefa Egema: Iba niektorí sa 
venovali pedagogicl<ej dráhe na 

by obsadzovali p.rofesiooál-ni 
pedagógovia. Dovtedy v:rručo
vali na vidieckych hudobných 
školách obyčajne hudobnlcl z 
orchestra - alebo učitelia zá 
klad•nýl:h obecných škôl, ktorí 
nadobud li hudobné vzdelani~ 
na bývalých učiteľských. ústa
voch. Nada ni žiac.i prichádzali 
študovať spev na bl"8ti.slavsk0 
Hud<Jbnú a dramatickú akadé
miu. 

mali pred sebou určitý 
pevný cieľ a zabezpečen& 
miesto. Predpok~adom bolo od
borné štúdium, ktoré mnohí 
z vtedy účinkujúcich sólistov 
za sel;lou nemali; Mali. však di
vadelnú p rax, k torú nadobudli 
na menších scénach v čechách, 
odkiaľ boli do SND anaažovanl. 
Zavše sme do·stpli V·e'l'ké úlo
hy hneď na z&čiat•ku angaž
mán. Je len pri·rodzené, že sme 
ku n ím pristupo~ali veľmi sve
domite a s nadšením, ale pre 
mladosť a neskl)·senosť ~ i s 
tne-n~ou umelec!<ou erudíciou. 
A to b0la n!l'Výhf;lda. Vel'ké ná~ 
roky, ktro.ré vyplývali z úloh, 
sme nestačili preko.nať, preto
že sme nestačili na ne najmä 
po stréÍJnke obs.ahovo-výrazovej. 
Chýb-a l nám zák-Qnitý krok od 
malých úloh k veľkým. Ale 
na~a 4)l)P1J.i'arita rástla úme·rne 
s absolYovaním práve vel'kých 
~!oh. 

V umeni sa nedá nič prekle-
núť rýohle - ani mladíst

v,ým skokom. Vyprodukovali 
sme narýchlo veľa lf)remlér, 
často za pár týždňov štúdia. 
Samozrejme. že úlohy nemohli 
byť umelecky dotiahnuté. Náv
števnosť divad la sí vyžadovala 
premiéru za premiérou. Ak sa 
niektoré klasické operetné die-. 
lo repr!zovalo 10-k.rát, bol · to 
úspech. Operné premiéry ma
li iba tri-štyri reprízy, ak ich 
autormi nebol i B. Smetana, A. · 
Dvofák (tu iba Rusalka), Pucci
ni, alebo Vet•d!. Hratisla'Vské 
SND žiad·alo od umelcov r ých
le a veľké činy. ale obecenstvo 
ich návštevnosťou nevedelo 
oc·eniť. Niet sa preto čo ČU• 
d<Ov·ať, že sa u spevákov občas 
objavila všeobe~ná tei!}sná l 
duševná únava, ktorá sa odt··a
zila i na hlase. Hudobná krí 
tika to sice kon.štatov.ala, ale 

hudobných školách väčších 
s lovenských miest. (Pravda. 
popri s·peve museli vyučovať 
aj hr u na klavíri, lebo o spev 
n ebol až taký záujem ... ) 
Spev sa vyučoval obligátne v 
Košiciach, Nitre a v Trnave. 
Radostnou udalosťou bolo už 
a j t<O, že m iesta učit·eľov hud-

V roku 1927 IPl'išla z Malaciek 
do Bra•tislavy - na štúdium 

spevu u prof. J. E gema -
Margita česányiová. Pamätám 
sa na slová p.rof. Egema, kto~ 
ré povedal o mladej ad~ptke 

spevu: . 
· - Z Mala<:lek je tu drobné, 

černovJas.é dievča*o. Mt kds
ny hlások - priro!l:~;ený, ra• 
dosť bude s ňou l't'aCOvať .. • 
Je do spevu celá "žbavá'' a po
zdáva sa ml. Je živá, plná tem
peramentu ..• 

alebo z iného dôvodu ..... je 
člen povinný skúšať aj v ne
deľu. Za každú hodinu dosta• 
ne 5, -Kčs. Riaditeľstvo sl vy:.. 
hradzuje pridelené úlohy prí
Padne Ináč obsadiť. Cien, ktorý 
by pridelenú úlohu vrátil, alé
bo by odoprel účinkovanie v 
niek:torom predstavení, môže 
byť okamžite prepustený a 
stráca všetky nároky na gážu. 
Riadltel'stvo má právo požado
vať v každom jednotlivom Prí
P~~e p~1nále vo výške ročne' 
gaze.. . · 

(Dokončenie v bud. čísle . 5 

Knižné novinky zo sveta: Vyda~ate l'~ 
stvo Hallw.ag spl'istupňuje knihu Die 
Orgel z pera Friedricha Jakoba. Dielo 
vyšlo v prvej polovici roiku 1971, po
jednáva o výstavbe organov a organo
vej hre od antiky IPO súčasnosť. V krát.· 
kosti sa zmiermje o ct·e.ilnách organu, 
z·aoberá sa jeho jednotlivými čast\ami, 
ďalej organovou hudbou a hrou na tom
to nástroj i. Knihu doplňa,i\1 dobové ry
tiny, technické nákresy a oohatý foto
grafický materiál. zobrazujúci zvlášť za
ujímavé organy Európy. 

Súpis iaviskových postáv národnej umeľkyne Margity česányiovei 

z prílež itosti päťdesi-atich rokov hud· 
by v rozhlase vyšla vo vydavateľstve 
Harns·a Schneidera kniha Slegfrieda Go
lls cha - Musik im · Rundfunk. O roz
hlase môžeme dnes hovoriť ako r eflek
tore medzinárodného hudobného života 
- okrem bežného vysielanie každého 
druhu hudby ~ vo vel'kej miere pri· 
bližujúceho koncertné, divadelné a rôz~ 
n e f·estív·alové , uda lost i. AutQr knihy sa 
poz.astavuje nad mnohými problémami 
estetickými, akustickými, nad špeciálny
m i pr.oblémami počúvani-a hudby z roz• 
hlasu, zaoberá sa tiež novými hudob
nými .!Prejavmi a ich miestom v rozhla· 
se. Kniha je doplnená vynikajúcou bib •. 
lio~rafiou o nastolenej problematike. 

ber Tod Anton von Weberns je názov 
knihy Hansa Moldenhauera, ktorý vyda
lo v roku 1970 vydavateľstvo Breitkopt 
& Härtel. Dielo je rakous! d·rámou v do· 
kumerttoch, ktor é osv·etru.111 n•a ~áklade 
dôkladného výskumu skutočné udalosti 
týkajúce sa tragickej smrti predstavite
ľa II. viedenskej školy. Vlastným pQd
netQm k napisaniu knihy bola náhodná 
návšteva autora v mieste Webemovej 
smrti - v Mittersdlle. Neskôr, na zä· 
klade nespočetnej korešp~:>ndencie do• 
spel Hans Moldenha'Uer k svojim záve• 
rom a azda i k pravdivej skutočnosti . 
Pútavé roz.prá vanie uzaviera li stom ta,k~ 
mer očitého svedka tra~ickej udal"sti. 

V. ADAMeiA.KCIV Á 

Operetné postavy (1933-19~3): 

1933 - .Qella Giretti (LeP-ár: ľ.ag,anini ), 
Carry (VHían: V ž.iari mJ,liónov) 

1934 - Ode.tte D11.rimonde (Kálmán: Ba
jadéra), Nlnon (Fiľiml: Ninon) , 
Líza (Lehár: Zem Osmevov), 
Heda (Vipler: Na svätom k op
č&ku), Alanna Sheridanová (Be· 
neš: Syn bohov), dr. Mariana 
Hausgwitzová (Welnberger: Na. 
ružiach ustLané), Giuditta (Le
hár: Giouditta). O'Mimor>a San 
(Jones: Gejša) 

1935 - Elly (Brodsiky: Modrý Lampáš), 
Lujza (Móry: La Valie.re ), Hele
na (Lehár: Cigánska láska), lia
nička (Schubert .. Be.rrté: Dom u 
t roch d1evčat.iek), Elena Skalic
ká (Beneš: Na tej lúke ~ele
nej) , Heda ,Madon (Dusik: ľi
!ilc me·trov lásky), tatka 
(Strauss: Cigánsky barón) 

1936 - Glória van der Soer (Beneš: 
z pekla šťa•s tle) . Frasquita (Le
hár: Fwasq_uita), Sylva Varescu 
(Kálmán: Caa:'dá~ov~ p.r.incez·ná), 
Letia (Strau$s: Tisíc a jedna 
noc), Bessie (Beneš: Uličnica) 

1937 - Ro~e Made (Fd m!: Rose Ma
rie), Jannlla (Ja'Qkovec: OdtrO.
bené), Martea (Kálmán: Grófka 
Marica), lj:milla (Str~us.s 
~elter~r; J~ný v~no~). Laura 
(Mlllocker: žobt~avý štU~ént), 
Fedora (Kálmán: C!r~u9o:vá 
princezná) 

19:55 - l-Jelena Zarembová (Nedb.al: 
Poľ.ská krv), · vr~ra (J~ml.«lvec: 
Strtwnll 'I"M'ta.) 

1940 - Soňa (Leb.k: Cárovič), Flamet
ta (Supp6: Bo~a~i~). Zor!l<a 
(Leh!r: Clg~!lka !&~ka), Hete .. 
tta ZarembovA (Nedbal: Poľskli 
krv) · · 

1941 - Ros e Marie (Friml: Rose Ma
r ie), Hana Glavary (Lehár: Ve
selá vdova) , Angela (Heuber
ger: Ples v op&e) 

1942 - Gluditta (Lehát•: Giudi-tta ) 
1943 - tofk~ (St>rauss: Cigánsky ba

r ón), Angela (LeháT: Gróf Lu
xembuTg) 

Operné po st a vy (1932-1971): 
1932 - Frasquita (Biz;et: Carmen) 
1933 - Darbel (Halévy: Ble.~k ), Zerli

na (Mozart: Don Juan) 
1934 ~ Luciella (Wolf-Ferrari: Sty1·ia · 

grobiani ) 
1935 - lzabella (Rossdnl: Ta lianka v 

Alžír!) , Lola (Mascagni: Sed
liacka česť), Musetta (Puecini: 
Bohéma) 

1941 - Micaela (Bizet: Carmen), Ru
salka (Dvoi'átk: Rusalka ) 

1942 - Nuri (d'Albe-r t : Nižina), Manon 
(Massenet: Manon ) 

1943 - Lucia (Zandonari : Ľ~bostná ko~ 
média), Margaréta ( 0ounoťl: 
Faust a Margaréta ) 

1944 - Lucletta (Wo.lf-Fercrari: St y.ri·a 
grobJ.anl ), Mimi (Puoclni: Bohé
ma) , Agata (Webe-r: čarostt·e ~ 
lee) 

1945 - Desdemo·n~< (Verdi : Othello) , 
Marienka (Smetana: Predaná 
nevest-a ) 

1~46 - Marina Mni~kovä (Musor~ski.i: 
. Boris Godunov), Giulietta (Of, 
fenbach: HO!fmann~ve povied
ky ), Líza (čaJkovskij: P!kov~ 
dáma) 

lN7 .,.... mladá kňažná (Novák: Lampáš), 
L~onora (VE:rdl: Tn1badúr) 

l.$48 - Ko~tana (Koojovič: Koštan a) 
Mimi (PueciJni: Bohéma )·, Mar
garéta (~unocl : Faust a Ma,r. 
g11réta ) · 

!\'149 -.,. grófka Zuzana (Wolf~Ferrari 

Zuunki.no tajomstvo), Aiďa 
(Ver d·i: Aida), Tatiana (Čajkov
ského: Eugen Onegin), Kat r ena 
(Suchoň: Krútňava ) 

1950 - Rusalka (Dv·oi'ák): Rusalka) 
1951 ...:.. Leono-ra (Beethoven: F.idelio ) 
1952 - Tatiana (Čajkovskij: Eugen 

Onegin), Katrena (Suchoň: 
Krútňava)' 

1953 - Mimi (P.uccini: Bohéma), Rusal
ka (Dvofä'k: Rusa lka ), Márfen
ka (Smetana : Predaná ne·ves
ta) 

1954 - Zuza (Cikker: J uro Jánošík ) 
1955 - Jenufa (Janáček: Jej pastor

kyňa) 
1956 - dona Anna (Moz.art: Don Juan ). · 

Alžbeta z Valois (Verdi: Don 
Carlos) 

1957 - Senta (Wagner: Blúdiaci Ho
lanďan) , Milada (Smet.ana: Da
libor) 

1958 - Desdemona (Verdi: Othello). 
Manon Lescaut (Puccind: Ma· 
non Lescaut) 

1959 - Aida (Verdi: Aida) 
1960 - Milena (Suchoň: Svätopluk ). 

Leo nora (Beethoven: Fidelio) 
1961 - Libuša (Smetana: Libuša). Zu

za (Cikker: Juro Jánošlk), do · 
na Anna (Moz;art : Don Juan) 

1963 - Leonora (Ver(ji: Trubadúr}, Ta
tiana (Ča,ikovsk1.1: Eugen One
gin) 

1964 - Amélia (Ve-rdi: Maškarný bál) . 
Anežka (Smetana: Dve ~d·ovy ) 

1965 .."_ Katrena (Suchoň : Krútňava) 
Recha (Halévy: Zidovka), kňaž~ 
ná (Dvofátk: čert <l Káča) 

1.966 - Ariadna (Strau·s.s: A·riadna na 
Naxe ), Abigall (Verdi: Nabuc 
~) . 

1.967 -.. Irena (Wagller : Rf.enzl) 
1968 - lad :v Macbeth (Verdi: Macbeth) 
1970 - Leonora (Beethoven: Fidelio) 



·Ko·ncerty· 
v Košiciach 
Svoju novú sezónu začala ~tátna fil

h armónia v Košiciach IX. abonentným 
c.y~lom (22. IX. t. r.) . Pr ogramy jednot 
livych koncer tov boli zamerané na .dô
lež ité poli t ické a kultúrne udalosti -
Mes~ac ČSSP , 65. výročie narodenia 
J?· Sostakoviča a Dni ku ltúry NDR v 
Ce~koslovensku. 

Drarr;aturgia cele j sezóny po ukazuj e 
na (;Je l avedomé budovanie re pertoáru a 
n a snah u vedenia f ilharmónie o ďa l ši 
k va lita tí vny rast orches tra. Je len na 
škodu, že or chester n ie j e ešte dobu
dovan,ý, že je ešte s tále pomerne veľký 
pohyb hráčov a vedenie filharmónie nen:á odkia ľ - v dos-taločnej miere -
~Js :•mvať nových kva litný(;h hudobnikov. 
St ;ltna fi lharmónia úz.ko spolupracu je s 
o rchestr om Štátneho divadla. Tú to ~o
lup rá•cu možno hodn·otiť klad ne, ale ne
mozno j u považovať za defin itívn e r ie 
še nie v dobudova ni orchestra. Orches
t er však na jednotlivých koncertoch do
k azu je svoju · životaschopnosť a m á všet
ky predpok la dy (pri s právnom vedení 
a dobudovaní) k ďal šiemu u meleckému 
r a s tu. 
· ' · '\a p rvom koncer te s me vypočuli Štát-

, nu [ilharmóniu so só listko u Anj ou 
Tha uerovou - vio loncel>O (NSR) a svo 
jím š éfd i'!'i!)entom Bystríkom Režuchom. 
Anja Thauero vá v šos.ta'kovičovom Kon
ce r t e pr e vio lon če lo a o rchester č . l 
sa predstavila publiku vo veľmi dobrom 
s vetle . V K·ošicia ch j u s t retáv·a me už 
t r etí rok na o tváracom koncerte nove j 
sezóny. J e j hr a je prac ízna a t echnic
ky dokonalá. Aj v spomínano m konce-r 
t e v dostatočnej m ier e up latnila všetko 
z veľkého majstrovstva. Jej tón je la 
hodn,ý, spevný, a le a j vzrušený, no vždy 
;pocJ.riade.ný ve·rnému tlmočeniu skladby. 
Orche ster citlivo re·ago val na !)est á di 
ri!)enta a opäť sa potvrd•ila j eho scho p
nosť byť dokonalým !Pa rtnerom sólis tovi. 

Režucho·vi sa podari lo dosiahnuť naj 
presved čivejší výkon orchestra v pr e 
do hre Don Juan od Hicharda Straussa. 
Orchester znel vyrovnane. j eho výkon 
bol precízny. Už nie natoľko sa dar ilo 
v Čajkovského VI. symfó nii, kde vadil a 
nevvrov·nanosť ná stt·ojových skupín, ne
jerl " ,., tnosť nástupov a n iektoré teC'hn ic
k é kazy. 

Na druhom koncer t e (13. 10. t . r .) sa 

pred.8tevfl tunajš iemu publiku mladý a 
t alento v.aJný d!irigent Gabriel Patócs . 
Svojím výko!11om presvedčil a ukázal, žr~ 
má všet·ky pre dpoklady vy.rásť v dir i
!lMba ve.fkých k v.allt. Budeme sledova ť 
jeho ď<alš! r ast a v.erím e, že ho v Koši 
ciac:h ti'.f,idfme častej·šie . Z jeho výkonu 
bolo vidieť snahu o pr esné tlmočen ie 
pa.r t itúry a dodcia nie štýlovos t i. Aj keď 
všetlky jeho záme<ry mu vždy nevyši! 
t ak, ako si ich predstavova l (rytmická 
nejednotnosť u Bacha ) , jeho výkon !p re
výšil očalkávani·e . Na konce.rte sme sl 
vypočuli a j Koocert pre k larinet a or
chester A dur od Wolfganga Amadea 
M07:ar ta v pod-aní Eduarda Brunnera 
(NSR). Výkon tohto mladého klarinetis
t u bol -príjemným umeleckým zážitkom. 
Jeho h r.a sa vyzmačovala všetkými znak
m i zrelého umelca. Upúta l tónom , k to
rý bol ušľachtilý, dynamicky jemne di
ferenco vaný .a znel vyrovnane vo všet 
kých po lohách. Brunner má ve ľký zmy
sel pre rytmus a j eho technika je vir
t uó2ma. Presvedčil aj na jzasvä te nejšich 
o abso lútne j muzikalite. 
Ďalšďe dva ko.nce rt y (20. 10. a 27. 10. 

t. r . ) boli zastúpené umelcami z NDR 
a uskutočnili s a v rámci Dní kul túry 
NDR v Če·skoslovensku. Na pr vom koo'
ce rte sa predst avil Veľký r ozhlas ový 
symfooic l<ý orchester a miešaný zbor 
lipského r o.zh lasu s dk i!)en tom Herber
t:om Kegelom. Orchester vo svo jom pro
~J rame demonštrova l orchestrál·ne kvali 
t y. Diri!)ent dokázal vytaž·iť z orches
tra a zboru maximum a p rinú til ho k 
súst re denému a vyn·ika júcemu výk>Onu. 
Herbert Kege! sa predstavil a ko veľká 
hudobná autorita, m ajúoa zmysel pre 
v,ýstavbu d•iela a pre jeho dokonalé t l
močenie . 

Renát a Schorlerová (k lavlr) sa p red 
s tavila celovečerným recitá lom. Pro
!)-ram konce.rtu, štýlovo rôznorodý, j e j 
da l mo:línosť k šiw kej výrazovej šká le. 
Je d notlivé skladby vyzneli presvedčivo 
a Schorlerová preukázala v nich veľkú 
t echn ickú zručnosť a muzikalitu. Ob
zvlášť upútala pozorno sť in terp retácio u 
Obrazov od CI. Debussyho. J e j h ra bo
la prime-ran·e štýlová, sála la z nej fa reb
nosť a vzdušná technická dokona losť 
V Sonáte č. 2 d mol od 'Sergeja Pr o
kof ieva bola rovnako precízna a dokona
lá. Sklad be d·ala žiadúci t emperament, 
dy.namicky od stupňovaný a st avebne do
konale pr emys lený. 

Oba koncert y svojím obsadením a 
umeleck,ými výk onmi boli dôstojnými 
reprez~mtantam i vysokej hudolmP.j ku l
tú~y našich susedov a priatel'ov. 

Š. ČURILLA 

Prekvapujúci recitál 
Diplomový recitál k laviris tky Daniely Var ínske j -Rusóovej -(24. novembra t. r.) 

p r itiahol značný počet záujemcov - napriek tomu, že v tom is tom termíne sa 
uskutočnilo pr vé vys túpenie Ber l l n s kého. s y m.f ·o n ic k é ho or c h e s
tr a. Nebolo t o náhodné : Daniel a Varinska- Rusóová uiŽ pre d niekol'kými r ok
mi dokázala, že je nevš edným talen t om. J ej absolventské vystúpenie dokume n
tovalo, že nádeje, do nej vkladané, nesklamala. 

:Predovšetkým treba vyzdvihnúť voľbu 
r e per toáru: recitál Daniely Var ínskej 
n ielenže o bsahoval všetky slohové ob
dobia od baroka po modernu, ale - s 
výnimkou Ravelovej SM atíny - obsa
hoval d ie la zriedk·a Ju·ävan é ; doko nca 
jednu s lovenskú a br at is lavskú p remié
r u zároveň : Schiinbergovu Suitu op. 25. 
Vyskúša ť sf s ily na všetkých š tý lových 
!Pe riódach zre jme pa tr í k pož iadavkám 
abso.lutór ia - .a le zvo'liť s i tak nesmie r
n e náročný a d lhý progr am, ako t o uro 
bila Daniela Var ín sk·a - ( is teže so sú
hlasom svojho .pr ofeso r a, zas!. umelca 
Rudolfa Macudzinského, ~torému - i 
je ho man že lke - ne málo vďačí za svoj 
výrazný rast) ,' ,ie .už . sam o osebe· úct y-
hodným činom. '\ . , 

' frvým čísl>Om pr;og.ramu, ,bola ,Anglic
ká suita d mol J. s .. Bacha. Vyzn<)čoyala 
sa ; s kve lým ro zlíš,e n[m . chara;kt eru· j ed 
notlivých častí: každá z nic.h· bola· im1 -
a predsa . b'achovská ... Var ínska u robila z 
k ažde j p.lnok.r vnft · hudobnú · riávu, • č i, me
d i ~ác iu ; hoci (okrem z~11~rečpe:i, Gi!'J.ue ) 
p oužívala p ed.alizácju le n · minimálnerkla 
;víl' sa · pod jej r.ukami"· ~ozozvučal · do 
1n1}ohých fa rel:mý~h · od.Ueň qv, k to ré ne
r az pripomínali or!)anovú r e !li,strä'ciu. 
Zákl adný princíp ' terasovej ·d~/namiky 
po~živa ia' Varínska ' ľen . akJ vÝ~hod~sko 
- v zh<i>de . s Bartókovým názorom; že 
k ldvír je ~dekvá tnejš!m pro~.trední-kom 
Ba~hove.i hud by než čembalo - . práve 
pr e väčš! a · d iferen"oovanejší zvuk ový 

l • • • 

volume n. 
llaydnove Variá cie f mol oča ril i !)ra 

ci ôznosťou a kul tivov ano sťou pred vede
nia "leprekážali v to m ani malé pamä
ťové zakoHs an ia - Varinska ich dol<á 
zai a preklenúť tak pohoto vo. že ten, 
k tQ <;kladbu nepozná, ich ťa žko mo hol 
postrehmíť (čo mimochodom svedči o 
je i muzika lite ) , Skôr mi prekážalo, že 
dô ;l Nl ne dodržovala všetky repet!cie; 
na iedne j st r ane tým sice dokume-nt o
vala minucióznosť naštudovania, no n a 
d ;·uhe j urobila z jedinej oddychove j 
skladby sv·oje .i dram at ur !)ie náročné čís
lo - o pakovaním sa t ot iž i·ozrás tlo na 
d vo jr1ásobok časového pri ebehu. 

Vrcho lom progra mu po všet kých 
stránkach hola gPniál nu Suita op. 25 
Arnolda Schonberga. Nn te j to skladbe 
je o'bdivuhod,ný o'br ovský výrazový dia -

pazón - od kontemplativnej hlbky a 
tragičnosti až po humor, !)rotesknosť A 

sark·azmu s, ako a j skvelé spojenie dode · 
kafonicke.J techni'ky s pr incipmi baro
kovej suity. Poslu cháči prof . Fdca Ka · 
fendu pr avdepod·ob:ne poz,nali toto d ielo 
na jeho iJ)red náškach - ale až t ohto r o
ku zaznelo na koncertnom pódiu! A t o 
tak ,ým adekvá tnym ·spôsobom, že pi sar 
o to m by bolo možné iba v superlat[ .. 
voch ' už len samot.né technick•' 
zv ládnu t ie t e j to sk ladby j e obclivuhodn? 
no pr e Var!.ns·ku to bolo iba výcho · 
d.isko . 

Schuber tova Sonáta B dur, op. pos th .. 
dielo obro'lských propo.rcií. dalo mladE' : 
um elkyni prilež.Jtosť podať vzorovrí 
ukážku mode·rne j t vorive j repr odukci r> 
t oh to vieden s·kého ranrného romantika . 
To, čo mi na jej p re j ave najviac impo
novalo, bola zvláš tna lyrická neha až 
cudnosť - pre sklad a teľa prfznačná, ale 
neraz pochovan á pod nános om sen ti 
mentaNzovania t ých k l·a vlris tov, ktorí 
duchovne zakrpat eli na úrovni deka 
de.ntne ponimaného 19. stor. V závere 
skladby vš ak už bola Varínska viditeľ

ne vyčerpaná - prejavilo sa to v n ie 
k torých nep.re snost iach a neschopnost i 
vy!)radovať f inálovú časť. 

Neviem pochopiť, ,pre čo si po tomto 
čís le absolv·entk·a neodd ýchla: .po m inú 
to ve j p restávke začala hrať Rave lovu 
Sonatínu, ale na začiatku rozveden ia 
jej pamäť zlyhala natoľko, že ho vyne
cha la. Druhú a tlreti,u čast zahrala sleP 
pekne, a le ne dokázala dos tatočne vy
užiť svo ju schopnosť bohatej sónich . 
d iferenciácie, pre ňu t ak povestnej . To 
však už n ijako nemohlo ohroziť celko
vý doj em - l keď sa st alo pre mladú 
umelkyňu mementom, aby pr i svoj ich 
budúcich vystúpeniach viac šetrila s i
lami a pokladal a d lhšie prestávky me
dzi jed no tlivými čís lami za ootreb~é. 
Napokon l svetoznámi umelci tak ro· 
bi a · - n ie len aby s i odd ých li, ale aby 
umožnili .poslucháčom vychu tnať zá ži
tok z odznele j sklad by a .. prel ad iť s a" 
na nas ledujúcu. 

Recitál Daniely Varíns kej- Rusóove j 
opäť upozorn il na nutnosť dať mlad ým 
talen tom väčší pr ies tor nn úči •t kovanie . 

IGOR VAJDA 

Sovietski hudobní umelci , k t or í v pondelok 15, novembra r;yst r.í pi lí na večere 
sovietskej hudby, zavítali na druhý derí do bratislavského Konzer vatór ia. Na 
besede sa stret li s pedagógmi školy a s niek torými zahraničnými umelcami, kto
rí boli hosťami Konzer vat ór ia. Ho vorí generálny tajom. Zväzu gruzínskych .~kla

datet ov, národný umelec Andrej Melitonovič Balančivadze (dr uhý zľava). 
Snlmka: ČSTK 

Pred naplnenou sie_ňou 
Slovenskej filharmón ie mal 8. novembr a 
t . r. konceTt západonemecký or!)anis ta 
Hanns- Chr·ls t oph Schus ter. Hral pre d 
obece nstvom, k toré má - špeciálne v 
Br at is lave - pomet·ne vyht•ane nú črtu: 
nemožno ho počítať na stov.ky, no s.kla
dá sa z hudobníkov, alebo c titeľov ná 
stro ja a or!)anove j li teratúry každého 
druhu. Or nanové bra t islavské koncer-ty 
n-emajú zakončenia virtuóznych e xh ib!cii 
iných nástro jových umelcov, sú t o skôr 
stretáva nia sa pri hudbe vnú torne 
ušľa chtilej , ktorá i dojmy a zážitky 
usmerňuje smerom k aplauzu nevon
ka jšiemu .. . V podstate tak to mu bo
lo aj na koncerte mladého západone
meck ého orf:jani s t u, k torého ·· v iažu k 
československu a j št úd i,}né vzťahy , pre
to že do š irokého spek t ra jeho záu jmov 
(h r a na or!) an. k lavír, štúdium kompo
zície ) patr í a j š túd ium · čem ba love .i hry 
u Zuzany Ruzič lwve.i v Pr·ahe. 

Zostava pro·m·amu Hanns.a- Christopha 
Schus t era bo la """ nn r ozd iel od mn0-
hých umelcov, k torých sme ·počuli v 
Bratislave - t rochu. · menej tradičná. 
Okrem maj s t rov starších ( J . Gottfr ie d 
Walther - Ko ncer t h mol. J. 'S . . Ba<: h '7' 

Tocca t a a fú!'la F dur} .s~ objavili v . . fed· 
nom rade d ie lá ·.,tak)11er . s~Jča snil<Ov," 
Karl lloller - : Va'r iác ie na chorál ;,.lesu. 
meine Freude '[. ·Charles-Mari e Wldor: 
Symfónia l' , m~l) · - zamerané skôr na 
virtuóznu stránku.: čd bolq ,;,:javné na; 
mä -u francúz'skeho ma jslxa Wid-qr~ v 

jeho efektne koncipov.anej organove.f 
symfónii, dáv.ajúcej š iroký priestor nie
Jen p r·e te chnickú; ale i farebnú a výra
zovú zložku int erpreta. čo s i poslu cháč 
najviac cení u nemeckého organis t u, 
je - okrem dramaturgicl<ej nekonven č
nosti, snahe po pr iblížen í sa aj š iršie
mu poslucháčskemu publiku - be7.pJ·o
stred.nosť, uvoľnenosť, fa r ebne bohatá 
registrácia, pohotová pedálo·vá techni
ka, c itová zaangažovanosť, ktorá sa 
prieči ustáleným názorom ·na interpretá
ciu (nielen organových diel) nemecký
mi umelcami. Schus ter prekonal - snáď 
aj samotným výberom s,kladieb - re 
zervovanosť a suchosť, vžité konvencie 
v pohľade napr. na d ielo takého J. S. Ba
cha ( čo už vš ak ne možno spájať s dra
mat urgiou koncert u , a preto . je m ladist 
ve jš í pohľad o to vzácnejší) a úspešne 
sa na pokon popasoval aj s nástro.iom, 
k torého kvality nie sú na jideií lne jšie. 
Ak obfdeme detailné hodnotenie, na 
ktoré čaká málokto•rý !n terprP.t, t re ba 
súhrn ne konštatovať, že v Hann~o·vi 
Chris tophovl Schus terovi sa preds tavil 
umelec ambiciózny, per spekt ívny, s 
mladvm hudobným espritom, k torý veľa 
vo .·, svoje j ht·e ukázal, no 'l.r ejme má 
pred sebou ešte ďalšie m ožnosti: v 
tee'lmickei stránke, orec!zite deta i! nPho 

· vypracova nia, výr azovom obohacovaní l 
ro7.vo li osobnost i, ktorá sa nám - ac;noň 
v hre - javila bohat á, cit livá a hudob
ne . mimoriad ne erudovaná. -zs· 

Obrázky spod polany 
Reprezentačné ume lecké teleso SĽUK - nositeľ Národnej ceny, la ureát Stát

nej ceny, laureát českos lovenskej ceny mieru, nositeľ Radu práce a nositeľ 
Ra qu republiky sa predstavil 28. ol<tóbra t. r. v PKO v Brati slave premiérou 
programu. 

Tohtot·očnä premiéra SĽUK-u upútal a 
na seba pozornosť hlavne preto, le bo v 
pos lednom období sa dostával SĽUK k 
premiérovým pr o!:J ra mom iba sporadic
ky, poduja l sa na tematick,ý re !) ioná lny 
pro!)ram, ktor,ý bol zarámcovaný do vý
značných kul túrnych podu jatí v tom to 
období. 
Keď sa v PKO o tvori la o pona, ne

myslel som na riadky, kto ré by mali 
čitateľa in formovať o ,podrobnost iach 
pro!)r amu. Moju pozornosť upú ta l pr o
gram, temat ic"ko-regionálna sklad ba, 
ktorá sa zdala byť od vážna v d·ramatur
gii a smelá v réž ijne-um e leckom stvár
ne ní. 

Možno povedať, že publikum prem ié 
rový pro!)ram SĽUK-u prija lo srdečne 
a domnievam sa, že SĽUK-ári boli so 
svojou premiérou v podst ate spokojní. 
Na pub likum najviac zapôs obil.a osobi 
tá r éži jná koncepcia pro!)ramu s dy
namickým sledom tanečn.ých, vokálnych 
i hudo bno-inštrumentá lnych číse l , do
plnená svetel nými efektami. O udrža
nie čo najužšieho kon taktu s publiko m 
sa us ilova lo i sp r ievodné slovo autork~ 
Margity Mayerovej ( v inte•r pret ácíi Idy 
Rapaičovej ). ktor é s použit ím írečitý ch 
podpolianskych výrazov viac-mene,i 
hladkalo ,.po br ušku" milo vníkov ľudo 
vého umen ia tohto re !)ió nu. 

V t e j to premiére sa SĽ.UK pokús il o 
využitie play-backu - efektných zvu 
ko vých záznamov, hlavne pre tanečné 
pro!)ramové čís la , alt~ a j hudobno-vokál 
ne scény. Na ich podk lade z vokálnych 
čísel vytvorili pohybové scénky (! so 
zborom), ktoré vokálny prejav v pod
s tate iba imi to vali a doplňali ho taneč
ným pohybom. Ten to exper ime nt v pr e 
miér e SĽ.UK-u upozo·rňu je s·účasne a j na 
jeho negat ívne stránky. 
Tema ti c~o -regioná lna kom pozícia PľO

!Jramu vychá dzala z po lytematicko hu · 
dobno-l anečnvch ore javov podpo lian
skeho re!:J iónu Programovú kos t ru tvo
rili už osvedčené huť!obno-tanečné scé-

ny z dávne jš ích prog ramov SĽUK-u, 
Lúčnice a Ľudového orchestra českoslo 
venského rozhlasu. Nové pr emierové 
sk lad by a tanečné choreografie sa st ali 
viac-menej doplňujúcim i čislam i toh to 
pro g.ramu. Cho•reoqraNcké obrazy p·re
miérového programu bo li dielom (;ho· 
reo!) rafov Jura:j_a Kubá nku, š t efana No
sára, Martina Tapáka a J aroslava šev
číka. Choreogr aficky menej uspoko jil 
ta nečný obrázok S l a t i .n s k l r e g r ú· 
t i a P r i k o š i a~: i (J. ševčík). 

Hudobne sa celého progr amu zmocnil 
Tibor Andrašova·n . (Výnimkou boli iba 
P eri n i a r ky od B. Urbanca }. Aj 
keď j e Andrraš ova.novi Podpoľ.anie bllzke 
a s je·ho hudobno-folk lórnym materiá 
lom vo svojej t vor be rá d narába, jed
nako jeho s kladby v rámci Q:H'O!Jramu -
·,ko celku - iJ>Ôso bili jednotvá :ne . : llsi
I<Jjú zbytočne o maximálny scé nieký 
efekt , množstvo zdlhavých ~radäcií ve· 
d ie k schém atizmu). 

Osobitnú oozornosť uu '1ta•i sólis t i<'! é 
lr,š trume n tá lne čís la . najmä D v e m u
z i k y n a .i e d n u n ô t u, v k to rých 
hus list i - koncertn! majs tri Pavol Ber 
tók a J án Mrenica - v!r tuóz.ne zv ládli 
variačnú techn iku vr chár skych hudcov. 

Možno povedať, že toh toročná pre· 
miéra SĽUK-u s monotematicko- reg io· 
nálnym programom bola pokusom a j o 
nové technicko-réži jné stvárne niP pro· 
gramu; na jed-ne j s t rane uká za la d'al šie 
možnosti Jnsce:novania fo lklórnej t vo·r~ 
by v súboroch s pomocou play -bac:ku, 
na d ruheJ s t rane upozorňuje na ne
,>ezpečenstvo, že t echnický zásah môže 
t<>muto umeniu a j poškn:l1 ť. ak ho ne
chápeme iba ako JPOm ôcku na umocne
n ie zvukového efe·~tu (napr ikl ad pri t a 
nečných scénach) . ale ho považujeme za 
náhradu plnokrvného umeleckého pre~ 
javu, .pri v•okälftych sólistických, skupi
nových či zborových pre javoch. Ak by 
sa na-pr. a j opera dala na t úto cestu, 
mohlo by to byť pre ume lecký svet ne 
bel){lečné. ONDREJ DEMO 



Rumunská 
opera a b·alet 

v úlohe grófa Almavivu. I keď n ie;kedy markýroval 
•Výšky, doká~·e ovlád•ať hla-s (ktorý pripomína f!.autU) 
s dokonalosťou nástr<lja. Má jedinečiJ1é pianká, kolo
ratúry dokáže ,.spr.aviť" zvláštnym humor.ným poda
ntm, Sipevácke ozdQby majú v Teodoriano•,;om pred
nese príchuť de likátnej voňavky. Virtuóme b<llo po
d.a:nie R<lsi.ny Elenou· Simionescuovou a :oname!Jitý 
dojem zanechal<l aj Mihaela Märäcineanuová v e pi
zódnej úl<>he Berty, ktorej jediná ária p a.trila k viľ
cholom večera. Me:novaným sólistom dobre sekundo
vali - i herecky tváririL - · Constantin Gabor (Bar
toto ) a Nicolae Florei (Basilio ). 

Na ·svojich pohostinských vy,stúperu~oh v Prahe 
uviedla Rumunská štát na opera z ·Bukurešti fPO dve 
predsta.venia Rossiniho o:p.ery Ba.rbier zo Sevilly a 
baletu Labutie jaze.r o od P . I. Ča;ikovS<kého. 

Stretruutie s lt'umunskými umelcami .obqhartilo praž
ský kul<túrmy ž ivot o s poznanie po.z<Jruhodnýoeh re
produkčných kvalít, ktoré ťaži a z bohatej tradlcie 
rumun&ke,j vokálnej školy i bale tného umenia. Prvý 
rumunský operný súbor dokázal, že ·mu je svet ta- · 
Hans!l<ej opery blíq;ky, že ovláda zákonit<lsti štýlu 
~. zr~jme má d lhoročné skúsenosti s inte-rpretác iou 

Predstavenie spievané v talianskom originále upú
talo štýlovou čistotou, spontännou d ivadelnosťou 

ta:Uanskych opie·r. . 

· ku ltivovanosťou a virtuozi tou, ktorá zodpovedá po · 
t iadavkám ta lianskej opery. 

*** 

Dior,Jg&nt Cornel Trällescu p.lasticky o:!-ivil kaská 
dy melodického bohatstva R<Jssiniho pat-titúry, pre
k va pil nielen fareb1)osťou zvuku, ale i perfek tným 
vypra·covaním všebkých fines v orchestrálnej i vo
k<ílnej ·zložke .pre.d,sta.venia. Z'Vľásť ensemblovým scé
nam 'vtisk<Jl ~ivú spontánnosť a imponujúcu pres
nosť, ktorú mo·ž·no · Rumunom iba ·závidieť. Ťažko 
zabudnúť na flinálové ensembly oboch aktov, alebo 
na kvarteto, kedy B-a·rtolo odhalí Almavivovu to
tožnosť - ak už menujeme iba pravé perly repro
dukčného umenia. 

Čajkovského balet Labutie jazero bol po Barbiero
vi v istom zmysle s·klamaa1 im. Nie že by nebolo vi
dieť technickú prip>t·.avenosť dobre vyškoleného a vy
rovnaného súboru, ale inscenačná podoba d iela b<ll a 

, (réžijne: a choreograťicky pripravená Olegom Danov-
ským na uz dosť ošúchanej scéne Iona Ipsera) chá· 
paná nie ako citové divadlo, ale skôr virtuózna za· 
ležitosť efektných člsel, ktoré sú ib8 navlečené na 
dejovú kostru príbehu Preto chýbala väčšine číse l 
vnútorná náväznosť a namiesto zmyslového zážitku 
nastúpi la rutina. Predsa však sme si odnies li silnv 
zážitok predovše tkým z vel'kého v,ýkonu Magdalen~ 
Popovej v úlohách Odetty a Odilie. Práve o na do
kázala, že techni·ka klasického baletu u veľkej osob· 
nosti nesmeruje k samoúčel nej virtuozite, ale vy
jadruje zmyslovo bohatý v,ýr.az a ľud~ký obsah. Jej 
výkon m al ve l1<é vnútor-né napätie - pôsobiace r<>v
nako v nežne smútiacej Odette, ako v ·dr-ama ticky 
impulzívnej O<lilii. Dobrým partnerom jej bol Gheor
ghe Cotovelea ako p·rinc Siegfried. Sólista - dn(~s 
už zrejme nie na;jmladší - upú ta va skôr čistotou 
ľormy, mäkkým lahodným pohybom a výrazovou 
striedmosťou, než efektnou pohybovou bravúrou. 
Jed.j.nečný bol po všetk,ých stránkach Gheorghe Ca
ciuleanu v úlohe šaška. V alt ernu,iúce:i dvojici hlav· 
ných postáv zaujala Ileana lliescuová a Marin Ste
fänescu (excel<>va l hlavne vo skvelých vzdušných 
piruetách). Vrcholným záž·itkom z výko·nu dámskF)
ho zboru bolo 4. dejstvo. 

Režisé-r Gheorghe Teodorescu vychádzal z tradič
·ného chápa•nia opernej réžie - ide mu skôr o kon
tak t s publ·ikom, než o reali~tickú scénickú situá
ciu. Má vkus a pochopenie p1:e š týl diela, neuráža 
hr ubozrnnou komikou, ktorá u nás čast<J nahríidw 
decentnú komiku talianske j buffy. Scéna Iona Ips e
ra vyt vorila vhodný priestor k rozoht·.atiu akc ií. 

Zo sólistov pri prv<Jm predstavení upútal predo
všetkým Nicolae Herlea v t itul ne j úlohe. Jeho Figaro 
je špičkovým výkonom svetovej úrovne. Farebne 

. zvláš tny hlas znie náclhem·e v širokom t'OZ·sahu ce lé
. ho partu, na jviac sme však obdivovali Herleovo ne
. násilné noasad2ovanie výšok a veľ•koryso k lenutý tón. 
Her le.a je síce pohybl·ive jší po stránke hlasovej než 
pohybovej, čo však nemôže byť na ú;fmLt jeho ne
obyčajne ku ltivovanému výk<lnu. Ale ani Va..sile Mar
t inoia, ktorý spieval Figara na reprlze, nezosta l 
v tie ni svojho kole gu. Nem á síce delikátnosť Her
Jeovho tónu, ale jeh& s.pev má pravé t alians.ke za
f·arben.ie. Martinoia strhuje rovnako v pi-anách ako 
vo forte. Vynikajúci bol ti ež Valentín Teodorian 

Zájazd ľumunsk-ej opery a bale tu nás presvedči l . 
že nebezpeče-nstvo muz-eálnosti, ktoré sa prejavuje 
viac v balete než v opere. IPrekonáv.a jú vynikajúci 
protagoni.stl i celková technická vybavenosť umelec
ky vyrovnaného súboru. 

RUDOLF ROUČEK 

Prvý pôvodný musical na Novej scéne 
Hudobno-zábavná t vorba Novej 

scé.ny v Bratislave nemá už dlhšie 
dobré výsledky. Vrcho.lom toht o 
.k r lzového st avu je posledné čís
lo klasického amerického musica
lu Loď komediantov, z ktorého 
demonš-tratívne chýba prof-csio-

. ná lny švih, k-omediantská chuť, 
·Vkus a i.nšpi-r atívna sila. Jednako 
niet príč in zal-amovať t•uk•ami. Ni
jaká indi.vi,duá!na an1 kolektívna 
aktivita sa nemôže u drža ť v ,per
mamet'ltnom vzostupe, vždy sa 
musia striedať výšky s nížinami, 
úspechy s neúspechmi - pr.lčom 
ľ !'äve neúspechy sú - presnej 
s e, mali by byť - najmä pre na
da•lych a skúsených umelcov .po
učením, meme ntom, dobrou prí
l ež itosťou na bilancovanie, na vý
dyLh, na .:bieranie nových síl. Či
ze v konečnom dôsledku - kro
kom k múdrósti. Myslim, že spe
,voherný súbo-r NS sa dost al v 
prítomnosti do situácie, ked' sa 
stala !Páfčivou absencia kvalitnej 
domácej tvorby s vlastnou t e
matikou, ktorá by nepochybne ze
Jr;ktrizovala zúčastnených tvorcov, 
zvýš ila by ich umeleckú ctižia
dosti vosť a tvorivé vzrušenie. 

Co nik to v tejto kl'ltickej chv!li 
.nečakal, v hodine dv-anástej prišla 
pomoc ako v rozprávke: prvý pô
vodný musica!. 
Dvadsaťpäť rokov ohováraná 

symbióza činoherného súboru so 
spevoherným na bratislavske;j No
vej scéne, ako každé spolunaživa
n ie dvoch partnerov, vytvá·rala 
isté napätie. Napohl'ad, pr-avda, 
zbyto·čné a znechucujúce, no do
kázateľne tvorivé, pretože ako je 
n emožné existovať izo lovane, ne
bodaj ešte a j s povýšeným ba
r~ate lizovaním práce toho druhé
ho, nemožno a ni ž·iť v tes·nej bllz
k<ls li vedl'a seba bez toho , a by 
sme sa navzájom neovi!Jiyvňovali. 
Výsledkom te jto bllzkosti dvoch 
s úborov bolo požičiavanie j ed-né
ho-dvoch renomov-aných hercov z 
činohry d<> inscenácií hudobných 
komédií a operiet, no pravidelne, 
najmä v o-bdobí musicalovej IP:ro
dukcie, ktorá sa bez pre~vedčí
výc h hereckých kireácií nezaobí
de. Preto nie je na tom nič ne
zvyčajné, alebo mimot'ia-dne 
naopak , potvrdzuje len známe 
umelecké podmienky a požiadav
ky mus icalu, že spomínaná pod
net ná bllzk<>sť oboch súboiľov vy
dala ,po štvrťstoroči .z,relý plod v 
p<J dobe umelecky podmaňujúcej 
inscenácie hry sovietskeho auto
ra Alexandra Chazina: Hviezdy 
a pa tró ny. Tým, prirodzene, 
n ijako nemienim znižovať prácu a 
doter ajšie výsledky spevoherné 
ho sú boru tohto divadla, naopak 
- d·okazujem, že i jemu !Patr ! zá
sluha za toto medznfkové javis
kové dielo. o ktorom je reč. (Ne
skoro o ňom hovorím, no dovo
le nka, d iv.adelné prázdn1ny a 
nútený odklad otv-orenia sezóny v 
di·v:adle sú pdčinoou, že s om ho po 

Z llajnovseJ 
Novej scé11y, 
sicalu Loď 
snímke l. 
S. Dančiak. 

premiér y súboru 
z inscenácie mu 
komediantov. Na 

Krivosudský a 

Snímka: A. Smot lák 

prvý raz videla 6. novem bra 
ako slávnoS<tné predstave,nie na 
v,ýročie VOSR.) 

Inscenácia tej to hry znamená 
historický medzník a začiatok no
vej epochy v oblasti hud-obno-zá
bavného divadla u nás predovšet
kým preto, že je prvou svojho 
dr uhu vôbec, k torú vytvorili na
ši divad.elní umelci z vlastn e.i ini 
ciatívy, z vlastných síl a pomohli 
na svet prvému pôvodnému slo
venskému musicalu s témou nám 
známou a blízkou - i keď na zá
klade sovietskej hry. Potvr di li 
tým známy fakt, že niet, doslov-a 

niet témy, látky, ľudského 
problému, tragédie alebo komé
die ( pripomeiíme si musicaly My 
Fair Lady, Muž z la Mancha, Fid
likant na streche, Zorba ), ktorú 
by nebolo možné vyjadriť práve 
pros triedkami tohto žánru ume
lecky umocnenejšie, hodnovernej
š ie, divácky príťažlivejšie a zro
zumitelnejšie - pravda, a k sa ich 
zmocni talentovaný dd\'ade ln lk. 
Potvrd ili d'alej i dôležitú skutoč
nosť, že musica! nie je ľahký žá
ner (a·ni .,len f.ahký žáner" v 
zmysle "ľahká múZill"), že ho ne
môže robiť hravo a hoc.ik edy len 

. tak .,sp.akruky" hocktorý činoher
ný súbor (s hookrtorým1 činoher
ným r ež-isérom), - le n mu dať 
verkllk, znes-iteľné stredné .,cé" 
a štyri tanečné koroky r,a z-dva do
ľav-a a raz-dva doprava. I v t om 
je zákonitosť - v zmysle zdra
vého umeleckého rastu v pod
mienk·ach spominanej symbió.zy -
a nemenej i v zmy·sle požiadaviek 
žánru, že tento p odnetný musica 
lový plod nevyšiel z lona spevo
herného súboru (ako výsledo!< je
ho hľadania a ex:.pe-rimentovanla ), 
ale z podnetu talentovaného a 

skúseného čtnoherného rez1sera 
J ozefa Palku, kt-o•rý hľadal naj
príťažl.ivejš! inscenačný tvar pre 
t ú to reminiscenciu na udalosti v 
revolučnom Husku v rozpät í 
dv·ooh Qe.ner áci!. 

Inscenácia pôvodného musk a!u 
je teda na svete a dokonca - už 
a j ovenčená cenou. Preto nezále
ži na tom, že hosťu .iúci režisér 
nazv.a l svoJu pr<icu .. scénickou 
kompozíciou", nezá le ž! na tom, či 
vedel. že inscenu je optíŕnisťi'ckú 

, baladu - musica!, alebo č i si dô
sledne neuved·omi l, že prú ca nad 
dostatočne .povoľným textom ~ 
nemeneJ aj prítomnosť umelcov 
spevoh~rného súboru ho. možno, 
hy.p notieky vmanévrovu li do voľ· 
by scénickej kompozície, z kto
re,i sa - ktovie, či nie a j na
priek jeho vlastnému očakávaniu 
- vyvinulo exemplárne musica
lové číslo, aké sme na javisku 
Novej scény ešte nevideli. Na ve
Ci napokon nič nemení ani okol
nosť, že m usica! Hviezdy a patró
ny uvied lo divad lo ,pod eg.idou 
činohry . .. ostatne trápne roz pa
ky novinových r ecen.zentov nad 
Ko lumbovým vajcom boli len dô
kazom ešte s tá le zd.ra'llo prežív-a
júceho žánrového šovinizmu ... 
lenže načo tát<> hra na skrývač
ku ? Spevohra Nove j scény sa ur
čite nehan bí za svoj žáner, dá 
sa pr.edp·okladať, že ani umelci či 
nohry, keď neodmiC'tM spievať a 
tancovať v tejto inscenácii, v kto
rej je menej hovore ného textu, 
ako v ktorejkoľvek operete - a 
keď navyše činohra si nevypo
mohla iba j edným- dvoma berca 
mi zo spevohry, ale hneď celým 
baletným s úborom i s choreog.ro
fom. 

Palkova sýta obt'a-zotvornosť re
žisérska invenoia a živá diva'del
ná fantázia dokázali vyčariť z 
ú~-inkujúcich prame.ne poeticke ;j 
s tly a herecke j vrúcnosti, z cho
reograf.a Boris a Slováka už dávno 
nevidenú záplavu pohybového vti
pu, rytmickej ž.iv·osti a pracovnej 
chuti, aké v ňom ·vyvolala spo: 
lupráca s cieľavedomým a citli
vým režisérom. Bolo to štlast-ne 
volené pa,rtnerstvo, v ktor om sa 
obaj,a umelci vzájomne tvorivo 
dopiňali. NatPr iek tomu inscená
c~av 11~~ je be~chybná. Jej naj
vazne.J_:;ou slabtnou je monotón
n<>.sť oasto sa opakujúcich pies 
ňových melódii, ako aj d·o pri 
dece.ntnej elegancie a snovej jem 
nosti ladený trocha mel-ancholic
ký tón celej inscenácie, ktorá v 
druhej polovici neprináša už nové 
momenty a pôsobi ster eotypne. 
J ednako táto vzácna in iciatlva je 
~odnetným príkladom a vzorom, 
ktorý spôsobil, že !PÔvodný slo
venský mus-ica! už nie je nedo
siahnuteľnou vidinou, ale na do
sah mky priblíženou, konkrétnou 
možnosť<>u pre nas ledova te l' ov , 
k tor!, ve r!m, nedajú na seba dl ho 
čakať. GIZELA MAČUGOV A 

6RAMORECENZIE 
EMIL GILELS 
hrá Beethovena a Prokofieva 
LUDWIG VAN BEETHOVEN: 5 KLAVfRNYCH KONCERTOV 
Sólista: EMIL GILELS 
Clevelandský symfonický orchester diriguje GEORG SZBLL 
© MELODIA, Moskva - SUPRAPHON. Praha 1970 

Na nedávnej vý
~tave sovietskych 
qramofónových platni 
•nohli sme sa zozná
miť s radom vynlka
i\t c ich nahrávok. kLo
,.é usku točnili predo
všetkým špičkoví só
l isti <1 o.r chestre. Ne-
• hýbali pri rodzene 
mi nahrávky sveto
l.námeho klaviristu 
Emila G i l e l s a. Prá
ve v týchto posled
ných rokoch svojejGeorg Széll pn nahr ávke. 
nmeleckej činnosti 
nahral Gi lels svoje najlepšie platne a zaohoval nám t ak vzác~ 
ne dokumenty o svojej interpretačne j ind ividualite. V te i t o 
súvis lo-sti treba spomenúť a j rapídny ro.zvo.i a súst:lVne sa 
zvyšujúcu kvalitatlvnu úroveň s-ovietskych nahrávok i sarwJt
ných plat ní z hl'a diska technických par-ametrov. Pozorullo rln:í 
je a j koprodukčná činnosť soviets ke j firmy MELODIA ~o 
sve tovými firmami, resp. so svetovými orchestt·ami a diri~ 
nentmi. Z take jto spolupráce sa zrodila aj jedna z n a j lep
'lích nahr ávok nie len Emila Gilelsa. a l€ a j expor tného k ;, (· ~ 
lógu f~rmy Mel<>d ia - 5 klavírnych koncertov, ktoré vyšil 
v ·minulom roku k beethovenovej dvojsto.roč.nici. Nie je bez 
t:aujímavosti pripomenúť, že súčasne ide o jednu z posled
ných gram<Jfónových nahrávok Georga S z é ll a. 

K Beethovenovl Gilels od začiatku svoje:! koncertne j čin ~ 
n<>sti prechová va l veľk(i úctu a hr-al ho vždy s maximálnvm 
tvorivým a duchovným zani.etením. P-o ·:prvý r az Beethovennv 
klavír-ny koncert (č. l) nahral až v r . 1946 s K. Kondra'i i
nom. V päťdesiatych rokoch nahr al prvé dv:a koncC'l't y 
s A. Cluytensom a s orchest rom parížskeho rozhlasu. V USA 
kompletne predv,iedol všetk ých päť ko-ncertov - a pravde
podobne po t ejto skúsenosti a po tomto závratnom úspe<' hu 
došlo k realizova-niu aj recenzova•nej kompletnej nahrávke 
Beethovenových konceJ'tov pre klavír a orchPster. Svo ju h PP 

tbovenovskú kreác iu uskutočnil teda Gi lels - a podohne 
i G. Széll - po rokoch veľkých skúsenost!. na v•rchole tvori 
vých síl. 

Gi lel·s, ktorý bol na začiatku svoje j klaviristickej kar iéry 
považovaný za technicistický typ, v prie behu wkov vyzrel 
v harmonickú lnterpretoačnú osobnosť, v ktorej s-a spä ia 
technickli suvere-nita ( ale bez vonka jších efektov}. so zrelvrn 
umeleckým .prejavom a vytríbeným nárorom na d ie lo. Gilels 
nenapodobuje. skúma a hľadá naicl ôležite.išie obsahové a for
mové 'prvky urČ\iiúce cl1a1'akter sk ladby, ponár,a sa do diPia 
celou svo·jou indivirlualito•J, hľadá obsah hudby, myšliPn'<v. 
Pravda, na tomto mieste nechéeme a nemôžeme analvzov'lť 
ka ždý koncE"rt. Bolo by to a i zbytočné, preto7.e ie to celo,tné 
rHelo. Všetkých päť ko•1certov je nahratých akoby jed n,í •n 
dychom. iednotným inten>retačnvm rukopisom. Prekrásn€' Gi
lels modeluJe poma l{' časti, dece ntné a mäkko. ale výra7ne 
zclôrazňuiúce basové finúry, nádherné sú me lodické pasáže, 
no najpôsobivejšie a najpresvedčivejšie vyznievajú scherzo
vé časti (najmä 3. časť ,prvého k'once rtu). Celkove Gilelsovu 
h~ru charakterizuje ušľachtilý vý.raz, e lepancia !Prejavu, mu
Zikálna ied inečnosť a umelecká presvedčivosť. Vynikajúcim 
pa:tnerom Gilelsovmu umeleckému zámeru bol práve George 
Sz:H. kto,réha orchestráJ,he partie majú takt iež vysokú úro~ 
v-en a zvu-kovú kultivovanosť. 

. Treba t ief- 'oceniť fakt. že sa t áto nah ráVka pohotO'VlO obja ... 
v!la na nasom trhu. Vysoko vyčnje·va nad P•I'Iie.mer nou p.ro..
duk ciou ina1kšie bohate j žatvy beetihoveno'V'slkého roku . 

SERGEJ PROKOFIEV: 111. klavírny !koncert op. 26 - ll. sonáta 
pre klavír op. H. 
Sólista': EMJL GILELS 
Symfonický orchester Všezväzového r ozhhi·su a t&Jeyizle diri .. 
guje Kiril K o n d ra š i n 
© MELODIA, Moskva 

Gi le ls, ži-ak Ne j 
gauz a, bol vyškolený 
na t'Vot,be romantic
kej J.it~l'llltúcy, neskôr 
si našiel blb)ky a 
osobitý štýl k twr
be Debussyho, Ravela 
a Skoriabina. Zo sú
ča.snej t-.r·()l."by Gilel .. 
sovr.nu naturelu je 
najbližši Prokofiev. Z 
jeho tvorby ir:terpre
tu;je pomerne mälo 
skladieb (klavlme so
náty č. 2, 3, 7, 8, Mi
mole-tnos ti, treti kon
cert a niektor é ci!ľob
né skladby) . Skut·oč
nQsť, že .z tvorby tak 
mu bJí.:Dkeho autora 
si vybral iba niekol\ko sklooieb d<> svojho repe.rto áq,·u svedči 
o jeho veľmi uvá~livom pristupe k 1Jvo't'lbe .repertoáru, v kto• 
rom hJ,avnú úlohu tv.orí akcent na d·lel·a obsahovo závažné. 

r napr4ek tomu , že d r uhá Sť)náta je P.rokofiev<>Vým ranným 
dielom (z roku 1912) m á už vyhr-ane-né črty Proikofoievovho 
skladatel'·skébo štýlu. Vo svojej obsahovej vý•povedi m á mnoh~ 
styčné body s t·retím klaví·mym k<lnce.rtom. Tak obe diela 
lnterpt·~tačone cháipe aj Gilels. J e:ho hra v Prokofievov·i neba-
7Jruje na tvrd ých črtách, motorizme, zdôrazňowni r ytmických 
a harm<>.nických efek.tov, ale je skôr m äkšia, r-apsodickejšia . 
Gilels objavuje v Pmko.fievovi predovšetkým zvukovú poéziu, 
v ktore j melodické i harm<micko-rytmioké prvky sú sldbené 
a podriadené určitej konk·rétnej obsahovej výpovedi. V tomto 
smere je Gilelsovo poňatie i podanie P.r<>k<>fieva značne -od• 
lišné od z>aužívanýc-h techn icistických intenpret ácií <>·Sved .. 
čených prokofievovských interpretov. 

Toto s tretnutie s Gilelsovými gramofónovými nahrávkami 
nám Prioomenul<J ieho dá vnejš ie bratis lavské vystúpenie a sú
časne i ieho mho.ročntí abse nciu na našich p6diách. A tak 
túto absenciu nahrádzajú aspoň jeho nahrávkv. v ktorvrh 
ho poznáme v celej jeho umeleckej veľkosti. 

MARIAN JURIK 
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Zo zahraničnei 
tlače 

SOVIETSKAJA MUZYKA č. 10 

V. Moskalenko píše o tvorbe 
A. J. štogarenka, G. Tor.adze 
sa vr-acia· k skladateľskému od
kazu Nikol•aja Baratišviliho. 
číslo !Prináša ďalej materiály 
zo zja.zdového rokóvania skl·a
dateľov Ruskej fede,rácie. V 
rubrik·e venovanej 1))-rQ·blémom 
hudobnej vedy redakcia uve
rejňuje f~agment z rozsiahlej 
práce V. Konena "Podieľ mi
moeurópskych kultúr pre pro
ffÍsionálne skladateľsrké š•koly 
20~. st.", k•tore.i knižné uverej
nenie s.a pripravuje v IZbol'níku 
Hu-dba 20. storočia. A. Burmis
trov p~J!náša rnové fa.ktá k bio
grafii M. P. Musorgského. A. 
Ľapunovová ,publikuje vý.sledky 
svojich bädanf Q Gl!nkových 
rukopisoch vo Francúz-sku. 

MUZYKAĽNAJA ŽIZI'il č. 21 
(ZSSR) 

časopis prináša ukážky z 
knihy slávn·eho bulha~·ského te~ 
noriostu Peta;.a Rajčeva, v kto
rých spomin·a na svoj pobyt v 
Rusku. V. T.imochin piše o no
vej inscenácii Pucc•iniho To·scy 
vo Veľkom divadle v MQskve. 
Správy, ~nformácie zo Soviet
skeho hudobného živ·ota. 

RUCH MUZYCZNY č. 21 
(Poľsko) 

Joanna Brudzowiczová píše 
o Pierrovi Bar·baudovi a o al
gorytmkkej hudbe. Reportáž o 
hudobnom živote Londýna (II. 
časť) napísala M. Kar·czyú.ska
Biela•s. B. M. Maciejewski in~ 
formuje o F·estivale SIMC v 
Londýne. O hudobnom festiv.a· 
le lv·o Vietnamskej ľudovej re
publike !Píše Dao Trong Tu. Jó
zef Kanskl píše o festivale v 
Taormine, . Z. Sosnowska o 
Salzburskom festivale. P:· Chy~ 
nowski sa z.amýšľa n,ad balet~ 
ným súborom Ericha Walte-ľa 
z Kolina n. R. 

MUSIK UND GESELLSCHAFT 
č. 10 (NDR)' 

H. Joachim-Kinass píše o 
úlohá·ch a problémoch nove.i 
nemeckej tvo.rby v zmysle 
str.a-nlckych dokumentov. Die
te.r Härteig je autorom jubi
lejného článku k 80. narodeni
nám skladateľa Fidelia F. Fin
keho. Eberrhard K.neipel ana
lyzuje k·lavf.l:-ny koncert Rai
ner.a Kunada. Helmut Zerascw · 
pojed,náva o Beethove.novom 
porbréte od WaldmUllera. Peter 
Gup.<e je autol'Om analýzy o 
motiv·ooh z franclizskej revo
lučnej hudby v !Piatej sym
fóni·i. V čísle s\1 ďalej recen
zie z operných divadiel, kon~ 
certov, správy a lnfO!t'mác!e. 

MELOS č. 9 
(NSR) 

Celé číslo je venované ťími'-· 
tiu Igora Stravlnsl<ého. 

MELOS č. 10 
(NSR) 

P. Bockelomann sa zhovára s 
1<. Stoclcllausenom. W. Gruhn 
analyzuje štruktúry a zvukové 
modely v Pendereckého Thre
nos. István Lakatos zverejňuje 
dosiaľ neznámy Ust Aloa.na 
Berga. Michael Peter Braun 
uvažuje o hudobnom remesle 
dneš"ka. V čísle sú ďalej re
cenzie z koncertov, hudobných 
divadiel, nových knih, hudob
nín a gramofónových platni. 

MUZSIKA č. 10 
(Maďarsko) 

Andräs Pernye pise k 450. 
výročiu smrti Josquina Des 
Préza. O kongrese FIJM vo 
Florencii podáva správu Ma!1-
da Szävalová, Mária Feuerová 
a ďalší. O opernom festivale 
vo Verone píše Péter Várnai. 
Prvú časť o svojom pobyte v 
Indii uverejňuje Gyorgy Rán
kl. Autorom Armstrongov-ho 
nekrologu je János Gonda. Re
cenzie a Informácie z maďar. 
ského t1 zahr.aničného hudobné
ho živ·ota. 

. Jubilejná sezóna 
. . 

Za niekoľko mes.iacov oslávi Moskovská štátna fit• 
harmónia 50 rokov svojej existencie, Koncom septem
bra vstúpila filharmónia teda do svojej jubilejnej se
zóny, sľubujúcej bohaté umelecké zážitky, o ktorých 
hovoril na stránkach 20 čísla M u z y k a ľ no j ž i z n i 
námestník riaditeľa filharmónie - R o st i s l a v Ni
k o l aj e v i č Zdob no v, V nasledujúcich ri-adkoch 
prinášame stručný obsah jeho informácií: 

- Ako po minulé roky i t eraz budú v centre pozor
nosti návštevníkov koncertov Moskovskej štátnej fil
harmónie abonentné cykly. Z celkového počtu štyľisto 
konce·rtov bude sto v centrálnych sálach Mo&kvy: v·o 
Veľkej sie-ni konzervatória, v Sále P. I. Čajkovského. 
Komorné koncerty budú - už tt,adične - v Malej sieni 
konzervatória, v sáLach inštitútu Gnesinovcov a Dome 
vedcov, lite·rárne ve čery privíta:iú návštevníkov vo Veľ
kej sále Knižnice V. I. Lenina. 

Jede n z cyklov je venovaný samotnému jubileu fil 
ha•rmónie. V jeho rámci vystúpia kolektívy Moskovs-kej 
štábnej filharmónie: Štátny s)'mfonický orchester ·ZSSR, 
Symfonický orchester Moskovskej filharmónie, Moskov
ský komorný orchester, voká.Jno-inštrumentá lny ensem
ble Madrigal... Špeciálnym abonomán oslávia svoje 
jubileá i ďalšie teles á filharmónie: Gosorchester ZSSR 
pod vede·ním E. Svetlanova usporiada cyklus koncer tov 
pri príležitosti 35-roč·liice svojej existe•ncie a Borodi
novo kvarteto p.redv.ed ie špeciálny cyklus pri príleži 
tosti svojej štvrťstoročnice. 

Z ďalších abone·ntný-ch cyklov t re ba zvlášť spome
núť vy·stúpenia Symfonického orchestra Moskovskej fil
harmónie pod vedenfm K. Kondrašina. To to abonomán 
je .rozvrhnuté na niekoliko rokov. Jeho jednotiaci názov 
je: ,.História rozvoja žán<rov symfonic
k •e .i hudby". Niekoľko cy.klQv uvedie v moskovských 
koncertných sálach Moskovský komo-rný orchester pod 
vedením R. Baršaja. Ako v minulost i vystúpia i v tejto 
sezóne m11ohí umelci z celého ZSSR a zahraniční hostia. 
Zvlášť blízl<!a je s.polup·ráca s Veľkým symfonickým or
chestrom Všezväzového rozhlasu a televízie. Pod vede
ním G. Roždestvenského zo,z;námi toto te leso posluchá
čov s mnohými novonaštudov.anými d ielami, ako n apr. 
s :t<onc-e.rtne predv·edenou operou Abu Hasan od Webe
ra, alebo so Strav1nského Mavrou. 

Spomedzi radu jubileí nastávajúcej hudobnej s ezóny 
si Moskovčania pripQmenú na koncertoch 100 rolkQv 
od nar-odenia geniálneho ruského skl-adateľa Alexandra 
Skriabina, 100-roč,nicu od narodenia Z. Paliašviliho, 175 
roko-v od na'ľodenia F. Schuberta, 160 r o'kov od narode
nia F. Liszta, 90 rokov Qd narodenia I. Stravinského 
a p-od. Al·e - už tradične - z-aznie na koncert-och veľa 
symfonickej hudby snáď najobľúbenej ších autQl'QV v sQ
vietskych koncert<ných sá J.ach: Beethovena a Čajkov
ského. 

Medzi najzáv.a~nejšie úlohy poV1ažuje Moskovská štát- . 
na filharmónia uvádzanie 1110viniek a súčasných diel 
r;oviets'kych skladateľov. Nedávno bolo 65-ročné jubi
leum D. šostakoviča. Pri tej príležitosti bola · s ezóna 
otvorená vo Veľkej sále k~mzervatória pr-ogr-amom 
z di·el tohto skLadateľa. V ce.ntre pozornost1 nastávajú
cej sezóny bude nepochybne uvedenie najnovšej ~ 15. 
symfónie D. šostakoviča. Špeciálny cy.klus bude veno
v~qý vyhr!lrný;m dielam s.kladateľov --' laureátov Leninp
vej ' ceny. Ná'Vštevní-cl konceit'tov budú mať príležitosť 
oboznámiť sa s celým radom noviniek :unámych i mla
dých autorov. Tak sa s napät ím čaká na uvedernie 
II. klavirneho koncertu T. Chrennikova, symfó11ii 
B. Kljuznera, O. Ejgesa, D. Lokšina, B. Tiščenka, Ch. Ju
risala, A. Melikova a ďalších. Premiéru bude mať aj 
kLavírny koncert nádejného B. Čajkovského, husľ·ový 
koncert R. Ledeneva, or.atórium O. Taktakišvi!iho a rad 
komorných diel. 

Zaujímavou akci-ou bude nepochybne Všezväzová sú~ 
tiaž dirigentov, k torá bude na pôde f,iJharmónie, kd•e si 
v priebehu sezóny budú môcť overiť svoje s.ily naj
úspešnejší účastníci konkurzu. Budúc·i rQk osrlávi ZSSR 
55 rokO'V svojej existenoie. Pri tej prilež·it osti bude 
mať Mo.skovská štátna fi.Jha~mónia veľkú možnosť nad
viazať na bohatý program novej sezóny a demonštr·o
vať vývoj, ktorý prešLa od sv-ojh-o vzniku vď·ak'a ·ex i-s
tencie ZSSR. 

. . 

tudmila 
Božkovová 
sólistka Veľkého divadla v 
Moskve. Ako hosť opery Slo- · 
ve-nsikého národného d iv•adla 
vytvorila úlohu Viol·etty v Tra
vtate Giuseppe Ve•·diho. 

Repertoár · operných spevá
kov je podstatne užší _než re~ 
pertoár koncertných umelcov. 
Ako sa vy,, ako koloratúrna 
sopranistka, s t ýmto istým 
ohraničením vyrovnávate? 

V Soviet skom zväze nie sme 
závislí iba na t alian skom re
pertoári. U nás sa hrajú i star 
šie ruské opery ako nap,ríklad 
Ivan Susanin, Ruslan a Ľudmi
la , Sad ~·o, Cárska nevesta, v 
ktorých sú ~rásne kÓ loratúrne 
,partie. Okrem toho veľa vy
stupujem na ko ncertoch, kto
ré v ~remli a najnovšie i v 
ho-teH Ros si j.a pravidelne uspo
radúva naše di vadl•o, k d·e mô
žem spievať ktorékoľvek á rie 
a piesne. Na umeleckú ster.eo 
typnosť sa vôhec nemôžem 
sťažCJvať . 

I<torú opernú úlohu máte 
najradšej'! . 

Patrím medzi speváčky, kto
ré s•a nadchnú pre všetko, čo 
naštudujú. V Ľvov·e som ma
l& na repertoári dv•anásť .opier, 
teraz v Moskve je ich iba 
osem. Vybrať tú na:imilšiu by 
bolo skutočne veľmi ťa~ké. Ak 
by som sa musela predsa len 
rozhodnúť, menovala by som 
asi Madu z .Ko,rsakovovej Cár
skej nevesty. Ve.ľm i. sa · však 
už teším na jarnú ·premiéru 
Glinkovej opery Ruslan a Ľud
mila, v ktore j vytvortm t itulnú 
posta·vu. 

keď mám doma veľkú diskoté
ku a mohla by som porovná
vať rôzne hlasové techniky. 
Talianska škola je iste vyni
kajúca, to však neznamená, že 
hy napr iklad naša bola horš-i a. 
Aj mo;ji kolegovia, kto•rí štu
dovali priamo v Taliansku, ve
de li spi·evať už a j predtým, a 
v Taliansku sa naučili iba 
dobre spievať taliansku t vor 
bu. Ruská opera si vyžaduje 
ce lkom iné podanie. 

Kto.ré významnejšie umelec
ké úspechy vám priniesol rok 
1971 a čo očakávate od roku 
nasledujúceho? 
'Veľké divadlo strávJlo tohto 

roku pomerne značný čas v za
hraničí . . Hosťovali sme v Ja
ponsku, v Mad.arsku a v Ra-

. klisku. Preto som ako sólist
k a sama vystúpila mimo So
vietskeho zväzu až teraz, v 
ČeskQsJ.oven•sku, kde som cel
kove už po tretí raz . Prichá
dzam ku vám rada, va•še pub-

Spievali ste v Taliansku. Aký likum j e vel'mi vnímavé a po-
je väš"" názor na taliansku s pe~ zorné, kolegovia v divadlách 
vácku ·školu? nesmiea:ne srdeční. A pokiaľ 

V Taliansku som účinkov·ala ide o budúoi r ok. t ak sa te-
na niekoľkýc-h koncertoch, kto- .šim najmä na už spomínanú 
ré poriadala tamojšia komu- 'Premiéru Rusla na a na št ú-
nis-tlcká s trana. Necítim sa byť dium ú loohy Nataše v Proko-
ani priveľmt kompetentná .vy- :fievove:i" opere Vojna a mi·er. 

. slovo-vf:lť sa . ku tejtt? .... t.,~t1le, ·:i .. . ~ MIROSLAV ŠULC 
. . ; . '~ : ~- ' '" 

V ned·eľu 5. decembra 1971 
uskutočnilo sa v Koncertnej sieni 
čs. rozhlasu v Br.atislave a v Do
me priateľstva celoštát ne kplo 
amaté-rskej lnterpr.etačnej súťaže 
MELODIE PRIATEĽSTVA '71. Sú
ťaž uspor iadal SúV ZČSSP v spo
lup·ráci s Osvetovým ústavom a 
zúčastnilo sa jej vyše s to účast
níkov. Súťažilo sa v dvoch odbo
roch : vokálnom· a inštrument á l
nom. 

Súťaž, ktorá sa trad:ične usku· 
točňuje k vyvrcholeniu Mesiaca · 
priateľ·stva, znova dokázala sv·o.iu 

·opodstatnenosť, užitočnosť a za
ujímavosť . DesLat ky mladých ľudí 
sa IPl'OSt-redníctvom te jto . súťaže . 
dost ávajú do styku s ľudovou, ?le 
aj s umelou domác-ou a soviet
skou t vor bou. U niektor ý-ch in·· 
štrumentalistov bolo vidno dobré 
profesion álne' rpedagogioké vede
nie. 

Z histOrie pol'skej beatov8j hudby 
k.lad tvorili niekt o rí člNwvia skupiny Nie

. besko-Gza,m i). 
Dnes obdivujeme u poľských . skupín 

hlavne osohi:tý ·sound, ·ktorý je akousi 
syntézpu .rool;<u a prvkov ľudovej melQdi
ky. Základné znaky tonot o s vojs kého 
(poľského) soun du sa o bja vovali u nie
ktorých skupín už na začiatku šesťdesia-:
tych rokov. V rokoch 1959-62 síce tvorili 
základ rep~rtQáru jednotlivých skupín 
š t andardné zahraničné hity, ale už rok 
1963 môžeme označiť . ako prelomový rok 

V poslednom čase s'a dostávajú čoraz 
· viac do povedomia priaz-nivcov populárnej 
hudby poľské vokál.no-inštrumentälne sku
piny. Ne2)a·škodi preto poNieť sa na vý~ 
voj be•atovej hudby v Poľsku trochu bliž
šie. 

Hneď po v;ojne sa zač·al v Poľ•sku po
merne rýchly rozvoj jazzu a v päťde 
siatych rokQch boli MekkQu tamojších j azz
manov kluby "Rudy Kot" a ,.Žak" v 
Gdaňsku. Pod vplyvom týchto vznikol aj 
odbor:ný časo.pis Jazz. Poľský jazz sa stá
val nároOrle.iším a najlepšie súbo.ry a só-
1isti mali č,oraz väčší ohlas aj v zahr·a~ 
ničí. Týmto sa vytvorili dobré podmien
ky pre vznik nových smerov v populá r
nej hudbe (rozumej rockovú hudbu) v 
Poľsku. Nebolo to však v žiadnom prí
pade ľ•ahké. V čase, keď sa začal vo sve
te nástup rock & rollu, poľská tanečná a 
zábavná hudba prešľapovala na predvoj
novej úuovni. V roku 1956 síce rock & r oll 
prenikol ·· aj do Poľska, ale iba cestou 
rozhlasu a importu zahraničných platní. 
Začali vznikať skupiny, ktoré sa vydávali 
za rock & roHové, ale čle·novia týchto sú~ 
borov väčšinou nepoznali pres ný v_ýznam 
termínu r·o-ck & roll, äni charakter a sme
rovanie tejto hudby. Až v roku 1959 
vznikol prvý poľský rock & rollový súbo·r 
s názvom Rhytm & Blues (neskôr známy 
ako Czerwono~Czarni) Skupinu založil gi 
tar.ista L Bogdanowicz. St-ala sa zák lad
ným kam"!ň·om ~>fll'skei rockove·i hudby. 

Z je1 iniciatívy a časo pi su Dooko la 
swiata uzrel svetlo sveta celoštátny fes
ti val mladých talentov. Prvý ročn!k llspo
riadali v lete roku 1962. Bolo to v dobe 

nástu pu tw.istu a na festiV1llJle z'v!ť-azila 
rPrvä poľská twi.stová skupina Niebesko- · 
Czarni a s-tala sa vá.Z.nym konkurentom · 
súboru Czerwono-Cz·arni. Skupina Ni·ebes
ko-Cza.rnl áko p.rvá v Po~slru začala · po
užívať basgitaa:u a el·ektrický organ. 

Charakteristickou črtou začiatkov IPOl~
ského beatu bolo - tak ako aj u nás -

· veľké množst vo vokálnych sólistov; ktorí 
vystupovali so skupinami. Niektor! vy
strJedali aj viac súborov. Z najz;náme.; - · 
ších spomeňme aspoň mená: M. Burano, 
J. Godlewskf, M. Tarnowskl, A. .Szmili
chowskl, T. Keczer, K, Staneková, H. Maj
daniecová, C, Wydrzycki, W. Korda, A. Ru
sewiczovä, Cz. Niemen. Prvá vokálno- in
štrumentálna srkupina vznikla až v roku 
1965 a mala náz·ov Czerwone Gitary (zá-

NO TO CO - dobre známi aj našim di
vákom z minuloročnej Bratislavskej lýry. 

· z . hľadiska komponovania vlastných s-kla
dieb. Vz;nikli tot iž prvé poľské beatové 
skladby, ktor é napísal Czesl-aw Niemen." 
Bol to akýsi Impulz pre písanie vlast· 
ných sklad·leb, ktQré síce začali vunikať, 
ale ešte post rádali o•rig~nalitu a boli sil
ne ovply:\'nené americkými a anglickými 
skladbami. Skupiny ešte s tále mali väčšiu 
časť repertoáru zostaven ú z·o zahrani č 
ných hitov. Prvým súborom, kto.rý mal 
vo svojom repertoári výlučne vl·astné 
skladby, bola skupina Cz.erwone Gitary, 
ktorú niektorí poľskí hudobní publicis
t i označujú za "poľských Beat les". Bola 
to prvá poľská skupina, ktorá mala svoj 
vlastný vyhranený štýl. 

Rýchlemu roz-voju poľskej rockov.ej 
hudby nemalou m ierou pomohli a.i pra• 
vide}né rozhlasové re lác·ie. Prvý rp.ravi
delný program venovaný problematike 
domácej beat ov·e.i hudby vzn ikol v ro
ku 1965 a jej zakladat·eľ A. Korzyn.ski ju 
nazval ,.Studia Rytm". V roku 1968 vznik
la rozhlasová Hil:!paráda, ktorá je do dneš
ného dňa zost avovaná na základe pre
daja plaonf v Poľsku. K rozvoju rockQ
vej hudby prispe l-a aj Poľská jazzová fe 
del·ácia, ktor á začala v roku 1968 uvá
dzať showprogram Musicora ma, v kt oro1n 
debutova la a j skupina Break-out. 

Svetovou ra ritou a jedným z najväčších 
úspechov poľske j rockov·e.i hudby bolo 



Obrazom o hudbe 
V minulom čísle sme informovali čitateľov o kOn· 
certoch z tvorby .sovietskych skladateľov v Trnave 
a v Bratislave. Dnes predstauujeme troch sovietskych 
interpretov, ktorí sa podieľali na úspechu tohto 

podujatia: 

Violončelista D. Safran vysttíp il aj so samostatným 
recitálom. 

Klavirista N. Gabunja interpr·etoval vlastnú Sonátu 
pre klavír. 

1-J uslist•:a M. Jašviliová hrala Cžncadzeho a Macaaa
riartilw diela. 

Czeslav Niemen so skupinou jazzov1fch inštrumenta· 
listov. 

uvedenie ,,Beatovej omše" v roku 1968. 
Napísala .iu K. Gärtnerová a interpreto
val i ju pionieri poľského beatu C:z:e·rwo: 
no-Czarni. V roku 1970 bola .,Be.atova 
omša" opäť pred vedená ve-rejnosti, ale 
tentoraz ju Cze-rwono-C:z:.ami prednies!! 
spolu so zborom a orchestrom ~rakovske1 
filharmónie. 

Naša spólóčnosť préchádza obdobím vedecko-tech
nickej révolúcie. Jej dôsledky prinútili a.i hudobnú pe
dagogiku, aby dôkladne preverila svoj systém a hľa 
dala nové formy. organizáciu a metódy pedagogickej 
oráce. 

Doposiaľ prevláda tradičný spôsob vyučovania hu
dobnej výchOvy a jeho efektívnosť je priamo závislá 
na schopnostiach a skúsenos,tiach učiteľa. Malý počet 
hOdín venovaný bo-muta predmetu podnietil mnohý-ch 
hudobných pedagógov hľadať výhodnejšie a efektív
nejšie spôsoby vyučovania. Tieto metódy spočívajú 
v programovani učebnej látky a v stálej kontrole jed
notlivých od.povédí žiaka - buď ,pomocou programo
vane,í učebnice, alebo vyučovacieho stroja. 

Problematikou pro)lramovania v hudobnej výchove 
sa zaoberalo sympózium, ktoré bolo v dňoch 13.-14. 
októbra t. r. v Préšove. Usporiadateľmi t-ohto sympó
zia, prvého 'lVOjho druhu ri!elen V ČeskoSlovensku, ale 
aj v Európe boli Katedra hudobnej výchovy Pedago
gicke.i fakulty v Pťéšov~ a Čésk•Oslov-enská spoločnosť 
pre hudobnú výchovu. 

Na sympóziu sa okrém domácich odbo.rnlkov zúčast
nili aj hostia zo ZSSR, MĽR, NDR a NSR. Sympózium 
malo pracovný charákter a riešilo. základné p.roblémy 
aplikáCie programovania jednotlivých d!scipl!n hudob
nej výchovy na pedagogických fakultách. 

Už ,prednáŠky dr. Zdenky švábovej, CSc., doc. dr. La
dislava Daniela, CSc. t. PedáQogickej fakulty v Olomou
ci, ako aj dr. VIliama Fedora, CSc. z Pedago[lickej fa
kulty v Nitre ukázali, že v súčasnosti sa pror~ramo
vanie v hudobnej výchove začlna úspešne rozví jať , čoho 
dôk·azom boli aj demonštrované !Programy pre intoná
ciu, elementárnu hudobnO náuku a ha;rmóniu. 

S veľkým ohlasom prijali účastníci sympózia predve
denie un!venálneho pr!stroja - audiovizuálneho exa
minátora ·<:l repetítora (AVER), vyhotoveného pracov
nikom katedry hudobnej výchovy Pedag.oglck!?j' fakulty 
v Prešove dr. Emilom Michlom. Toto technické zaria
deni.e slúžl na priebežnú kontrolu štúdi-a pri kolektív
nom vyučovaní hudobnej výchovy, pričom proponované 
funkcie plnf v rozsahu úloh, ktorých riešenie sa n:.ôže 
vyjadl'iť klaviatúrou. Celá technická aparatúra_ je insta
lovaná v špeciálnej .posluchární b~tdobne j vychovy na 
Pedagor~ickei l'akulte v Prešove a umožňuje prácu na
raz pre 20-tich ocaslucháčov. Pristroj sa dá vhodne vy
užiť nielen pre kontrolu, ale aj názorné vyučovanie 
niektorých disriplln hudobnej výchovy. 

Praktické využitie AVEHu ,pri rozbore hudobných die l 
predviedol Teodor Liptál,, odb. as. Pedagogickej fakul
ty v Prešove. 
Veľmi zaujímavé a podnetné bo!i aj prednášky a re

fel'áty zahraničných účastníkov sympózia. Doc. P. V. Lo
banov z Moskvy pomocou diafilmov ukázal niektoré 
technické prístroje a programy používané pri vyučovaní 
hudobnei výchovy. Dr. R. Herberger z Lipska načrtol 

Rokovala SHR 
Dňa 25. novembra t. r. bolo ll. zasadnutie Sloven

ske.] hudobnej rady. Na úvod rokovania informoval prí
tomných členov a prizvaných hostí riaditeľ Správy ume
nia MK SSR s. Jozef Kot o hlavných súčasných úlohách 
rezortu. Hov-o.ril predovšetkým o rozpracovávaní úl-op 
a uznesení vyplývajúcich zo• záverov XIV. zjazdu ·KSC. 
Dó popredia vystupuje otázka pozornosti výchov-e mla
dých umelcov a posilňovanie štátneho riadenia v celej 
uméleckéj oblasti i v dramaturgickej činnost! umelec
kých . lnštltúcií. Závažnou je tiež otázka konsolidácie 
a pJ;'estávby umeleckých zväzov a ich očistenie od no
siteľov pravicového opOrtunizmu. Ministerstvo kultúry 
sa v n-ajbližšom čase bude intenzívne venovať obnove 
a výchove soc-ialistickej kr.itiky a veľkú pozQiľnosť bude 
i naďalej venovať pôvodnej tvorbe. Zvýšenú pozornosť 
venuje MK SSR tiež :problémom ,populár-nei hudby bu
dúcemu ročníku Bratislavskej lýry. 

V ďalšom proqrame 5!1 rozvinula obs iahla .a podnetná 
diskusia o nove; oremiét'e programu SĽUK-u. úvodné 
slová cto zaujímavPi diskusie povPdall T. Andrašovan, 
riaditeľ SĽUK-u, dr. Leng a dr. ~vehlák. Diskusia sa 
dotkla aj širšieh pr-oblémov s lovenského folklóru, naj
mä slohového .a re,pet·toárového zameit'ani·a súborov. 

JANKO BLAHO V PRAHE 
Múzeum a Spoločnosť Antonína Dvof~ka 

v Prahe spoločne pripravili a :zorganizoval! .v 
dňoch 4. a 5. decembra t . r. stretnutie 
s dr. Ja,nkom Blahom pri priležitostí jeho ne
dávnych sedemdesiatych n~rodenín. V ju~i
lantovom predvedení zazneli, 4. dece~bra v~cer 
·\' pražskom Divadle hudby, arie a ptesne c~s
kých, slovenských a svetovych maj~trov. O JU
hilantovom živote a práci prehovortl dr. E.ma
t1Uel Kopecký a o svojich životných a ume
ll"ckých zážitkoch rozprával säm umelec. Na 
druhý deň prehOvoril dr. Janko Blaho pri hro
be a pomníku Vite:tslava Nováka v deň 101. 
výročia skladateľovho narodenia. 

• KNIEŽA IGOR V KO
ŠICIACH. Na záver Mesia
ca československo-soviet-

skeho priateľstva uviedli 
5. decembra 1971 na scé.ne 
Štátneho divadla v Koši
ciach premiéru opery A. P. 
Borodina Knieža Igo-r. Ope
ru réžijne naštudoval šéf 
opery Ladislav Holoubek. 
dirigoval Boris Velat. Spo
luúči.nkoval Zbor košických 
učiteľov . 

Prešovské. 
sympózium 

Pohľad na účastníkov prešovského sympózia. 

možnosti prorJramovania vo ;vyučovani ~ntonáeie n.a vy• 
sokých a odborných školách a prakticky ukázal ná• 
zorné vyučovani-e :rozboru skladteb IJ)omocou mar~neto .. 
fónom riadeného dia•proje:ktoru. O súčasnom stave proM 
g.ramovania v hudbe v Maďarsku hovor.il prof. Koós 
Kálmán z Budape·šti. PrM. A. Reusch z NSR rozviedol 
vo svojej pt·ednáške .široké možno·stl prog.ramov.ania 
v, hudobnej výchov-e a zvlášť sa zameral na tému P r o• 
g -ra m o v an ý cvičn ý mate ·ri á l. a k o rp o d• 
k l a d pr e štruktúr n ·e po č u t ie. 

účas·tníci sympózia na záver vydali spoločné vyhlé• 
senie, v ktorom okrem iného doporučujú považovať totct 
sympózium za prvé medzinárodné sympózium o pr-o..
g.ramovani- v hudobne j výchcave. Pr·e lepšiu výmenu in"' 
fo·rmácií a koncentrác-iu matecriálov z t·ejto obl·a·sti na• 
vrhujú zriadiť medzi.národné inf.ormačné centrum. Pa• 
lej navrhujú usporiadať podobné sympózium každý dru• 
hý · rok - striecl·avo v jednotliv.ých. zainterescavanýcl\ 
krajinách. T. L. 

Diíom l. decembra 1971 bol prom. hist. Ľubomír 
čí že k menovaný riaditeľom čs. umeleckej agen
túry SLOVKONCERT. 

Dva cykly básní 
o hudbe 

Pred piatimi rokmi vydalo pražské Štátne hudobné 
vydavateľstvo antológiu Ladení slov, čitateľsky vďačný 
výber básni inšpirovaných hudbou. Zostavovateľ publi· 
kácie chápal tieto umelecky cenné básnické inšpirácie 
v širšom slova zmysle, t . j. od bezprostrednej väzby 
tematickej (osobnosť skladateľa a koncertného umelca, 
skladobné dielo, hudobný nástroj), až po vzťahy spr'O• 
stredkované, kedy básnickej expresii išlo "o hudobnosť 
verša". Bola tu lyrika ľúbostná, spoločensky angažoM 
vané verše (sociálne a vlastenecky ladené), prírodné 
reflexie a filozofické meditácie. 

Tentoraz sa nám dostáva do rúk veniec sonetov Jirí
ho Kutinu Mozart na Ber>tr.amce, vydaný ako príloha 
k programu koncertu (agentúrou Pragokoncert) - so 
šťastným zámerom komplexného zážitku hudobno..:lite• 
rárneho. Bäsne naozaj zazneli (popri Mozartových 
skladbách) v r. 1968 na Bertramke a svojím mocným 
lyt•ickým akcentom môžu byť vždy účinnou motiváciou 
k skladbám veľkého viedenského majstra. Krása veršov, 
upozorňujúcich znova a znova na predpokladaný ľúbost• 
ný vzťah Mozarta k Jozefíne Duškovej, vytvárajú jem• 
nú citovú klimu a predpoklad pre čisto emocionálny 
príst\lp k hudobnej komunikácii. Literárny estetik ne• 
pochybne siahne pri svojich hudobných záujmoch k mo. 
zartovským inšpiráciám Seifertovým a Holanovým, aby 
porovnal, akú výrazovú hodnotu prinášajú jednotlivé 
cykly, zasvätené Mozartovmu géniu. Expresívnosť, emo
cionálnosť, figuratívnosť, kolorit a ďalšie výrazové kva
lity by sme si mohli nastoliť aj pri čítaní cyklu básni 
Má ,pani hudba, vydaného tohto roku k Dvofákovmu ju
bileu českobudejovlckým nakladateľstvom. Autor: Fran
tišek Laze.cký. Miniatúrny aspekt epický vedie nás ži
votom Dvoráka od sudičiek až po skladatefovu smrť -
bez snahy o násilný protiklad lyrického tvaru a epického 
vyjadrenia. .l. TVRDOŇ' 

Na dokreslenie vývoj·a poľského beatu 
t reba ešte spomenúť dáta vzniku as·J>oň 
n iek torých najznáme:iších súborov. 

Prvým (a aj jediným) poľským rhythm 
& bluesov.ým súborom bola skupina Po
lanie, ktorú založili v roku 1965 býval! 
členc.via súborov Czerwono-Czarni a Nle
besko-Czarn!. V roku 1965 vznikli aj ďal
šie v\znamné p•oľské skupiny Trubadurzy, 
Skaldowie a Ricencar 64. V roku 1966 za
ložil Cz. Niemen skupinu Akwarele. V ro
ku 1967 vznikla skupina No To Co, ktor~ 

ln.te.rpretuje ľudové piesne v beatov·ej 
úprave a ich hudba sa vymykala z d-o
sahu všetkých dovtedy <?márnych hudob
ných schém. V .roku 1968 vznikli skupiny 
Amazonki . (ženský• vo·I-;álny súbor) a Bi
:~:ony _ (jazzMbeatov~ skupina). V roku 1969 
debutovali . skupiny ABC, Wlslanie 69, 
Wanderpol, Dzamble . ( jazz-beatový ~ú
bor) a Quorum. . Z ex-členov skupiny 
Czerwono-C~arni vzn·ikol v roku 1970 sú
bor Wiastraki. 

O tom, že · poľsk'á beatl!lvá hudba je v 
sO.časnnsti · ·na· vySO:ke.i (}rovni, že nepo
s·tráďa originalitu a ši.rokú zásobá·reň 
kV'alltných . stlboí'ov, nemožno vôbec po
chybovať. Napdk()ll to · dok<azu,iú a.i čas
té ;pozv.a,nla na Očinkovanie do · zahraničia 
a záujem zahraniČných gratnofónnvých 
firiem o· nahrávanie · plat.nl s ··poľskýtnf 
skupi~ami a sólistami. František Hor' 
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ROBE·RT CRAFT tel'lka: ,.Maes'bro chce s vami hovori( 

Z posledných stránok 
Stravinského kroniky 

mysl!m na k·a•tegóriu, nie na kvalitu 
Gouncourta), lebo I. S. ma uviedol do 
svojej korešpondencie hneď prvý týž
deň. A jeho metóda - naša metóda - · 
bo la presne ako Gouncourt ov·o dvoj1ité 
dik t ovanie ! Ja som mu pozer-al cez ple - . 
cia, keď písa l, a k!aždý z nás prispieva l 
slovami a zv.ratmi, alebo začínal vety, · 
kto.ré druhý dokončoval, tak ako sme 
to robievali v konverzácii. Práv.e preto 
môžem prelistovať moj e denníky a prs
tom uk~zať na s!.ová a výrazy, ktoré 
sú skutočne ·jeho, ako a j prejsť jeho 
písomnosťam i a označi ť zvTaty. ktoré 
pochádzajú odo mňa . Fakt icky nastala 
in te nzívn.a vzájomn<\ výmena medzi 

· o Be~'át~ach" - čo za·sa ukazuje ' ako 
málo poznám h lbokú ,psychiku to•ht o člo:. 
veka. 

Nesko,ršie sme !Prehrávali zá.:l)nam je .. 
ho , skJ.adlby. Hequiem Centiles, ktÓrú V. 
.vo- sv.ojom ·liste ozna.čila ako dielo, .kto• 
rého .Pa:.edvedenie si želá na ,ie:ho pa
miat ku, keď na·sliane ona stta·šná chvíl'a, 
"keď~že ·on a my v~eme, že ho zlož'iľ s·ám 
pre seba'~. Pri č-ast i Libera me, kde sa 
mi zdá, že hudba opúšťa konce•rtnú s ieň 
a stáv.a sa skutočnou súčasťou obradu, 

(Dokončenie z l. str. ) 
narodenín Christopher:a Iherwooda po
čúvali sme s polu s I. S. operu Ka
m enný hosť, p-ri·čom sme sledovali pa•r
t itúru, kto.rú si zadovážil ako mladík 
v Ky;jeve. "Keby ste sa ma dnes spý
tali, čo si myslím o tejto hudbe", po
vedal po skončení, ,.bol by som menej 
veľkorysý ako kedysi. Pravda je, že 
dnes sa mi ľúbi skôr libreto ako hudba 
a že pokiaľ ide o predstavenie, zaují
ma ma skôr dikcia spevákov než ich 
spev. Je to však originálna skladba. JeJ 
najleošia a.i najhoršia stránka ie tá 
is tó : jej vyváženosť." 

4. októbra. Keď som sa vrátil z kon
certov v Európe cez Zurich do New 
Yorku, I. S. vyzerá opäť takm~r zdra
vý, nadobudol telesnú váhu, ktorú mal 
pŕ,ed operác.iou. 

'14. októbra. Aj V. ;je u2 úplne aklima
t izovaná v New Yorku; presťahovali sme 
sa do Essex House, ktorý sme najali na 
·dya roky. . . 

21. novembra. L S. pri dedukovaní ;j ed
n él'lo exempl·úru ,.R·etrospe-ktívy a záve
ry" Lucii Davidovovej podpisuje svoje 
me.no ! po·· rusky na titulnom liste, po
tom ·v . bi0.qrafick·e.i pozmámke doplňuje 
v;etu , ,;Ž:ij.e v Kalifornii" ·srdcervúcimi 
slovami .,už ni-e". 

bankete na jeho počesť v Moskve roku 
1962. I. S.: . .,Nuž, ja som tam bol, čo 
znamená, že každopádne bola si tam ai 
ty." Na bokov ho prosil, aby napísal sv·~~ 
je meno do ;jeho exempláru .,Het rospek
tívy a závery" a V. sa mu prihovor ila. 

William Glassman 
a Erin Mw·Unová 
v Stravinského 
Svadbe, ktorií. IJ 
American Ballet 
Theater choreo-
graficky pripravil 
Jerome Robins. 

V. plačúc vybehne z izby. 

6. marca. I. S. má horúčku. Lekár 
zis-til zápa•l pľúc . Našťastie sa stav ne
zho•ršuje. 

7. marca. Horúčka ustúpi la a rá no nás 
l. S. prívetivo pozMavuje - asi ako 
čínsky cisár v rozprávke o "Slávikovi" 
po svojom nočnom zápase SQ "Smrťojl". 
Na otázku lekára však odpovedal l. S., . 
že sa má ,.tak- tak". Doktor Lax ho-voril, 
že táto odpoveď ;je nielen dôkaz jeho 
nezlomného ducha , .ale aj vedecky pre~ 
cízna... "Nikdy som nevidel t akúto 
vnú to ·rnú vi talitu a vôľu k Ž·ivotu, ani 
nehovoriac o sviežost i, o po.zoro-vacej 
schopnosti, výstižnosti kritických schop. 
ností, lebo je schopný formulovať naj
jemnejšie odtiene. Vnú torná fyzJcká 
pružnosť je vzhľadom na obmedzenú 
vonkajšiu mobilit u tiež za·rážajúca. Má~ 
Jo l'udí je schopných reagovať na me· 
d ikáci~ ni~lenže t ak promptne ako on, 
ale vobec. 

,. 17.-18. decembt·a. · Naložil som dobre 
z,abaleného I. S. do auta, aby sme si 
pr.ezreli vianočné os-vetlenie New Yo.r
)<;.u. Po . náv.rate . sme .si vyp,Óčuli A-dagio 
a Fú'gu z op. 106. ,.čo si o tom mys
líťe ?'1 s.p,ýtál som sa na · istÓm miest e 
fúgy, ale I. S. ma umlčal ·slovami: ,.Ja 
nemyslím, - počúvam." . V . . mu rpripo
mín.a . . aby Si išiel ľah:ni:Jť 's.kôr, lebo zaj
tra má rp-rísť Auden na o bed a bude 
rrius'ieť byť pri s>ilách. ,.Snaž sa byť aj 
tmcl:n.t menej mrzutý," dodáva. "Po
tom mi daj ·v·iac whisky," znie je·ho od
poveď. V. Uež upoz.o.rňuje, že zajta:a 
príde" N. Nabok·ov, ,.aby ti p·ovedal zbo
hom. L S.: ... Bez toho, aby mi najprv 
poved.al Dobrý dei'í?" V. uzatvára, aby 
bol trochu méchant ( zlý; nepríjemný) 
na ošetr·ov-ateľky, l.en "aby sa opäť do
stal do f·o•rmy." I. S.: .,Už som dnes za
ča l. " 

aby "p.r:ipísal aj niekoľko not". "Aké no
ty?" sa spýta1. Nato V. niečo podudá
va1a a on to za.pisal. (Nik,dy ne.dáva a u
tog•raf dvakrát tým istým spôsobom, 
vždy má nejaké nové ná;pady. Napríklad 
keď sa stretol s naším priateľom Han
som Poppe.rom v Tokiu krát•ko po tom. 
čo ho vid-el vo Viedni a New YO'ľ·ku, 
deikorov.al I. S. jeho album za celkom 
kráot!ky čas a zrejme bez akej.koľvek 
prípravy maličkou ma.pou, ktorá geniál 
nym Slpôsobom z.achyt ila tieto tr i mes 
tá.) 

s t,arším a mladším partnerom, medzi 
tvorivými a napod·obovacími faktormi. 
Hoci z nej ednéh o hľadiska tvoríme má
lo harmonický pár, máme veľmi !PO

dobné hudobné reakc·ie, čo nás aj ko
n iec-koncov tak zblížilo, hoci sú to sa
moz rejme jeho reakcie, ktoré som si j a 
iba osvojil. 

6. apríla. Pompano Beach. Ces tou sem 
" Pobrežným expresom", vynár.ali sa rhi 
spomienky na cestu autom cez Flor idu 
s I. S. pred 20 r·okmi. Vt edy srne nav· 
š'Lívili aj krokodíliu fm·mu. Táto uda• 
lost bola j ediná, k<torá utkvela I. · S. 
t rv.alo v ·pamäti. Stráž·ca nám ukázal 
k·ro<kodHa,. krt;ó,i:ý sa narodil za Dante-' 
ho čias. 

Sotv.a som s.a zač-al sl>niť, kecľ !Prišiel 
te.J·efonát z New Yociku. Vola>l;a V.,· ž~ 
I. S . . ochoiľel na zápal pľúc · ·a musia ho 
prev.iezť do nemocnice. BoJ.a samozre]"' 
me zro~ená, hovorila plač.l<ivým > hlasom; 
p redovšet kým preto, J.ebo . ma·la 'oba:vý··o· 
jeho srdce. Zdá SJa, že zistili slabosť l'a· 
vej chlopne, a mot?Jno že sa ·.objaw,i>l·i· aJrí.,.' 
ZJn>aiky. Stoke'sQI\Iho-Adamsovho · syndr6..; 
mu. Ponáhľal· som sa na : l•é<tisko. a . na-' 

.šťastie sa · mi pod:a,rilo ť do'stať , ihqe,cť 
spoj. Len čo som !Prišiel do · Essex Hou:< 
su pocul.' som, ako v správac-h' o' ' ll. ho" 
dine ' hlásili,' že zdr av:otný st av sklada...
tel'a I. S., k•torý je teraz na kardíolo-" 
giokom oddelení nemocnice f:.enox·. H;HI 
sa považuje za kt'itický. 

5. marca. Po mesiac.och mučivých 
myšlienok V. napísala list 9 pohre·be a 
kremácii I. S. pod ta možností v ruskej 
časti ostrovného cintorína San Miche ľe 
v Benátkach. V. t o nepodáva ako. vlast
né želanie I. S., čo nikto z nás nemohol 
presne určiť, pretože táťo vec sa ne 
sme La spomenúť. Všetko čo v·iem je, le 
nechce byť spopolnený a rozptýlený. 

Keď na druhý d-eň Naboko·v prišiel a 
zošii'oka roz·p;rával o svojom nedávnom 
konce'l"'imom twrné po ZSSR, V. sa spý
tala I . S., či sa nepamätá. k<to bol na 

1970. 6. januára. Ako sa hov·orí, "iba 
t í, kLo:rí žijú s niekým, vedia na-písa ť 
o jeho živote", avšak . druhá časť tejto 
vety "ale máloktorí z tých, ktor í s nie
kým žili , vie, čo o ňom napísať" zasa 
ruší, čo prvá časť dáva. I. S. videl vo 
mne svojho biografa a naskutku od sa
mého začiatku sa vytvoril medzi nam! 
akýsi gouncourtovský vzťah (pričom 

V. hovorí iba to l'ko, že predpokladá, že 
by súhlasil s týmto rozhodnutím (p.red
sa nemo-žn o povedať, že by ho to te
šilo ) . Toto ráno ma zavolala ošetrova-

...-,, pt 

St oosemdesiat rokov 
uplynulo od smrti jedného z 
najväčších hudobných géniov 
všetkých čias Wolfganga 
Amadea Mozarta. Meno, ktoré 
v niís vyvoláva predstavu o 
zázračnom dieťati, o nevysvet
liteľnom talente, pre ktorý ne
pla t í čas, ani zákony !'udské
ho vývoja. Ako dieťa hravo 
pr·ekonáva svojich majstrov, i 
tých n'ajväčších. V troch ro-

hrob, v ktorom leží bez stopy 
- ako neznámy hrdina padlý 
na bojisku - postavil svojimi 
operami, symfóniami, koncert
mi, svojím Rekviem pomník 
,.aere pel·ennius", trvácejší než 
najušťachtilejší kov. 

Mozart zázračné dieťa, 

&!*' ...... 'ffNI 

Bratislavy. ľo to pozvanie te
raz, čo sme sa zhovárali s 
uhorským i mocipánmi na obe
de pri pt·íJežitosti cisárových 
narodenín, ešte zosilnelo. Zaj
tra teda odcestujeme do Bra
tislavy, ale nemienime tam zo
sta ť viac než osem dni. Ne
viem, či budeme mať z toho 
dajaký veľký osoh." 

Druh1í list je písanJÍ z Bra 
tislavy 29. decembra 1762. 

( Pokračova>ni·e v bud. čís.l e\'f 

kt oré zahrňovali priazňou ko
runované hlavy a všetky moc
nosti feudálneho sveta 18. sto
ročia, klavírny virtuóz, ktorý 
zatienil všetkých súčasníkov, 
pedagógov, najvyhľadávanejší v 
celej cisárskej Viedni, sklada
teľ, ktorý za svojho krátkeho 
života vytvoril viac nesmrteľ
ných diel ne2 ce lá predchá
:.lzajúca generácia,,.,ktot·ý vedo
mý si svojho dejinného po
slan ia nebál sa postaviť proti 
svojmu chlebodarcovi, feudál 
nemu tyranovi, salzburskému 
arcibiskupovi Hieronymovi de 
Colloredovi - a iš iel do sve
ta sám, vyzbrojený iba svojím 
géniom a nezlomnou vôľou 
7.víťaziť. 

"Homo proponit, Deus expo
n it. Chceli sme odcestovať z 
Bra tislavy 20. decembra. aby 
.sme moh li byť na Silvestra v 
Salzburgu, a le 19.-ho ma s t raš
ne rozboleli zuby .. . . Na Šted
rý deň rá no o po! de via tej 
sme sa rozl účili s Bratislavou 
a večer o pol deviate j smé 
došli do nášho bytu vo Vied
ni. Cestovanie nebolo veľmi 
príjemné. cesta bola síce za
mrznutá. a le nepop ísateľne 
drg ľav<í, plná hlbokých jám a 
koľají. Maďari sa tot iž nesta 
rajú o cesty . . . " Pamiit ná tabuľa na dome na Jiráskovej ulict " Bratislave. 

Busta W. A. Mozarta - dielo 
bratislavsrcého sochára Tilgne
ra. 

koch vyhráva na klavíri, v šty
roch už komponuje. Súčasne sa 
učí písať noty l abecedu. V 
šiestich rokoch zastupuje člena 
sláčikového kvarteta. A . tým
to tempom rastie. pracuje 
tvorí. 

Vonkajšie životné podmienky 
mu nežičili, vrhali ho do bie
dy, do boja o holú existenciu. 
:Zivotný elán ho však prenie
sol cez všetky úskalia. Po krát
kej, sotva 35-ročnej borbe zv't
ťazilo dielo človeka, ktorý bol 
obklopený nevšímavosťou, pro
ti ktorému sa postavili sebeckí 
a malicherní ľudia a ktorý 
umrel v biede. Ale zvíťazil aj 
Md smrťou, veď n1id masový 

Do bohatej kroniky jeho ži
vota dostalo sa aj naše hlavné 
mesto - Bratislava. 

Prvou histori!:k!f významnou 
udalosfou je Mozartova náv
šter;a v Bratislave roku 1762, 
ked' Leopold Mozart, otec 6 -
ročného Wolfganga. vybral sa 
s ním na pr ianie niekoľkých 
príslušníkov l1ratislavskej vy
sokej šľachty 11. decembra, z 
Viedne do Bratislavy. Tu v na
sledujúcom týždni usporiadal 
Mozart koncert pravdepodobne 
v bývalom é'álffyovskom pa
láci na Ventúrskej ( teraz Jl 
·ráskovej) ulici č. 12. 

Správy o tejto ceste .~a 
zachovali jedine v dvoch lis
toch Leopolda Mozarta, ktoré 
adresoval svojn;tu priateľovi, 
sochárovi Laurenzovi Hage
nauerovi do Salzburgu. Prvý 
list je písaný z Viedne 10. de 
cembra 1762. 

"Wallau (vplyvná osoba na 
arcibiskupskom dvore) ma uis
til, že arcibiskup ma pustí na 
dva-tri týždne a môžem vy
hovieť pozvaniu uhorských 
šľachticov. Vedzte: už po tri 
týždne nás unúvajú. aby sme 
po sviatku Počatia Panny Má 
rie (8. XII.) odcestovali do 

O programe. mieste a prie
behu koncertu sa nám, žiaľ, 

· r1ezachovali ·žiadne správy. Tá
to cesta bola Mozartovou· jedi
nou návUe!JOU na území Slo 
IJenska. · 

Ďalším pojítkom, ktoré upo
mír.Ja Bratislavčanov na Mo-

, zarta.. je v.zácny dokument, 
ulože ný v Archíve mesta Bra
tislavy: . notový f ragment 
rvkopis . veľkosti 31 X 22 cm, 
na oboch stranách popísaný, na 
konci f l'agmentu · j e atramen
tom písaný nemecký text v 
ťomto znen!: Vlastnoru,čný ru
kopis· nesmrteľného ·W. A. Mo 
.zrirta z p'o~ostalosti jeho syna 
W. A. Mozarta, Viedeň 17. júla 
1845. Jo(hanna) Baroni(ssa) d i 
Cavalcabo r. 'gr. castilioni. No-

·. ty sú ·napísané ceruzkou a ťaž
ko čitateľné. Ide pravdepodob

.. · ne o skicu prvej časti nejakej 
sonáty z Mozartových mladých 
rokov. · · 

Tretou pamiatkou spätou s 
Mozartovým kultom v Brati
slave je jeho mohutná busta 
od známeho viedenského so
chára, bratislavského rodáka 
Viktora Tilqnera (1844- 1896) . 
Tilqner sochu daroval svojmu 
r·odnému mestu v roku 1883 s 
mnohými inými svoj imi diela
ml po výs tave usporiadanej v 
prospech 'fond u pre postavenie 
pomníka Johanno'vf Nepom uko-

vi Hummelovi, tiež Bratislav
čanovi, klav iristovi a sklada
tel'ovi, Moza r t ovmu žiakovi. 
Socha j e vystavená v brati
slavskom múzeu a j e jednou z 
naj lepších Mozartových búst. 

Radostn!im faktom je, že v 
Mozartovskom iuJ;ilejnom ro
ku (215 r okov od narodenia, 
' l80 tokov od smrti). Slovenské 
národné dir!adlo v Bratislave 
uvedie dňa 18. decembra 1971 
v novom na.Hudovaní - (po 
39-ročnej prestávke) - jed
nu z najľcrajších opier W. A. 
Mozarta COSI FAN TUTTE (Ta 
ké sú všetky) . 

Veľa sa polemizuje o tom, v 
čom je Mozart väčší, či v hud
be inštrumentálnej alebo v 
scénicko-vokálnej. tažko by sa 
to dalo jednoznačne rozhodnút. 
To vlastne nie• je ani dôleži
té. Jeho' symfónie, kvartetá a · 
klavírne koncerty sú rovnako 
trvácimi hodnotami a oboha
tením svetovej hudobnej lite
ratúry, ak o jeho najvýznam
nejšie opery. V triase vieden
sklích klasikov ťažisko Haydna 
a Beethovena je nesporne v 
inštrumentálnej hudbe; oni 
práve v nej vytvorili svoje ne
smrteľné a epochu tvor i ace 
diela. Mozart jediný z troch 
viedenských klasikov bol aj v 
scénickej hudbe tvorcom no.-: 

oého slohu, no.~ttelom pokroku 
a zárodkov budúcnosti Leóo 
E:laydnove opery balt t;ez ••rí · 
znamné, príležitostné diel u. a 
Beethovenov v bolestwch zro 
dený Fidelio, hoci srJOiim re. 
volučným zameraním proti 
utláčateľom znamenal "eľ l,; !i 
prínos prott konvenčnému ,,f!. 
sahu IJežných opier, hrul () '•''le 
zostáva v in.~trumentáln!fch I!O · 

dách a nezapr ie sa v ňom veľ 
ký symfonik. 

. Donedilvna patrili medzi Mo
~artove hlavné ., veľké opery" 
Unos zo Serailu, Figarova 
svadba, Don Giovanni a Carov 
ná flau ta. Medzi nimi sa ne ~ 
nachádzala Gosi · f an tutte Ka
meňom úrazu bolo libreto ope 
ry, ktoré bolo · biľagované ako 
konvenčné a "nemorálne"· Do~ 
datočne sa našli aj rôzni opra-:
vovatelia. ktorí operu "zlep
šovali". Nechápa li Moza rta, 
ktorý práve na toto jemné, 
vtipne ironizujúce libreto Lo
renza da Ponteho našiel a dek
vátne hudobné prebásnenie, 
ktoré s textom tvor í j ednolia
ty celok. Keď sa ná jdu prime
raní stvárnitelia : dirigent, or
chester a speváci, pot om sa 
stane predvedenie te jto opery 
ume!eck.vm zážitkom pre miJ.ov
nfkov čistej klas.icke .i krásy. 

Zoltán Hrabu6Say 


