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Tradícia očami súčasníka • . Spomíname na šim~na Jurovského • Na margo 
prr,miéry v Revue Bratislava • Naši hostia: Andrej .Ešpaj a Salvatore Accardo 
IGOR WASSERBERGER 

Návrat 
alebo 
i·ba 
spomienky? 
Dňa 30: decembra 19'11 malo premiéru 

nové (v poradí dt·uhé ) pásmo v Revue 
Bratislava, ktoré nazvali podľa známe
.lio tanga Zdenka · Cóna · ;_ N e č a k a j 
.m a u ž n i kd y: program; v ktorom 
.opäť ožívajú ' pôvodné . s lovenské sklad
by, a to od predvojnový'ch' rokov po za
čiatok šesťdesiatych rokov, v podaní 
.spevákOv, ktorí tieto 'skladby svojho ča
.sú ·uvádzali i niektorých mladých in
terpretov. Toto znovuuvedenie hitov a 
hviezd minulosti podnecuje zamyslieť sa 
nad vzťahom k minulosti slovens)j:e:l po
pulárnej hudby ako i nad vplyvom tejto 
tradície na súčasné dianie. 

Gabriela Hermelyová 
Snímka: J . Vavrc 

Um enie a remeslo 

V súvislosti s podobnými podujatia
mi sa stalo úzusom, že často používame 
slovo "umenie" a zriedkakedy menej 
honosné termíny - profesionalita, zvlád 
nutie remesla. Pri nadnesených rečiach 
o umeleckej koncepcii prédstavenia čas 
·t o unikne, že napríklad - aby sme spo 
menuli len jeden moment - tanečnice 
sú náhodne vybrané zo svojich občian
skych povolaní a nevedia tancóvat. Pri
'tom revuálne divadlo, muzikál a ostat 
né žánre, ktoré vznikli z vaudevillu, 
splli ajú predovšetkým relaxačnú funk 
ciu, sú určené na k onzum pre široké -
vekovo a in telektuálne bližšie neurčené 
publikum. Scenár nevzniká a·ni tak z 
vmítomej potreby autora vy,ja/!.riť sa, 
·ale j e t o sk ôr práca na objednávku a 
za mzdu. Pri t ejto, už z poval!y veci 
vyplývajr.í.cej uniformite konečného vy
znenia, to, čo dáva opOdstat nenie' ce
lému prédstave.niu, je Pt:áve prepraco· 
·vanie každého detailu, čo najdokonalej
-~ ie stvárnenie každej jednotlivej zlož-
~'ky . . . . 

Ak pozeráme na pásmo Nečakaj ma už 
nikdy najprv z tohto hľadiska, môžeme 
'kortštat ovat', že v porovnaní s pred
chádzajúcim · ( Keb'y všetky piesne sve
ta), znamená výrazný krok k profe
r ionálizácii Revue Bratislava. Režisér 

(Pok,račovanie na 3. str.) 

V minulých dňoch bola dokončená filmová adaptácia pl'Ve.,i opery sloven
ského sldadateľa - Kováč Wieland od Jána Levoslava Bellu. Adaptácia tejtu 
opery - tvorcovia· ju nazvali KOVÁČ WIELAND - vychádzala z 'úpravy 
Jaroslava Meiera, ktorý operu skrátil a tým ·podčiarkol jej drama~ické 'mo
menty,., Op·eru' našt udovali l'ólis ti SND v Bratislave: v titulnej úlo;he ·sP.ieva 
Juraj, Martv.oň. Ďalej' •účinkujú: A: Svobodóvá, E: Kittnárová, . F. ,Livora, 
dr. Gu~táv : ·Papp, 'J. · Hrubant á A.' · MálachoV'ský. Hudobne oper'u naštudoval 
so· S()Č,R a ·FHitl!rmonickým: zbótom ·cerh"aril · ~uer: r<'ameramanom ~ tejto· fil-

. movej adaptá.cle, ktorä sa i robila ' farelíne, 'je V.' .Tešina ' a r ežisérom Tibor 
Rakovský. O •filme píšeme na 7. s tr. ' < 

Na snímke M. · Kordoša: Fr. Livora, J. Martvoií , J . Hrubant. 

.8. Jarustovskij 

súčasno·sti ich navšte:vuje každý rok 
yyš e 150 miliónov poslucháčov, · parky 
kultúry a kluby - v nich na:pr. sa 
r. 1968 u.skutočnilo 500 000 koncertov a 
predstavenf. Bez prestávky ' ,pokračoval 
proces rýchleho rozvoja kuLtúr ostat
ných národov - v minulost i !Veľmi za
ostalých. Stát spravil n.ie málo krokov 
k tomu, .aby priviedol čo naj~iršie masy 
k vážnej hudbe: u nás sú najlacnejšie 
gramofónové platne na sv.ete, sedadlo 
v opernom div1adle, kt-oré si návšt evník 
kúp! za jede.n rubeľ .40 kopejok, sto jí 
štát päť rubľov. 

Samozrejme n~e v·šetko je vyrrlešené. 
No verime, že hlavný cieľ kultúry 

socializmu - "mnohým dať mnohé" -
bude dosiahnutý. Už teraz umenie so
c ial-istických štátov prináša závažný 
vklad d·o sve tovej kultúry. 

O dvo ch ku l t ú r a ch 

Podčiarkujeme aktuálnosť leninskej idey 
o dvoch kultúrach v triednom zria

deni: - demokratickej a kultúry vlád
núcich tried. Súčasná prax vo svete 
podčiarkuje túto leninskú k-oncepciu. 

Vsúčasnom triednom spoločen~tve 
vzniká cha•rakter ist ická polarizácia 

umenia, elitné, "·avantgardn é" - na jep
nom póle, a demokratické - na druho.rn. , 
V poslednom čase táto· polarizácia sa 
zvlášť vy.o•s,1Jru:je aj v rozvojových kr a
jinách. Isté ohlas:v na ňu sú a j v so -
cialistických ~rajinách. A čim intenzív
nejšie sa k-oncentruje na .iednom ,pó le 
hudba elity, tým tažšie· sa dýcha na 
druhom (>óle dielam sta-ršieho typu . 

Tomuto rozdvojeniu umenia protirečí 
ako prl-nolpiálny antipól - d em o

kra tická hudobná ku ltú ra 
s vet a : umenie o človeku, o jeho du
chovnom svet e. Umen ie Prokofieva i 
BriUena, šosta·koviča aj Orff·a, BaTtóka 
a Chačaturjana, Stravinského, Berga, 
Hindemitha, Honeggera, Szymanovského, 

Hudo-bné kultúry národov: 

Po časovom ods tupe vraciame sa opäť k najzaujlmavejším referátom kongre
su MHR, kt orý bol v Moskve koncom minulého roku. Po referáte holandského 
skladateľa a muzikológa Ton de Leeuwa prinášame po<lr.obný výber z referátu 
sovietskeho muzikolôga B. JARUSTOVSKfl:HO. 

Kultúra - to je súhrn duchovných 
a mate.riá lnych hodnôt, nazhromaž

dených niirodom v je-ho spoločensko
praktickej činnosti. Aj pľofesioná lna, aj 
ľudová hudba vo svojich najlepších 
die lach je kolektlvnym dielom ,národa. 
Tak, ako ná·rod {nepozer a júc na výme
nu generácii ) os táva, t ak aj jeho kul - · 
túra rprechádzajúca cez rôzne etapy roz-

, vo.ia sa , for muje v C·elost nú hodn otu. 
V s.účasnosti t ento proces môžeme po
zorov.ať s osobitnými zv1áštnosťami v 
mnohýoh t;ez·vojovýph k·rajinách Azie a 

· Afr.f·ky. . . . · . 

Hudobná .kult ú,ra - to j e sklada teľská 
tvorba, interpretáciaJ inscenácia, 

rozvoj tvorivosti" ·· a .. kultúra prijimania 
hudobných hodnôt. Tento komplex pre d
stavuje celk·ovú hudobnú kultúru. Jed en 
z na jslávnejších soviets·kych interpretov 
a !Pedagógov H. Nejgauz povedal nasle-

duj úce s lová: ,.G é ni o v a t a lent y 
v y c h o v a ť n e m o ž n o. N o m o ž n o 
bud o v a ť' k u l t ú r u. č im .ie š i l'
š i a a , d e m o k r a t i c k e j š i a, t ý m 
r a h š i e, v y r a st a .i ú t a lent y i 
gén i o v i .a" . ,Tento 1lažký cieľ si po
stavili pved seba socialistické štáty. Po 
viem nierk·oľko s lov o svojej krajine, čo 
ie mi najbližšie. 
Riešiť úlohy vybudov-ania široke j de-

mo){ira·bickej kultúry nebolo u nás 
ťahké. Z cárskeho Ruska sme dosta li 
nezávideni?ohodné dedičstvo. V globále 
bÓla úrovei). kult úry obyvateľstva níz
ka. Vyše 100 ná'rodností s rôznymi spô
sobmi národného. mysle nia ešte sťažilo 
tútÓ úlo,hu. Začala . sa kult úl'na revoh1cia. 
v k torej neoceriitel~nú úlohu zohrala vzá
jomná bratská,. pomoc. Otvo·r!U sme hu
dobné školy, - dnes ich je vyše 4500, 
veľa divad-iel a . konce.rtných sál - v 

Ene.scu, Elisier.a, Pipkova sa zar.a diJ.o do 
duchovného .sv.eta z nalcov súčasnej hud
by. 

Ako je známe, hudobná elita rozši ruje 
okrem pr ax·e aj svoju est~tiku -

za pomoci rôznych eseji a prác. 

Technická revolúcia XX. storočia roz
š!rila komunikáciu a zrodila nové 

masové pros triedky kult úrnej · in formá
cie. Všetko toto priblížilo v ne bývale j 
mier·e ·veľké masy národov do sféry kul
túry. Vznik elitných koncepcii a do se
ba uzavretého umenia "pre vybran ých" 
- znamená vlast ne a-r is tokraciu umenia, 
k toré · je odt rhnut é od ,.1plebs u" a od 
sociálnych po~iadaviek života. V súčas
nosti v m nohých buržoáznych krrajinách 
sa pozdvihla na štít avantgarda ako od
zn&k času. 
K'ľitika sa nechce zaober af tým, či je 

toto nové umenie dobré, a lebo bo
haté a schopné obohatiť kultúru. Lenin 
sa spýta l v besede s K. Zetkinovou: 
"P r e č o s a s k l á ň a ť p r e d rl o
v ý m, .a k o rP r e d b o h o m l e n 

(Pokračovan ie na 8. s t r. ) 



Pri prlležit<>sti 25. výročia zal-oženia časopisu Pred
l kolská v_ýchova vyšla vo vydavateľstve Panton gramo
fóflová platňa, ktorá má dve časti : prvá sa volá Do 
kolieska, dokola a sú na nej slovenské piesne a po
hybové hry so spevom pre det i matersk ých škôl. Au
torom výberu je redakt-or čs. rozhlasu v Bratislave 

. Marián Martlnäk. Druhú stranu malej a potrebnej gra-
mo.platne tvoria české písne pro materské školy {in 
štrumentáci-a a harmonizácia Jim Hanuš). P.rl pdleži-

• ~osti vydania gramoplatne usporia<lala Slovenská kniha, 
n. p., v BratisJ.ave v spolupráci s hudobným nakla
dateľstvom Panton tlačovú besedu, na k tor-ej pred zá
s tupcami Ministerstva šk-olstva SSR, tlače, rozhlasu a 
televízie;· ako aj autorov ·sa hovor1ló o tejto l ďalšieh 
gt·amoplatniach. Prax ukáže, nakoľko treba edične pri
prav.iť ďalšie rpodobné tituly - v každom•prípade je to 
ve rmt potrebný čln, pretože najmä deti predškolského 
vek,u nemajú dostatok gramoplatní, rpiesní a hier so 
$pevom (myslim hlavne na nové a >Objavné diela). Prvá 
gtamo:platňa je akýmsi sumarizovan!m toho prvotného 
a n-ajjepšleho č-o u nás je - v ďalších t reba nadviazať 
~ snažiť sa o istú monotematičnôsť l novátorstvo. Pri 
t é.i pr.lležitosti neza.~kodí prt-pomenúť, že vyd-a-vateľstvo 

·OPUS by malo vstúpiť s viacerými skladateľmi do jed
nania a spolupráce pri tvorbe hudobných r ozprávok, 
~yklov piesni a , poéj., ktoré by Iste našli nielen vďač
n ých, ale aj mimoria'dne IPOčett1ých odberateľov. Alebo 
:to ponecháme· iba na ag!lný Part t on ? 

., ' "'*"' 
Slovens~á televtzia vÝslelala. ll. Januára t. r. prvú 

časť · cy.klu o hudobnej' v~chove na ZDŠ pod názvom 
Sme nárbd hudobrtý (II. program). Reláciu pripravil 
·redakčne Pavol Ftikô, r éžiu maJ Vladimír štefuca. Pre
dovšetkým treba kvitovať fakt, že sa táto akútna téma 
dostala pred tehw!znehó diváka. HoľŠie už je, že ju 
mohli 'sledovať iba zé.ujemci, kt>Ot! majú II. program, 
hoéi •Ptl\ve otázky hudobnej výchovy na ZDŠ sú jedný
mi z centrálnych v systéme este tického vzdelávatlla 
m ládeže. Autori relácie sa ústami odborníkov praktic
kých ,pedagógov i s.amotných detí pokúsili naznäčiť 
h lavné problémy, ktoré .,hýbu" hudobnou výchovou a 
odsúvajú ju do pozadia záujmu nielen žiakov, a le i sa
motn~ch pedagógov. Po čiste te'chnlckej st ránke 'né
chýbal te.lto re lácii ' spád, dobré t empo, vkus a obsaž• 
nosť. (Škoda, že neboli titulky pod zábermi účinkujú
cich ... ). Na záver t reba konšta tovať, že podobné tref
né a aktuálne publicistické relácie treba časteišie reali
zovať l premietať čo najširšiemu publiku. Myslím, žé 
ich to neukrátl o čas, ktorý pri televíz·ne j obrazov)<e 
venujú dlhé minútY - Pri všetkej úcte - rekl·amé. 

......... 
Zväz slov-enských skladateľov prl1pravil ďalši cyklus 

koncertov pte Kruh priateľov slovenskej hudby . . Dňa 
17. januáTa t. r. sa v Zrkadlóvej s ieni Primaci"áll'lehó 
paláCa ,Predstavili viťazky l. celoštátne.J speváckej sú
ťaže Mikuláša Schneidra-trnavského. Božena Fresserovä 
z BaMkej Bystrice. kwrá _získala 3. cenu na l. roĽniku 
,atnbíciózl'le.i a ve.ľa s,ľubujúcej akcte (pravda, ak se do 
liej zapoja v budúclah J,"Očťl!koch špičky nášho ml-adého 

· dorastu) , prezentovala predovšetkým pekný lyrick ý 
soprán s možnosťóu ďalšieho rozvoJa, 1pravda, ak sa bu
de jej hlas c1'alej zd~konalovať citlivým školenlm. Mla
dá absolventka Konzervatória v Bratislave má zmysel 
pre komorný štýl spevu, no bude musieť pracovať hlav

. ne na obsahovom prežiti piesne a formovom vybudo
'vaní každého dielka, tohto osobitého umeleckého žánru. 
·r reba je.i pr~covať aj na <;>dstráneni niekde veľkého 
vibráta, n.a správ.nom nasadzovaní. výšok, ktoré mali vi
:nou nesprllvMho t vorenia tónu často glis·sanclový cha
rakter. Ze speváČka má dramatické dis;pozície. t<> do
kázala v Rachmanlnových piesňach (Jarné vody, Pri 
mojom okne). Ale preds-a .ie to viac lyrický talent ... 
Mária f.>Ivačková-Tur~ová, nositeľka d.ruhej ceny, absol
ventka VŠMU má sýtejšiu fa rbu sopránu a už a.i z toho 
dôvodu {i keď nielen preto), vychádzali ,jej vel'mi dobre 
dramatickejšie party. U Clbóch speváčok treba zlepšiť 
zrozumiteľnosť, jednu zo zAkladných požiadaviek pr i in
terpretácii piesne. Podobne, ako nositeľke vfťazného 
titulu - brne nskej Anne Kratochvílovej - i M. Plvač
kovej-Turňovej noajletPšie vyšiel súčasný autor (A. Moy
zes). Zdá sa, že k dikcll, melodike i téme dnešných 
skladateľov majú mladí noobyčajný vzťah, a tak vrcho
J.om kon1::e-rtu bol napokon Suchoiíov cyklus Ad astra 
v podani A. f<d'atochv!lovej. Okl'em pekného a vývo.ia
schópného hlasu, dramatického nervu, uPútala aj pekná 
slov&nčin·a. -uy-

Na čom pracujete? 
. .. odpovedá skladater Ján Zim

mer. 
Mám rozpracovaný balet na atl

tický námet - Herakles. Dielo 
som rozvrhol do 4 dejstiev {7 ob
razov). Balet je určený Pľe slo
vensk\1 t eleviziu a naštuduje hO 
cl irigent Slovenského národného 
divadla - Vikt<>r Málek. Pr-emié
ra bude pravdepodobne koncom 
roku 1972. Súčasne pracujem na 
6. koncE!II'te pre klav!r a orches
ter, ktorý by mal byť dokončený · 
koncom februára 1972 a interpre
tom budem - tak ako v mtnu" 
lost! - s najväčšou prav.depodób
nostou ja. Budúci rok chcem za
čať pracovať na 9. symfónii. 

... odpovedá Cabrlel Patócs-
čl~n SF, huslista, poslucháč 4. roč
níka VšMU, klltedta orchestrál-' 
rteho ťllrlpôvania v triede prof, 
dr . h. c. r.. ·Rajtera, zasl. umelca. 

VO februári bude k011oert ab• 
sólventov VŠMU s orchest?róó'l SF. 
kdé butleni d irigovať B.t'ahmsovu 
Tragickú ouverturu a Kon~et't pré 
klavir a orchester d mol - so 
sólistom Pavlom Kováčom. ďal ej 
10 variácií pre klavir a orches
ter od pr<Jf. Ŕudolfa Macudz!n.o 
ského (!Prvé verejné predvede
nie) s klaviristom Alexandrom 
Catta.rinom - {časť jeho ašpi
rant ského koncertu). V koncette 
Jeana Riviera sa pr-eds•t aví flau
tista Vojtech Samec. V tomto ro
ku mám dirigovať košickú St átnu 
filharmóniu - v Prešove, v Mi
chalovciach, v Humennom a na 
výchovných koncer toch l mat iné 
v Koš iciach. Budem musieť roz
mýšľať aj o programe svojej di p
lomovej práce na VšMU. Mám 
rôzne predstavy a túžby. V jed
nej časti by som chcel dirigovať 
Bartóko v Koncert p.re orchester. 
Védiem Hummelovo kvarteto : pre 
r ozhlas sme nahra ll kvarbeto Ta
deáša Salvu, máme' rpred sebou 
ttčinkovanie v lnterviznom progra
me, koncert na VŠMU s kolepom 
hobojistom Vl. Malým, v rámci' 
Hudobnej mládeže koncer ty v 
Rožňave a v Moldave a študuje
m e nové kvar tet á, nap r. od Pet ra 
Kolmana a Júliusa Kowalského. 

-mm-

Zasadnutia a kongresy 
Medzinárodnej hudobnej rady 

UNESCO 
Do redakcie s.me dostali prehlad akcii MHR, ktorej generälnym t ·e• 

jot11níkom je dr. Ladislav Mt>krý: ~Se. Niekoľko z. t~ch~o podu~at( bu~l 
tohto roku aj v Bratislave, buduCI rok v Prahe, me su pre nu zaUJl• 
mavé svojím tematickým zam eraním, preto prinášame ich struč1\:9' pre• 
hľad - t entoraz na rok 1972. 

1972 
7.- 9. IV. - LISABON 
Federácia m-edzlná'l"odných hudob
ných sllť·aži · 
apríl - BENÁTKY 
Medz:inái'Odl'lý inštitút pre kotnpa
ra<tlvne štúdium hudby a doku
mentáciu {IICMSD) 

apríl - BENÁTKY 
Medzinárod>ná hudobná rada 
(UCMSD) 
15.-20. V. - PARIŽ (UNESCO) 
MedzirtárOdrul hudobná r.ada 
18.- 21. V. - VARSAVA 
Int. Musikzentrum Wien (IMZ ) 
Med:z.i<ŕlárod:ná spoločnosť pre hu
dobnú 'VýChoVU (ISME) 
Medzil'l.á.rodny tede~ácia Hudobnej 
mládež,e (FIJM) 
24.-26. V. - TOLEDO 
Medzirtá't'odná hudobná rada 

5.- 7. Vl. - LISABON 
Medzinárodná hudobná rad,a 
- Méélzil\ár. i-n!tltút hudby, di
vadlá a tá.ttea (IMDT) Viedeň 
~ Gulbenkläl\ F<JU!ld·ation 
19. Vi. - Vlt t>Et\1 
Intern. Musikzentrum 
l !J.-28. Vl. HELSINKI 
UN!l:SCO 

21.-24. VI. - STRASBOURG 
Fl'ál\clluka NúódnA hudobná ra
da - StrásbóutskY festival 

Koniec júna - tač. jOla - VIE 
OEf'íi 
IMD't 
JOl - GUMMtt~SftACH ( NSR) 
ISME 

13.-20. VU. - KAI'tTÁGO (Tunis ) 
ISME 

25. vu.-10. Vtri. 
(NSR) 
FIJM 

AUS13URG 

16.-24, VIIT. 
FIJM 

AU$ BURO 

20.-25. VIII. - KóOAŇ 
MedzináródnA sPolóčMsť pte tnu. 
zikólóglu . {IMS) 
9.-15. IX. - M tOGNA 
Medzinát. asociácia hudobn. kl'liž-

.. nlo {IAML) 
septémb~r VIEDEiíl 
IMDT 

28. IX.- 2. X. - LUXEMBURG 
MedziMrodná konfederácia zdtu· 
žení ľudových hudobn!kov 
(CISMP) 
7.-15. X. - GRAZ . 
Merl zinár. spoločnosť .Pre súčasl'\\l 
hudbu 
9.-19. X. - BitAfiSLAVA 
Medzinárodná hudobná rada 

18.-21. X. - BRATISLAVA' 
Medzinárodná hudobná ra da 

decémber 
IMZ 

BŔUSEL 

Zasadnut i-e t·i.adltéľov hudobnýeh 
festivalov {koordi-M cia vyst O.pent 
mim-oeurópskych hudobníkov na 
festivaloch) 

· Tt.ibúna afr ickéj ~1udby 

Medzinárodná tr-ibúna skladateľ~·.; 

Seminár .,Hudobn á výehova v roz~ 
hlase a televízii" 

Vykónn ý vybór regionálne 
st retnutie národhých hud. rád · 

Seminár ,.Hudba a technické Iné .. 
. diá" 

Valné zhromaždenie 

Konfer-en-cia e urópskych ministrov 
kultúry 

Medzinár . sympózium .,Výroba nti. 
stro jov a revolúcia súčasnej hud
by" 

TV Workshep 

Treti medzinár. séniiti.ár <!l výšku
me v hudobnej výc hové 

lO. tnedzinát. kťlnférenchH .,Hud. 
ba a spoločMsť - hudobná vý• 
c-hOva Vó svOjOm e stetickom a sO• 
ciäiMm kOntexte" 

Tretie stretnutie svétovéM · or• 
c:héstr a Huclobtié.i !:\1lád~žé . ·(di!.". 
_w. ROwicki) .:...:,:-. ~~: 

• • ' . l ~ J • 

·· 26. kong•res 

11. médzitíár. kórt~'téli 

Sét1\iťlá-t , 1Zm~ny Pťl§tó,1óv i'\'1) ~1'1~• 
žA k hudbe v súčé.štióštl'' · 

V_ýročt'íé zii.totnaždenlé a kl'lnr!t'éil 
.,Ptbblél'liy dychovej hudhy" 

· 46, fésttval á valťlé thl.'órt'laM@rti~ 
(50, 'výr(lčfe z~ l<>zé!'tlé. I~CM) 

2. l'l'lédzhiár. t r ibúna mladých in• 
te'rptétov (T!Jt) 

Výkonný výbor - výbOr ~ré In• 
fóŕó'lácié a public relát!Oti.~ 

Screenlnn ,.Nová hudba v TV" (V 
r ámci Récont~alsance dé la Mu• 
siqué mOderne) 

Nad problémami 
hudobtlej VýCllOVY -

väťročMu školou prechádza všetka naša 
školopovinná mládež, nie je doteraz z 
rozličných dôvodov kompletná, a preto 
nie je ani schopná riadne vyvíjať svoju 
činno sť. 

Preto využívam i tOto príležitosť a 
volám skúsených kolegov a kolegyne s 
aprobáciou pre HV, ktorí dobre poznajú 
problemat iku vyučovania hudobnej vý
chovy od l. po 9. ročník ZDŠ, majú dob
ré výchovno-vyučovacie výsledky v hu
dobnej výchove, úspešne pracujú, alebo 
pracóvall v ÓPS a chcú sa zapojiť do 
aktívnej práce v Odborrtej komisii pre 
ZHV pri SSHV, aby sa prihlásili pisomne 
na adresu: Sekret ar iát SSHV, Bra tislava, 
Gork~ho 19. 

t ické plány hudobnej výchovy pre roč e 
niky 1.-9., metodické poznámky k vy• 
učovacim hodinám hudobnej výchovy, 
vydávať zBorník s ukážkami vzorových 
·hodín vynikajúcich učiteľov s nácvikom 
piesne, počúvanie hudby od l. Po 9. roč· 
ník atď. 

b) Poskytuje na požiadanie Odbočky 
SSHV a školského odboru v okrese od
borných prednášatéľov, alebo Inštrukto
rov - na usporiadanie seminárov, kur
zov pre jednotlivé ročníky. 

Všt!tci učitelia ZDŠ, ktorí učiine hu
dobnú výchovu od 1. po 9, ročník, sme 
s radosťóu uvítali vzácné potozUn'lenle 

· časopisu Hudobný život, ktorý v 24. čisle 
z 27. decembra 1971 oznamuje, že v 
tomto časopise od roku 1!172 zavä.dza 
r ubriku pre školsktí hudobnO výchovu. 

Ak si uvedomime čoraz sa zhoršujÓI!i 
stav vyučovania hudobnej výchovy, po
merne V)sOkll nekvalifikovanosť učlte

. rov hi.idobnl!j výchovy - hlavné na vi-
d iek\.1 - a atále sa rozrašta~llcu bez
~ltovoSť duševného života ndéj šl<Olo
povinnéj ~ládeže, zaiste budeme čin re

·dakcle Hudobllého života vysoko hodno
tiť a vyrtasnažinte sa tento výborný 
pros triedok náležite využiť. 
Konečne máme možnosť v tejto rub

rike vymieňať sl navzájom dobré l zlé 
s-kúsenosti z našé.l každodenneJ práce, 
plsať o tom, čo nám v našej práci po
máha, čo j u hati a ako prekážky odstra
iiovať. 

Viem, že problémov máme veľa! Ne
bojme sa o nich písať do našej rubriky 
a dôverne sa obráťme kedykoľvek o po
moc alebo radu. Dostaneme na všetky 
otAz.ky odpoved' - správnu a rýchlu, 

lebo Hudobný život vychádza dvakrát 
do mesiaca, čo zabez.pečuje pomernt> po
ho tovú a rýchlu informáciu. 

O závažnejších problémoch zavedieme 
i ilnketu, a tak dáme svoje skúsenosti 
a schopnosti všetkým, ktorí Ich pot re
bujú. 

Verím, že sa okr uh dopisovateľov po
stupne značne rozšíri a tým sa dostanú 
otázky ditl aktlky vyučovania hudobnej 
výchovy, otázky metodiky', hudobnej 
psychológie, učebných pomôcok pre hu
dobnú výchovu a pod. na želatelnú úro
veň, čo bude mať veľký vplyv na zvý
šenie úrovne V:\'Učovania hudobnej vý
chovy. 

Pri t,:~jto príležitosti chcel by som 
informovať, že lta Slovensku máme pre 
otázky . hudobne~ výchovy ust-anovenú 
Slovenskú spoločnosť ,Pre hudobnú vý
chovu - SSHV, ktorá má pt·ácu ró~
delenú do odborných komisií. 

Jednou takou komisiou, ktorá sa za
oberá hudobnou výchovou na MŠ a ZDŠ 
·te Odborná komisia pre záklA dnú hudob
nú výchovu - ZHV pri SSHV . . Je kus 
irónie v tom, že komisia, ktOrá má veľ 
ml dôležitú úlohu, lebo základnou de-

Do kónilsie potrebujeme z každého 
kraja troch, plus troch z hlavného mes
ta Slovenska z Bratislavy, spolu 12 čle
nov. 
Aspoň v krátkosti sa zmienim, čím, má 

byť komisia pre ZHV á aký ;le jej pro
gram: 

- SSHV .ie organizáciou hudobrtých 
pedagógov a zaoberá sa otázkami hu
dobnej l)edagoglky. 

- Odborná komis ia pre ZHV mti byť 
ohniskom hudobrto-výchovne:l akt ivity a 
centrom progrésívn;vch snáh v odbore 
hudobne:! vY-chovy na ZDš. 

Aký ie oribližM Dróoram komisie Pl'e 
ZHV? 

a ) Komisia chce posk.-,.toyáť učiteľom 
metodlókú pOmoo ukážkami met odického 
materiálu, ako sO napr.: časovo-tema-

c ) Praktickými a teoretickými člán
kami v Hudobnom živote chce radiť a 
pomáhať rieŠiť metodické problémy vy-, 
učovanla hudobnej výchovy, 

d) Chce prostredníctvom Hudobného 
života ( článkami, anketami a J)C)d.) náde 
viazať útzky a živý kontakt nielen s člen
mi SSHV, ale l so všetkými učitefkaml 
a učitefml hudobnej výchovy, ktori vy
učujú v 1.-9. ročníku ZDŠ. 

e) Chce Informovať o nových i pri
pravovaných učebných pomôck.ach, me• 
todických príručkách, filmoch. diafil 
moch, gramoplatnlach. magnetofónových 
nahrávkach, o rozllčných podu;latiaclt, 
ako sú semináre. Inštruktáže. školenia 
a pod. 

Zo 'tručného obsahu t ohoto príspévku 
možno usudzovať, že Hudobný flvot M 
postunne stane vynlkajt1clm prostred
níkom mt>d?i n"ml a orineRil' postuone 
rllcln~ť z nriire i pplmP. vv~ledky vo vy• 
učovaní hudobneJ výchovy. 

ANTON ZÁVODSK?, SSr·IV, Bratislava 



Š imon Jurovský by sa bol 8. februára 
dožil 60 rokov. Iste by bolo prišlo 

veľa gratulantov. Bol totiž v rôznych 
kruhoch populárny, všade pomohol a mal 
i· priateľov, kt-or! ho úprimne uznávali 
~ko sklad.ateľa. Keďže som patl'il ku 
kruhu jeho pt·tateľov a bllzkyeh spolu
pracovníkov, ochotne som prijal ponu
ku zaspomínať si a doplniť azda J jeho 
portrét. 

*** 
'N eviem. prečo práve pL"l ií.om si l'udia 

ešte za jeho života často kládli ot áz
ku, v čom spočlva jeho osobná IPľlť-až
llvosť. Nech sa hoci•kde ob,lavil, vždy sa 
vedel skontaktovať a nájsť so svojim 
part11erom ~poločnú reč. Málo~edy sa 
rozčO.l!l, či podräždene reagoval na zlo
žlté problémy. častejšie práve s Osme
.'llom chcel zlskat svojich spolupracovnl
kov pre určitú koncepciu a viac razy 
mu práve humor pomohol doriešie nie
ktoré závaž11é veci. Mám na mysl! prá· 
ve tú etapu, kedy viedol hudobné odde
lenie na vt edajšom Poverenlctve infor-

ZDENKO NOV ACEK 

Spomienka 

' to pt·ax sa tnu dobre hodila ~ri · filmo-
vých hudbách. Keď však pracoval na 
väčších symfonických skladbách, uchy
ľoval sa k podrobnejšie vypracovaným 
skicám. Vo svojej · podstate bol Jurov" 
ský metodikom. Obvykle začlnal svo ju 
prácu od základného melodického nápa
du, potom ,Pristupovala harmonická 
s tránka. Kontrapunktické myslenie sa 
neobjavuje v .1eho tvorbe veľmi často -
a ak, tak len ako melodické osamostat 
ňovanie hlasov v rámci akejsi "aprior
ne,;" harmonickej štruktú:ry. Pri viace:. 
rých skladbách spomlnai na svojho vie
denského učiteľa Josepha Marxa, najmä 
v súvislost! s lnštrumentačnou praxou. 

*** 
A ko každý skladateľ l Jurovský mal 

nlekto.ré svo je skladby v mimoriad
nej obľube. Z mladosti s i vážil Sláčiko
vé kva.rteto, z neskoršlch rokov rád 
hovo1·ll o Sym[ónli pre sláčiky a klavír 
(Mierovej), za svoje vrcholné skladby 
považoval balet Rytierska balada a 
II. symfóniu. Snáď zabúdal na niektoré 
komorné drobnosti z mlad.osti, na ktoré 
sa, žiaľ, i dnes málo rpou~azuje. Rád 
Pl'acovai' s l'udským hlasom, škoda, že 
nenaplsal viac vokálnych diel. Ľ.udský 
hlas s l obľúbil už za študentiSkých ro
kov, kedy prof. Karol štika dlr,igoval 

na šimona: Jurovského 

Simon Ju ro vsTcý 
Snímka: A. Smotlák 

mleli a keď takmer ka.žd ý deň riešil 
závažné otázky v organizácii našej kul
tllry. 

Nikdy som ho nevidel unaveného alebo 
znechuteného nejakými rpr·ekážkami. 

Bola to povaha do najväčše.i hlbky opti
mistická a jeho optimizmus ešte stúpal 
vierou v obrovské ,perspektlvy socialis
tickej vzdelanosti. Ak prechádzam ce
lým jeho životom, zdá sa ml, že ma
xlmä'lne sa rozvinuli ;jeho zásluhy v tom 
!ase, kedy viedol našu operu. Najskôr 
ll myslel, že to bude pomerne nenáročné 
~amestnanie, po niekoľkých mesiacoch 
tplne prepadol "šéfov,sk ej" vášni. Nikdy 
~rédtým som u neho neV'idel toľko cti- · 
liadostivosti. Chcel, aby sa na jeho eta
pu šéfova-nia spominalo v do brom. Mys
lún, že viac odborníkov so mnou sú
hlasi, že jeho etapa v SND patľ'ila k naj
väcšim. 

*** 

Ak u niektorých skladat-eľov možno 
rahko vysto,povaf, na ktorý veľký 
sa . upri.amil! a z koho vychádzali, 

u šimona Jurovského je to zložitej 
Vážil s i vedomosti získané v tried,e 

Moyz-esa, vša·k málokedy ho
o niektorých ďalších z.Javoch, kto

li mu pomohli v orientácii i vo vlast-
110m tv·orivom procese. ·Myslím, ile nikdy 
li do hlbky nevyrovnal s Ba·rtókom, a ni 
1 Janáčkom a že skôr sa v·rac.al k Dv o

i k jeho žiakom a osobitným spô
nadväzoval na !!eskú hudobnú 

Viac r azy som už pr~pomlnal, 

typic·kým programovým sklada· 
ktorý vital rôzne vol1k:ajšle in

literá'ľne námety a t•ád zhu
príhody a zážitky z mladosti. 
bol t aký blízky film. Obľllbll 

. rokoch J.iterárne diela 
"'""'"""'"'' "'"• Kt•áľa, Hečku a J.rtých a 

' ich román:V dostávali filmovú po
l').ebolo vhodnejšieho skladaooľa. 

si ho vtedajši r ežisér.! prednostne 
a · preto vlastne v celom obdob! 
stáva sa šimon Jur·ovský naj

š!m sklad arteľ,om filmových 
lutvorcom celej tejt;o e tapy 

'lllpokrokovi~ho realistického filmu. 

*** 
ll Jmpoll<l·val !ľomel'ne ľahko. Nieke dy 
l · sice týždne nasadol ku kl·atvlru, po

však v akejsi zvlUtnej náhlivo.sti 
skice. Na rozdiel od tých skla

ktor! už podr·obne vy.prac\lva ,i\1 
näčrtky, rpriklonll sa obvykle k 
zachytiť základný tematicky ma
podložiť ho jedným, dvoma hlas-

a. niekoľkými opornými akordmi. Tá-

. v B. By·strici š tudentské spevokoly, i 
neskôr, keď sám pracoval ako zborový 
dir igent. Neviem, kde sú vlasme príčiny, 
prečo n ezhudobnil viac básní Kostro
vých, Plávkových, Smre.kových a iných, 
s ktorým[ sa dobre osobne poznal a ne
raz právoe v druž,ne.1 s1poločnost! hovotril 
o spoločných umeleckých pro blémoch. 901 som svedkom, keď dosoot chuť na-

písať operu. Upozornil som ho vte
dy na t ému o klpt. Nálepl~o·vi, načrtol 
som akýsi dejový !Pôdorys a rozmiest
nenia kulminácii a spolu sme sa obo
známil! s literatúrou, ktorá v tom čase 
k te;tt o rproblematike vyšla. Potom nám 
prišlo na um požiadať martinskú poetku 
Máriu Rázusovú- Martákovú, aby sa po'
kúslla o lite-rárnu podobu nášho ná
metu. Navštívili sme ju v Mar tine a ho
oi sme ju našli po chripke a v ná 
padne j zdravotnej indispozícii, podari
lo sa nám; aby priJala našu ponuku. 
O nieko·ľko týždňov podala táto vynika
júc·a poetka Ji.ter árnu podobu I. obra 
zu. Boli sme uchvát en! poetickou kr4sou 
jej libreta a v duchu sme sa tešili, že 
ak bude celé libr.eto v ta·ke.i prekr~snej 
li_terárne.i !POdobe, môže v~niknúť mimo
l'iadne zaujímavá a -. cenn á opera-:-liaľ. 
postupujúce choroba túto !iterátku vy
ľaďovala z ďalšej práce a napokon po ~ 
dohný osud stih"l neskôr i skladateľa. 
Mal som vždy poc.it, že skladateľ chápal 
toto dielo a·ko maximálnu životnú šan-
eu. 

*** 

Š imon Jurovský mal dispozicie pre 
prácu v oblast ! estetiky. Tieto o táz· 

ky ho mimoriadne zaujímali; v kniž
nici mal !POmer ne veľa knlh z oblasti 
estetiky a vo voľných chvíľach rád r oz
prával o probl ematike národnosti v hud
be, ma,jstrovstve, zodpovedn·osti umelca 
v s poločnosti , o vkuse más, o úlohe 
umeleckého školstva, etike umelca a 
pod. Niektoré zo svojich myš lienok i 
publikoval, často však v príležitost ných 
refe1·áto.ch, a nie v take .1 r ozvetvenej 
podobe, ako ich ~poznali jeho priate lira. 
Som presvedčený, že keby bol prežival 
s nami posledných 10 rokov, bol by čas 
t ejšie vystupoval l ako estetik a jeho 
názory by bol! mali dosť veľkú závaž
nosť. 
N iektoré veci boli priam typické pre 

.1e'ho osobnosť. Bol na prf.klad z pr 
vých skladat erov, kt orí. chc'ell uznať vý
znamné .rpos lanle a !POStavenie hudobnej 
kritiky. Dobrým kritickým zámerom čas 
to pomáhal, a to už v čase, keď sa kri
tika ako samostatná sekcia ťaž.ko pl·e
sadzovala vo Zväze skladateľov. Poz.nal 
som len m álo skladateľov, ktor í s i udr
žiavali t aký vrúcny postoj a uznanlivosť 
voči svojim int erpretom. Považoval ich 
za najbližšieho partnera, realizátora a 
umo'cňovateľa a ku n iektorým z nich 
mal niekedy až ne\Qritlcký pos toj. S ob
divom UZtnával vedomosti n i·ek torých SIVo 
jich Pt'iatef.ov a nikdy sl neka111 svo.1e 
priateľstva pocitom závlstd. 
o sobitne t reba vyzdvihnúť jeho záslu 

hy na poli československých kul-
, túrnych vzťahov. V rokoch 1950-58 ho 
mnoh! najvýznamnejši česk! hudobn! 
umele! považovali za slov.e•nského "posla 
č. 1", llpr imného priateľa a mlmorlad111e 
zashlžilého umelca pr i vzll;!omnej vý
mene sklad feb, informácll, r~zhlasových 
programov, clán:kov a pod. Šrlmort Jurov
ský nikdy necestoval na pražské zasad
nutia bez t oho, že by sa nesnažil ' o po~ 
zit1V11é k roky lla \ls~u celoštätnej kul 
túry. Zvlášť (pražskf skladatelo!a ho\ m4-
morladne cenlll ako človeka, politika a 
or~·&nizátora. 

Žiaľ, .i•hó flO!ledn~ dni pr išli kruto 
rýchlo. Z.Om.rél mladý, len päťdésiatje
denročný, jeho .:l!!votné die lo z~,stalo ne
dokončené, avšak vykonaná práca s.i za-
slúž-i plnO úctu. · 

ZDENKO NOVAčEK 

·TALENT A PRACA 
Andrej Ešpa.] patrí ku ' stredneJ ge

nerácii sovietskych sklad ateľov. 2iak vý
znamných ,pedagógov N. Miaskovského 
(kompozíc ia ), B. Sofronického (klavlr ) a 
A, Chačaturjana - .pre,1avil všestr anné 
a mimoriadne nadanie . 

Prvým významným Ešpajovým dielom 
bol! Symfonické tance (1957), neskôr 
naplsal Maď.arské tance pre husle a a_r
cheste·r, kl•avlrne a husľové koncer ty 
a tri symfónie. 

E$paj je aj tvorcom mnohých komor
ných di·el. Napísal veľa populárnych -pes
ničiek, hudbu k tridsiat im f!Imom. Bra
tis lavskému !PUbliku sa pr·edst avil pr
výkrát svojim Concertotn grossom pre 
sólovú trúbku, klavír, vibrafón a kontra -
bas. ' 

Andrej J al<ovlevi č, ste autorom t'ôz
nych hudobných foriem. Píšete vážnu i 
populárnu hudbu. A predsa: ktorému 
dr uhu hudby holdujete väčšmi.? 

Vážna hud ba dáva možnosť plnej se 
barea lizácie. V nej má človek možnosť 
vysloviť svoje životné krédo, vo veľkej 
forme vyjadriť veľkosť doby, v ktorej 
žije. Je v tom i riziko, že niekedy to 
vyjde, niekedy nie. Ale zároveň tnám 
veľmi r ád j·a-zz. Dokonc.a v .mojej hudbe 
sa dosť často vyskytujú, ako tv·rdia k L'i
tici, elementy jazz- symfonizmu. Vôbec 
mi t o nevadí. Mám rád ja-zz, a keď sa 
nemýlim, všetci výzmamní skladate lia ho 
mali l"·adi. Tým nechcem povedať, že za-

1, raďujem moju maličkosť m edzi vel'kých . 
r, Ale apriorný výrok .,nemám rád jazz", n ma vž<iy postaví ,.do POZOL'U". Niektorí 'í 

l 
m ladí ľudia, ktorí vylúdia na gitare zo- l 
l tPár nôt, si m yslia, že r·obia jazz. Avšak! 
1 ich tvorba nemá nič spoločného s hud

bou. Tobôž s jazzom. Mysllm si, že pre 
jazz i pre populárnu hudbu by mali 
plsae najta le-ntovanejší ľudia a hrať naj
talentovanejš í interpreti. Jazz je umenie, 
ktoré vyžaduje predovšetkým schopnosť 
i'ht eorpretácie. A to .ie už t alent. ·Okruh 
cbi teľov !POPUlárnej hudby je ve i'mi š i
roký. To je tiež jeden z moment ov, pre
čo by sa mala vyžadovať mimoriadna 
kvalita auto.r·ov. Nech ml j e dovolené 
zac ito...,ať "keď bar bar IPľ ide do obra
zárne, prstem ukáže na chef ďouvre". 
Je to veľmi obrazne povedané i zároveň 
maximálne presne. Obyčajn!, neskúsení 
ľudia, ktorých sa nedotklo hudobné la 
bužllicrtvo, citia hudbu a umenie ovel'a 
bezprostr·ednejšie, oveľa impulzívne jš1e. 
Možno ;práve to vysvetl'u je výstižnosť 
tohoto citátu. Každý deň sa naplše 
1000 pesničiek, ktoré odznejú, ale osté 
va;jú !en evergreeny, ktoré preži jú auto- 11 
rov i kritikov. Ľud säm si ich uchová.• l 
Poved:ané s Anatolom Fra•l'lceom: "Ume
nie je ohrozené dvoma obludami: maj-

mi. Bol to čiovl'!k , ktorý vynašiel v hud
be čos i úplne nové, a nikdy nezopako
val už ex istujúci mode l. Osobne sotn 
Stravinského poznal. Vždy ma ohromo
vala jeho fenomenálna erudi~i a, schop
nosť maximálne pres·ne· formulovať veľ
mi hlboké myšlienky. Niekedy · sa mi z.dá, 
že každá Stravinského fráza ie aforiz
mus. Umelec mus! ved ieť veľa. dobre sa 
vyznať v umeni, v jeho dej inách a sle
dovať ho v súčasnosti . Vedomost i PO• 
máha:iú presne, jasne a vyčerpávajúco 
formulovať myšlienky. A to je dôležit é. 
Lebo ako povedal Plechanov (a znovu 

Posedenie 
s Andrejom 
Ešpajom 
citu jem): "Zl·e VY.iadrená idea pl"acujé 
proti samotnej idey." Nuž, veľký t alent 
- je veľké otroctvo. Mysllm si, že Stra:. 
vinsk i.i je skladateľ č. l. I keď štatisti
ka hov,orí, že Pr okofiev.a ht'á\Tiajú viac. 

Napísali ste hudbu skoro k tridsiatim 
filmom. Zaujíma vás tento žáner? 

st rom, ktor.ý nie je umelcom, a umel- . . . 
com ktorý nie je majstrom." Možno nost1am f1lmove .1 t vorby, povedal by som, 
naj ť,ažš i e ; umen{ je nájsť si samos'tat- t že ide o umenie úžitkov.é. Skl adateľ by 
nú, svoju vlastnú originálnu cestu. Zdá l mal teda zachovávať stnedmosť. 
sa mi, že je le:pšie a dôležite jšie na- l 
písať 16 tak·tov neopakovateľne krásnej Vo február! na Novej scéne bude pre-
hudby, jednu dvo jminútovú pesničku, miéra vašej hmlobnej 'komédie Siedme 
ako popísať hory notového papiera. nebo. Za svojho pobytu v Bratislave 
Pravda, tu~tovosti to nestači. Zo všet- mali ste možnosť oboznámiť sa s týmto 
kých síl sa š plhá po horách papier u súborom? 
v snahe utvrdiť sa. Je to smiešne. Pros
t e celé tajomstvo spočlva asi v tom, že 
umenie vyžaduje plné odovzdanie sa ce
lého človeka. 

V kantáte Lenin s nami ste použili 
koláž zo Stravinského. Páči sa vám ten
to skladate ľ ? 

Mám ho rád. Stravi·nsk i,i je sklad,a
te ľ rôzno rodý, Písal a všade vyjadril 
oodstatu hudby dokona lými orostriedka -

Návrat 
alebo iba 
spomienky l 

(Pokračovanie z l. str. ) 
Frant išek Brestovanský odviedol poeti · 
vú prácu, ustrážil primeranú úroveň, 
plynulý, t akmer bezchybný spád pred 
stavenia. Impozant né bolo scéni cké 
stvárnenie - f otografie, premietané na 
tri steny vytvárali vtipný kontrapunkt 
k tea:tu. Sťastným sa ukázalo . angažo - · 
vanie choreografa L uboša Ogouna a tak
isto her ci odviedli primeraný výkon. Or
chester Emila Frátri/ca bol po technic
kej stránke na úrovni, no t u u l& sa 
nezaobldeme bez dielčej výhrady. Osob
ne mi vadilo niekedy násilné aktualizo
vanie hudobného sprievodu, a to jednak 
v celkovom sounde (elektrifikácia) a v 
rytmickom ponímaní. Najmä pr i spre 
tJádzaní F. Krištofa~Veselého by sa žia
dala náväznosť s pôvodnými nahrávka
mi. O sprievodnom tea:t e predstavenia 
sa dost diskutovalo. Niektorí publicist i 
mu vyčítali malú nápaditosť a vtipnosť . 
Myslím však, že v tomto prípade mie
r u kritičnosti prehnali: Ttóvorené slovo 
primerane splnilo svoju funkciu spájať 
jednotlivé hudobné čísla, ktoré samo-

Ano. a zdá sa mi, že ide o d·Obrý ko
lek tlv. Bol som aj na skúškach sv.oje.i 
operety. Páčil i sa m i. Po náv.rate domov. 
začnem rpísať muziká l na rozprávkovú 
tému asi z obdobia XV. storočia. Neraz 
keď čítam literatúru, napr. Francoisa 
Villona, mám pocit, a ko by som čltal 
sv·o;iho súčasníka . Má mi totiž čo po 
ve·<1ať. Na takomto princ1pe by som c'hcel 
POstaviť i svoj muzikál. . 

Zhovárala sa : t. Krchňavá 

zrejme tvorili prvoradú siičast' predsta .. 
venia. 

M l ad ! veterán i 

Venujme sa teraz hlavným aktérom 
.~pev'ákom. Už zostava inter pretov je 
určitým poučením pre stíčasnost'. Mohli 
by sme ho zhrnúť do tézy, podla kto~ 
rej tende71cie, ktoré sa nám zdajú ako 
kr ajne protikladné, môžu ;po určitom 
odstupe , budiť dojem kompak t nost i . 
Svojho času tot-iž boli hviezdy predsta .. 
venia pociťované ako kontrastné osob .. 
nost i . František K rištof-Veselý predsta-· 
vuje t yp, akoby vyst rihnutý z oper ety 
zo začiatku storočia. Môžeme ho viiak 
medzi slovenskými spevákmi považooat' 
za pr vú hviezdu populár nej hudby v 
dnešnom slova zmysle, keďže svoju po-< 
pular itu už získal vďaka moderným pro-· 
str!edkom komunikácie (v jeho pr ípade 
rozhlas a gr amofónové platne) a pes-< 
ničky, ktoré pomocou príťažlivosti jeho 
osobnost i získali neobyčajnú obl'ubu, do.-. 
dnes patr ia k zlatému f ondu tohto hu·: 
dobného žánru. Terajší program v Re-· 
vue Brat islava akoby zmobilizoval jeho 
niekdajšie schopnosti, prezentuje sa s 
mladíckým elánom a jeho vstupy vyvo ... 
lávajú v hľadisku nadšeml odozvu. Ďal .. 
šie tri účinkujúce: speváčky, ktoré zača .. 
li woju kariéru okolo polovice pď.f., 
desiatych rokov, sú o nejak ých t ýcTt 
tridsať rokov mladšie a v čase svojho 
nástupu určite nemysleli na t o, že za 
pomerne tak k rátky čas budú prezen .. 
t óvané s K rištofom-Veselým o úlohe 
hviezd minulosti. Doménou Bey L it t-' 
m a n o o ej je kultivovwtý prednes, ško-· 

(Dokončenie na 8. S<tr.'l 
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·skvelý Pazdera 
v zrkadlove:j ·sieni. · 

V ut orok, 14. XII. boli v Zrkadlovej 
aie.ni dva polrecitály poslucháčov VŠMU 
- klaviris tky I. č e r n e c k e j a huslis 
tu J. P a z d e r u. Ťažisko koncertu spo
čívalo na s kladbách J ohanna Sebastla
ná Bacha. Obaja interpreti s a pripravujú 
na súťaže a privítali takto možnosť ve
re jne si odohrať aspoň časť súťažného 
programu. J e to chvályhodný č in , lebo 
dot er a jšia prax bola t aká, že ak sa nie 
kto p.ripravoval na súťaž, nemal prakt ic 
ky žiadne možnost i obohrať repertoár. 
V ZSSR je napr. úplne bež.né, že ten, 
kt o sa pripra·vuje na súťaž, sl reper
toár prehrá ver ejne aspoň 25-krát . 
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tisla~s~om vystýop_eri!:,_Jeho· výk-on' .~· 
s ie t ie ,,riaj vy·ššie kt;itériá. Majstrovs~ 
mu vyšla na jtnä druhá časť koncertu, 
v k tore j s vkusom a fantáziou využíval 
farebné možnosti nástro ja. Sprievod or• 
chestra nebol presvedčivý. Azda neskú• 
senosťou diriQenta s a v spriev-odoch sla· 
lo, že v rýchlejších part iách sa t rochu 
rozchádzal so sólistom. 
Záverečným číslom koncer tu bola 

V prve j polovici ko.ncertu vyst úpila 
Ida č ern e c k á, poslucháčka 5. semes
t r a v triede ~asi. umelca prof . R. Macu
flzinského. V je j podani zaznela Fran
cúzska suita h m ol, Prelúdium a fúga 
D dur z II. dielu Temperovaného klavíra 
a P artita c mol od J. S. Bacha. V celom 
výkone chýbala snaha po difer en{X)va 
nom prejave. J ej Bach bol zvukovo tvr
dý, miestami až bombastický, s prikry
mi dynamickými kontrastami. černecká 
sa zrejme snažila Q perfektné technické 
zvládnutie skladieb, čo sa prejavovalo 
najmä v preex·ponovani rýchlych temp, 
v· kto·rých potom neudržala rytmus. Kori
trapunktické miesta (najmä fúga) j e j 
vychádzali plasticky. černecká potrebu
je pracovať na zdisciplinovani svojej in
terpretácie, viac využívať zvu,kovo-fa
rebnú paletu klavírneho zvuku. Má na 
to predpoklady. 

Pestrá dramaturgia 

Fantázia pre k lavir, zbor a orchester 
op. 80 Ludwiga van Beethovena. Tát~ 
príležitostná sk ladba určená na záver 
akadémii ( je zvláštnym út varom medd 
koncerrom a ka ntátou) , prispôsobuje sa 
vkusu obecenst va 19. storočia. Fantá· 
zia rozhodne nepatr! medzi popredné 
Beet hovenove diela. Je to zmes nápadov 
(niekedy až lacných), ktoré sa eX!ponu· 
jú za sebou. Skladateľ s týmito t émam! 
vôbec nepr acu je, nerozvija ich, nedáv.a 
ic h do dra mat ických kontrasto v, akj) 
je t o v mnohých j eho skladbách, ktoré 
ttr.acujú s obdobným a pa>rátom (napr, 
IX. symfón ia, koncerty atď.}. 

Sólista-klaviTista je postavený pred 
nevďačnú úlohu. Klavimy part je nároč· 
ný - s nevýhodou, že je exponovaný 
najprv sóloro, potom koncertne a po 
pripojeni zbor u sa prakticky st ráca. Tá· 
t o me nlivá funkc ia klavir a je pre in
terpreta veľmi nevďačná. Iva n Palovič 
aj na te jto skladbe dokázal, že pat.rf 
medzi našich pop.redn,ých klaviristov. 
Disrponuje perfekt nou techn ikou, má bo· 
hatú dynamickú škálu, zmysel tPľe zvu• 
kovú farebnosť. Jeho výkon bol vý.k<l• 
nom z.relého ume lca. Jubi.Iujúci zbor SF· 
opäť d·okázal svoje kv.ality - zvukovO 
plnosť a pestrosť, intonačnú čistotu. 
Jan M. Dobrodinský citlivo a presne 
viedo l obrovský inte rpre tačný aparát. 

Dr uhú polovicu koncertu tvo'ril pol
r ecitál Jindf icha P a z d e ru (z triedy 
prof. B. Urbana na žilinskom Konzer
vatóriu), ktot·ý je v st arostlivost i prof. 
T. Gašparka na VŠMU. Svoje vystúpenie 
otvoril Adagiom a fúgou g mol zo So,. 
nát y pre s ólové hus le J . S. Bacha. Bolo 
priam šoku júce, ako sa tento mladý -
sedemnásťročný huslista vyrovnal s ná
ročnou skl adbou. Zaujal predovšetkým 
perfekt nou in tonáciou, širokým nosným 
t ónom a obrovskou dynamickou škálou. 
Od minuloročn~ho vystúpenia vyzrel v 
prejave a technicke j is tote. Pazdera má 
úžasný zmysel pre výstavbu velikých 
plôch, čo dolwmentoval na fúge, ktorá 
vyznela v j eho predvedení tak presved
čivo, že nikoho z prítomného obecenstva 
nene·cnal ria póchybách o · ·svojom ver 
kom ' ta lente. Podobne by sa dalo písať " 

a j o Jeho interpretácii Paganiltiho Cap
riccia C dur. Záver jeho vystúpenia 
tvorila Mazurka pr e husle a klavír od 
A. Dvoráka. Zahral j u s vefkou dávkou 
elegancie a š armu. Pazderov perfektný 
výkon umocnil aj klavírny s prievod 
Pavla K o v á č a. Mladý huslis ta by si 
zaslúžil, aby si ho všimli a j tí. ktorí 
pozývajú mladé tale nty na vystúpenie 
Interpódia či Interfóra. -dk,~ 

Na decembrových koncertoch pt!e z:ä.
vody (v dňoch 21. a 22. XII. 1971) s me 
boli svedkami zau jímavého kon certu 
Slovenskej f·ilharmónie. Po t r idsiatich 
rokoch tu zaznela Bee thovenova Fantá
zia pr e klavír a orchester. Na tomt o 
koncerte sa predst avili aj dvaja inštr u
ment á lni sólist i - o rganista Ivan Sokol 
a k:lavi:risti Ivan Palovič. S napät ím sa 
očakával-o a j vystúpenie zbormajstra SF 
Jána Mariu Dobrodlnského v úlohe d i
r.igenta koncertu. Dra maturgicky bol 
koncert pestrý a pripomínal svojou at 
mosférou niekdajšie hudobné akadémie, 
na k torých zazn ievaľi :.k ladl?y rôznych 
žánrov a akadémia bola ukončená neja 
kou efektnou sklad bou, ča sto s ú'čas·ťdu 
zboru. · : 

Na úvod koncert u zaznela Symfónia 

·Konc-ert 
mladýcb 

Mestský dom kultúry a . osvety (v spo
lupráci só Slovkoncerto tn) usporiadal 
30. novembra komorný koncert, na kto
rom úči nkovali .s lovensk! Interpreti. Zo
stavu pr<iQr amu tvorili pÓmP.rne menP.i 
známe diela starše j literatúry a najmä 
domáca i, :svetová tvorba XX. storočia . 

Sopranistka Eva Blahová-Chladná de
monštrovala bra t islavskému publiku vý
s ledky svojho š túdia na Hochschule fii r 
Musik vo Viedni, ktoré ukončila tohto 
roku. Po d iplomovom r ecitá li na VSMU 
v apríli 1967 (žiačka prof. A. Hrušov
skej) sme ju ~počuli iba spor adicky. Bla 
hove.i nie práv'e najväčší hlas je v ur 
či tom dynamicko·rrt roz-sahu schopný po
mer ne širokej difer enciác ie . V kolora-

Keď je organ handicapom 
V pondelok 17. j anuár a sa uskutoč -

. nil v koncer t nej sieni Slovenskej filhar 
mónie organový koncert švajčiarskeho 

umelca Jo SEfA BUCHERA. Táto ozna
movacia vet a je pravd i vá a p latná až 
do bodky. · Nebýva v.~ak zvykom zosta( 
len pr i jednej vete. Žiadalo by sa j u 
doplniť o pár ďalších, ktor é by tlmočzli 
pisateľov dojem z podobnej udalost i, 
ktoré by zhodnotili je j význam v do
mácom hudobnom dianí, prípadne i za 
u j ali kr i t icTqí postoj k 'umeleckému i n
divíduu in t epr·et a. Ale ako správn~ r ea
gooať na koncert or gan istu, ktorý sa 
nemohol za zdar ný priebeh zaručiť len 
svojimi schopnosťami, svojimi r ukami a 
tobôž nie svoj imi nohami?! Ako reago 
vať otedy. keď je organ handicapom? 

Zo skúpych infor mácií pr ogramového 
bulletinu sme sa dozvedeli , že Josef Bu 
cher koncer t uje skoro v celej Eur ópe, 
ze vo svojom r epertoári má zahrnuté 
kompletné organo vé dielo J. S. Bacha 
a C Frarzcka. Dalo by sa teda očakávať, 

že pred o llecenstvo predst úpi osobnos( , 
k t orá · je už zvyknutá sebavedome po
n;ílcnuť umelecký zážitok . Avšak aj tá 
najsilnejšia osobnos( by bol a určite 

ot ra.~cná nečakaným poznaním · .. nepo
sl ti.~ nosti" r1ást·roj a! Možno, že Paga
n ini Ylaoza j dokázal odohrať svoj kon 
cert len na jedllej strune. Ale nechcela 
by som byť v koži organi stu, ktorý sa 
r ozbehne nohami po pedáloch a - pe
dále mlčia! Organ o koncer t nej sieni SF 
j e oeľmi pekný, je navyše dobr ým po
zadím a dekor áciou orchestrálnych kon 
certov. Možno, že t ýmito vlastnosťami 

je j eho úžitkovosf ohraničená . . . 
Ovodrwu skladbou pr vej častí progra-

mu bola Bachova Tokáta F dur . Ziaí. u 
poslucháčovi musela zanechať skôr t ráp 
ny pocit vlastnej i umelcovej bezmoc 
nosti. Pedálouý hlas nebol ochotný zmie
r if sa s prauidelným t epom bachovskej 
hudby a svojvoľne ,.dok omponoval" akész 
pod i vuhodné synkopy, zľahčoval si prá
cu nespočetnými ,.pomlčkami". Je len 
prir odzené, že v duchu nemilého pre 
k vapenia a obáv z no~ého ohluchnutia 
pedál ov sa n iesol celý výkon Josefa Bu
chera. V hre bolo cítit úplnú neistotu a 
nezr iedkavé boli aj značné tempové vý 
kyoy. Azda jedlnou interpre tačne uyda
r enou skladbou prvej polovice Twncertu 
(v k tor ej odznel výlučne Bach ) bola 
Chor álová predohra ,.Schmiicke d ich, o 
liebe Seele". Svojou uktudňujúcou, za
dumanou náladou zrejme dobre vplý vala 
aj na inter preta. Celý Bach bol regist r o
vaný pomerne sk r omne a t r iezvo. Na 
proti t omu Ciaccona cis mol bratislau
ského r odáka f r anza Schmitlt a oplývala 
farebnosťou, bohat ou r egist r áciou. Veď 

· napokon išlo o skladbu vystavanú novo 
r omant ickými pr ostriedkami. V i nterpre
tácii nechýbala 'ani pr edtým postrádaná 
rlynamičnost a nápaditosť. Josef Bu
cher v nej mal dost širok ý priest or na 
predvedim ie svojej technickej zručnosti . 
ťažiskom predo.~lých r iadkov mal ' byť 

pôvodne dojem z koncel'tu. faž iskom sa' 
ošak stal doj em z or ganu. Nebolo by 
o moci kompetentných zabezpečit k va
l itu nást r oja a s ňou súčasne kľud 

umelcooej duši pri koncertovaní? Aby 
nepríjemné momenty neuypudili zo sály 
aj to minimum obecenst va, ktoré j e or-

• ganovým k oncertom ešte verné . .. ! 
DAGMAR KOVÁROVÁ 

D du r .. Pražská" od W. A. Mo.zarta. Na 
te jto sk ladbe s me s poznali dosiaľ má
lo známe schopnosti d ir igenta J. M. Dob
rodins kého. Jeho inter pretácia Moza rto
vej sym fónie mala potre bný švih, jas 
nosť, plastičnosť, zvukovú farebnosť a 
štýlovosť. Na u.váženie je, či Mozartoy
ská p ar t it úra vyžaduje také silné ob ~ 
sadenie sláči kovej skupiny, cha•r akter.i s
tické najmä pre romantické obdobi.e. 
Výkon orchestr a SF bol na slušnej úrov
ni, dobrý dojem narúšali iba omyly les 
ných rohov, Č<l by sa u SF nemálo vy
skytovať v take j mieTe. 
' V d!·ul:u~j časti ko ncertu sa, pred sta vit. 
popredný or ganista Ivan So]!:o! v Bri
xiho Koncerte ' F dur pre oi:ga.n a o r 
chester. ,Sokol 'j e interpre tom vysokých 
kva lít. Svoju povesť 'potvrd il a j v bra-

túrach, pokiaľ nie sú vo veľmi vyso
kých polohäch,' dosahu je so lídnu ľahkosť 
á zreteľnosť. J e j pr e j av j e muzikálny, 
p t:ecítený. S · niektorými registrami (a 
na .ilnä• s predhodmi) 'má však miestami 
ešte pr-oblémy. J ej na túr elu nie je ve ľ
mi vhbdr'lý d ramaticky exponovane jší vý . 
r az a a j ·n iektoré výšky má neis té. 

Skladba · jef p iesňeivéh'o re per toáru ( z 
veľke.i časti · pozostáva júceho z t vorby 
na' prelome ná~ho storočia) je po str án
ke dramaturs:~ickej prinosom. V podani 
E. Blahovej odzne li dve árie · od 
J. llaydna (Aria di Nan nina a Aria di 
Carde lli na ). 5 Br ahmsových piesní, De
bussyho Fetes galantes, 7 raných ,piesní 
A. Berga (všetko v or igináloch) a na 
záve r Zimme rov cyklus Jar v údolí. 

Osvieženlm programov komorných 
koncertov bolo angažovanie m ladého gi
taristu J ozefa Zsapku, ktorý spolu s 
Vojt echom Samcom predviedol Sonátu 
G dur pre flautu a g itar u od P. A. Lo
catelllho. To to nie vel'mi časté obsade
nie zau .ialo skve lým technickým zvlád
nut!m i muzikantsky živým, ale di sc i
plinovaným a kultivovaným muzic!rova-

Bol to úspešný konc.ert, na ktorom 
okrem i !lterpretačných výkonov . Z~l./ .ia,l 

.'11ajmä J .~"M. ·ool5rodiňskf kt'o{ý s·a pred~ 
sta~il ai<Q .pohotový . di'r.igent . a .dolirí 
·muÍlkant: Mali by si ho všimnúť n•še 
.orchestre a d ať mu viac dirigentsk•'rh 
možnost!. - dk· 

nim. Skoda, že sme sa so Zsapkovým 
umenim v Brat islave doteraz nestretá· 
vali častejšie. 

Nemalé možnost i Samcovho umenia 
(kvalitný, guľa tý, zamatový tón, zna
meni tá intonácia, zrete ľnosť v rých ly,·h 
pasážach, veľký dôraz na štýl, sebadis· 
c iplína, ako i zmysel pre precizitu) nás 
oprávňu jú predpovedať mladému ·umel· 
covi úspešnú ko ncertnú dráhu. Okrem 
Loca telliho (so Zsapkom) predviedol ts 
klaviris tkou Elenou GáUorovou ) Fantli· 
ziu pre fla-utu a klav·rr od G. Fau~ého 
a · Joueur s de f liite od A. Roussela. 
ľ.IWt:bu slovens kých autorov pre tento 
nást roj r e,prezentovala zvukovo boha~ 
a invenčne svieža Sonáta v re sólovú 
flautu od P. Bartovica. 

S uznanim musíme ohodnot iť výlro· 
ny sprevádzač<>v - Ľudovíta Marczin· 
gera (rpar tnera Blahovej-Chladne j ). kto
rý s veľkou dávkou precizi ty, noblesy l 
fantázie vždy vhodne dokresľoval nála· 
du jednotlivých skladieb - i E. Gáffo· 
rovej, už neraz osvedčenej ako citlivej 
a spoľahlive j komorne; hráčkv. 

-ž k· 

Minister stvo kultúry SSR v spolupráci so Slovk oncer t om zvolalo na dnr 
27.-29. január a t. r . celoslovens ký aktiv or ganizátorov hudobného života na 
Slovensk u za účasti riadiacich orgánou krajských a okresných nár odných 
výbor ov. Ak tívu sa zúčastnili aj zást upcouia Sloven.~kej hudobnej r ady, Zuči
zu slovensk ých skladateľov. 

Hlavným cieľom ak t ívu bolo oboznámi! poriadatetou a or ganizátorov kul
túrneho život a s ú lohami , ktor é t r eba plníf, a s krit ériami, k toré t reba 
uplatňovať pri šír ení profesionálneho umenia - v súlade so závermi 
XIV. zjazdtt j K omunistickej str any československa a s ohľadom na ďalší kul
tú rny r ozvoj Slovenskej socialistickej r epubliky. 

Po r ef erátoch zástupcu Ministerstva k u ltúry SSR o aktuálnych kultúrno· 
politických otázkach a riaditeľa Slovk oncertu o úlohách pri rozvoj i pr of e
sionál neho umenia a k ultúr neho ·života našich miest , predstavi telia slovenskei 
hudobnej kult úr y a účastníci aktívu v bohatej ·d iskusii vyslovili svoje názory 
i pripomienky na adr esu slovenského k oncer tného života. Priestor dostala aj 
problematika zábavného žánru, inf ormáciou o nouý c1t opatreniach v sprostred
lcouateľskej činnosti a o súčasnej program ovej or ientácii v tejto obl~sti 
K akt"ívu sa podrobnejšie vrát ime v budúcom čísle Rudolmého života. 

Dve· vdovy v nov·om naštudovaní 
Aby sa int erpretácia Smetanovho die

la nesta la muzeálnou , záležito.sťou, je 
potrebné - u každej gener ácie umel
cov - hľadať k tomuto zakladateľovi 
českého operného slohu svojskú cestu 
a súčasný smetanovský štýl. Výrazným , 
vkladom do toht o s naženia j e nové na 
š tudovanie Smetanovej komickej opery 
Dve vdovy, k torá má v scénickom od
kaze s.ktadateľa zvlášt ne postavenie a 
predsa je v kmeňovom re pertoári opery 
Národného divadla neodmysliteľným t i-
tulom. · 
Skutočnosť , že za d ir igents·kým rpultom 

nového naš tudovania Dvoch vdov v IPt'až 
s•k•om ND s tála osobnosť t akého formá
tu, a ko je Ja roslav Krombholc, bol.a sa
ma osebe zárukou, že našt udovanie ope
ry bude .. zrodené na šťastnej planéte" 
Krombholc vypracoval všetky jemné 
nuansy krehkej smetanovskej part itúry 
s vrodenou noblesou, jeho zvláštny cit 
pre rozvinu tie smetanovske1 spevnost i 
pr išie l k slovu v plnej miere. Oporu mal 
vo výborne hr a júcom orchestri a doko
na le pripravenom zbore (z-borma jster 

Milan Malý). Režis ér Kar el Jernek bol 
vynikajúcim pa r tnerom dir igentovi. ľud
sky teplý pr ibeh - !Plný najsubtilnej
šich c itových ztichvevov - zahaľuje do 
rúšk-a idylickej "selmky", kde aj ru
dové scény sú pr eniknuté štylizäciou 
jemne j gra ciózno9ti. Samozrejme, ne
chýba ani bodrý humor ľudových posta
vičiek. Ale ťažiskom JernekoV'ho prínosu 
zost tiva j em ne vypracovaná sťihra, kde 
.prúdia city s delikát nosllou vyrovnanej 
e legancie a :vkusu, kde naplňuje človeka 
dneš'k·a úprimnosť ľudských vzťahov. Ra· 
di odtPustfme, že rpoňatie die la bolo do• 
bovo t rochu anachronické (namiesto po. 
l ovičky šesťd·esiatych rokov minu lého 
storočia sme totiž skôr v ovzduši bie· 
dermeiera) , a j keď scéna Oldricha 'ŠI· 
máčka (spolu s kost ýmami O. Filipi) 
d<Jbre korešpondovali s ~eži sérovvm zá· 
me rom. 
Najväčšiu po·zornosť v sólist ickom ob· 

sadení vzbudila Marcela Machotková ako 
Anežka. Post ava sa s tala ďalším výraz
ným úspechom tejto .,smetanovskej" 
speváčky. Macbotkové ideál>ne splňa 1)0• 



Estetická výchova 
Vltanou pomôckou pre vyučovanie hudby v hodinäch 

estetickej vých ovy sú P or tr é 'ty s v et o v ý c h hu
dob n ý ch s k l a d ate fo v, k t or é vydali Učebné po
môcky, n. p.' Banská Bystrica v r. 1971. V úvode autor 
Michal Palovčík hovorí o účelovom zameraní publik'ácie, 
k torá nechce byť opakovaním učebnicových poznatkov, 
ani náhradou za učebnicu dejín hudby. Má byť iba ich 
doplnením a oživením. Predstavuje žiakom najvýznam
nejších hud. skladateľov, pôsobiacich od začiatku vý
voja európs ke j hudby až po Impresionizmus. Súbor 
za čína dobovým portrétom Palestrinu a končí kresbou 
Debussyho, ktorej autorom je Yvan Thiele. V pripo
jenej štúdii, k torej následnosť j e koncipovaná t ak, ako 
to žiadajú osnovy g~mnaziálnej est. výchovy, nájde 
i pedagóg, k t orého odborné a prakt ické znalost i ne in
klinujú priamQ do. hudobnej sféry, s úhrnný prehľad. 
Doplnít si ho znejúcimi ukážkami produkcie nášho Opu
su č i Supraphonu už nebude problém. 

Obra zy súbory by bolo rho.žné rozdeliť do dvoch časti. 
Prvú pr edstavujú port réty staršieho typu (Mozart, Bach, 
Schubert atď.), dobre známe zo staršie zariadených 
učební hudby. Pokiaf sa autor sn ažil o istú atypickosť 
výberom doteraz neuvádzaných skladateľov, n emožno 
mu uprieť snahu o dobove kolorovaný port·rét . Pôsobi
IVoSť jeho organického začlenenia je však závislá od hľa 
diska použiteľnosti ako názor ne j pomôcky. Tieto slová 

( sa vzťahujú na tzv. port·rét Césara Francka, alebo má-
lo výraznú r ytinu Palestrinovej podobizne, k t orej prie

\ merná kvalit a splývania tlačiarenskej černe nepridá na 

f 
výraznosti. 

Pri prelist ovaní starostlivo z ostavenej odbornej pub
likácie (jej časť o ruských skladateľoch s pracoval 
dr. Jozef Tvrdoň) moŽlno nájsť a j isté nepresnost i. Je-
den zo žiak ov Francka sa tu uvád.za pod menom Du
pare, Palestrinova Pieseň piesní s nesprávnym latin
ským názvom Cantus cantorum, ap. 

Estetická výchova má už aj prvých abs olvent ov. Jej 
koncepcia je ešt e stäle námetom polemiky. Nebolo by 

Musicalovf úspech 
v Banskej Bystrici 

f 

Neďaleko Londýna v krčme "K vojenskému kabätu" 
s~ náhodou st retne pestrý národ dvadsi·atioh deviatich 
pútnikov, v sk111točnosti však star<>stli·vo vybratých re
pt·ezentantov, <>krem vysokej šľachty .a t uláckej bedače 
takmer všetkých vrstiev .anglickej spoločnosti XIV. ste
račia . A t ít·o ľudkovia s i na púti do Canter bury, k hro
bu arci bisku pa sv. Tomáša Beoketa s,príjemňujú cestu 
rozprávaním 1poviedok. Veľkohubý ikrčmár, ž·e>na z Bat hu 
s dobre podTezaným jazýčkom, na,Jvne idealist ick ý ry
tier, dôležito sa tváriaci duchovn! a m níšky, m ilé i ne
milé <>soby, kreslené s neodoľateľnou, temer nat ura lis
ticky konkrétnou vern<>sťou, ll)os-tavy s pachom člove
činy - to je svet Chaucerových ľudi, kt<>rými rám cuje 
svoje veršované poviedky. V ang!ic.kej literatúre sa t o 
ud ial<> vôbec po prvý r.az, že básnik s takou otv•ore 
nosťou a kritickou vervou zachytil skut·očný život vte
dajšieho Anglicka, zmáme situácie a typy vykreslil so 
všetkýi11i ich '!legativnyml črtami a s humorom, ktor ý 
s veľkým uznaním oslav<>va li v neskorších e pochách. 

Canterburské poviedky (Cantetrbury Tales) sú maj
sh,ovským dielom Geoff.rey Chaucera, k torý až P<> päť
desia tke, po nazhromaždení literártnych a životných skú
senost! naš iel svoju angl i ckosoť i samého seba, až v Can
terburských poviedkach dozrela !Preňho príležitos.ť dať 
vol'ný priebeh neskrotnej, živej .radosti z rozprávania. 
Canterburských IPOvied<>k malo byť pôvolne sto šest 
násť - každý IPÚtnik ma l pov.edať dve na ceste ta a 
dve na cest-e späť, autor však stihol napísať len 
dvadsaťštyri (dve z nich n ie sú veršova'l'!é ). No i tých 
dvadsaťštyri stačilo na to, aby sa Chau cer stal zak la 
dateľom modemého anglického básnictva a v.Ja stne do 
Shakespeara jeho najväčším zjav<>m. 

Mart in Starkie a Nevill Coghill vyorali z dvadsiatich 
š tyroch poviedok šesť (v Bystrici vynechali Odpustká
rovu poviedku <> kat'tároch .a <>pilcoch) a spracovali ich 
pre j avisko. Pomocou k-ongeniálnej, z atmosféry povie
dok vyviera;júcej hudby Richarda Hilla a Johna Haw 
kinsa vzniklo mus ical<>vé dielo, k-toré síce nemalo taký 
hlučný úspech na Br<>dw.ayi ako Hell<>, Dolly a lebo My 
Fair Lady - to však nemusí znamenať, že je menej 
hodnotné alebo záb:avné. 

Ako dobre, že túto inscenáciu za nás vide l režisér 
zv•olenSike.i činohry Jar oslav Chundela a zr·ejme opan
taný jej čarom, so zjavnou chuťou a elánom sa pustil 
do prlpra vy v banskobystricke j s pevohre. Iskry jeho 
t ichého nadšenia v doteraz nevide ne.i miere inšpir<>v•ali 

_ nielen účin kujúcich hercov, ale .a j všetkých s.polutvor
cov Púte ·do Canterbury: predovšetkým choreografa a 
asistenta r éžie Františka Bernatika, ktorý sebaisto 
uplatnil svoj nemalý fond pohybovej fantázie, scho;p
nosli charakterizovať jednotlivcov i skup iny - najmä 
v Kňazove.i poviedke kde na premiér·e excelovala Gré
ta švercelová. Nevšed nú nápaditosť predviedol tentoraz 

teda správne preceň~vať prvé výsledky. TAto "lnveStf
cia" je t otiž ďalekosiahla. Aľe nazdávame s a, že sa 
niečo už s talo. O tom najlepšie svedčia v-ýpovede gym
nazistiek, pre k toré sa jej povinnosť už skončila. -
Najväčšfm prínosom pre mňa bol však vzťah, ktorý-som 
sl vybudovala k väžne j hudbe. Abs Ôivovala som .sice 
ĽŠU a dokonca som bola odpot·účatiá na ·konžervató-' 
ri um, ale nechcela som. A to je najhor šie, . lebo treba 
chcieť. Kým som to brala ako povinnosť snažila som 
sa, ale bez vnútorné ho zaniet enia. Až na gymntziu . 
sa mi o tvoril nový pohľad a stot ožnila som sa: s ná
zorom, že "vážna hudba" vlastne nie j e "váž'llou " . Je 
veselou, r adostnou, bolestnou i smut nou. A stal sa i ďal
ší zázrak - po t akmer jeden a polročnej prestávke· 
s om opäť začala pravidelne cvičiť na klavíri. V mlad
ších rokoch som mala dosť veľkú ant i·P.at iu . voči ľu
dovej hudbe ( sam ozr ejme v zajatí tiig.:.beat u•). Dnes 
žasnem pri počúvaní Paschovej Om š·e F a ur 'nad . jej 
mnohotvárnosťou a neopakovatefnosťou. Myslím, že · cie 
rom estetickej výchovy bolo rozvíjať našu osobnosť 
vo vzťahoch k ľuďom a k životu vôbec. 

(Mat•g ita Hukelová, III. roč. ) 
- V hu dbe, tu hebkej ako lupienok t ulipánu, t u j em

nej ako hodváb, no vždy božskej krásy taj . . . nájdem 
vždy to, Č() hľadám. Niekomu stačí, ak má zlú náladu, 
strčiť k uchu tra.nzistor, z k t orého kričí : ,,Hej, nebuď 
nesv~" a skáče o d .radosti. Inému pom ôže·-·v takejto 
krlticl<ej chvíli Mozartova "Malá nočná hudba", alebo 
Schubertova "Sere náda" a . ocit ne sa. na vrchole blaže
nost i - ako ja. (Možno' nie som ·ani náročná, ved' som 
iba z Voderád. ) Neutiekam sa však k nej iba keď m a 
niečo t rápi. Snažím sa, aby som ju čím viac spoznávala, 
aby som ju čím lepšie chápala a aby vzťah medzi nami 
bol čo n ajúprimnejší. Veľmi rada čítam životopisy j e j 
tvorcov, v ktot•ých je toľko zau jím avých a často až 
neuveriteľných vecí. 

(Máda Valeont!nová, III. r-oč . ) 
O t ä z k a pr e z a i n t e r e s o v a n ý ch: Je Vášmu 

predmetu v kontexte ostatných gymnaziá lnych predme
tov vyhradená dostatočná pozornosť z hľadiska vyba
venia (hud. nást roj, prís t roje na prehrávanie, disko té 
ka)? Vedie : Jän SCHULTZ 

Snímka z musi calu Pút' do Cante1·bury (hlavní pred
st avitelia - Z. Gillová a ) . Zemko ). 

Snímka : K. Mlklóši 

a j výtvarník Pavol Her chel vtipným riešením rea listic
ky náznakovej scény, k tor ú doplnolli výbonné kostýmy 
hosťujúceho Jii'ího Sochovského. 

Chunde1a v úzkej spolupráci s choreogr·af<>m a s di
r igentom Vojtechom J avorom vypracoval živé t y1py a 
charaktery Chaucerových pútnik·ov a plasticky pôsobia
ce výjavy iC'h poviedok - okrem poviedky žeony z Ba~hu 
na konei, ktorá vyzne la tak matne a bezradne, že na
priek nadľudskému úsiliu Zla tice Gillovej predstavenie 
na tomto m ieste ZJnateľne kles lo. (Nemohol režisér vy
pustiť radšej túto pov[edku nam iesto Odpusvkár<>vej '! ). 

, Takže nebyť záverečného rozj.a~·eného návt·•atu pútni
kov z Cant·erbury, pri k torom .,kone" obr átili do hľa
dis·j<a a zdvihli opäť nála du, ohlas v hľ.adisk·u by bol 
býval nezaslúžene m enší. Inak inscenácia sa vyznačo
vala vkusnými a d isciplin ov.a'!lými hereckými i spevác
kymi výkonmi, možno až pl'iveľmi zje~neným · irfte.t::: 
preto va ním Chauce.rovho prostor.ekého h4m<iru .a š-tav·- . ' 
na tých úsl·ov í. úpr imné uznanie a j prekladat·eľovi Karo
lovi Dlouhému, k torý má vôbec. najväčši u zásluhu na 
uvadzan! musical<>vých titulov na Slovensku. 

Tento nečakaný úspech umelcov oboch súborov je 
<> to významnejší, že ide o žáner, s ktorým toto di-

. vadlo nemá skúsenosti - ak nerátame nepodarenú 
My Fair Lady, náhodou t iež v Chu ndelovej réžii. O ~o 
radostnejšie je preto konštatov.·ať, že ten to .premýšľavý 
typ činoher.ného režisér a s takou nákazliv·ou dôverou 
oživotv<>ril skvost svetovej literatúry a po Pálk<>ve.i 
inscenácii pôvodného musicalu - balady Hviezdy a 
patróny na N<>ve j scéne v Brat islave priniesol Púťou 
d<> Canterbu ry a j na vidieku nesporne kvalitný dôkaz, 
že m usi•cal ako rovnocenný divadelný útvar ostatným 
klasickým' žánrom vyž.adu je tak isto serióznu r éžiu, 
umelecky !Presvedčivo stelesnené postavy, ako a j kvalit 
ný 51Pev a &pohyb. GIZELA MAČUGOVÁ 

treby smetanovského prednesu - v spo
jení vrúcnej lyri·ky s výraznými dra
matickými akcentami, opierajúc sa pri
tom o príjemnú farbu hlasu l kL"i·štáľovo 
čistý tón, kultivovanosť !POhybu a !Pri
rodzený herecký. pL"ejav. Naďa š ormová 
ako Karolína síce zostala tr<>chu v jej 
tieni, ešte jej totiž chýba absolútna 
technická vybrúsenosť speváckeho !Par
tu , ale napriek tomu odviedla kus p<>c
ti vej práce. Jej veselá Karolí•na bola 
zádumčivej Anežke M. Ma ch<>tkovej 
vhodným protipólom. O Ladislavovi Iva 
Zídka by sa dalo hovoriť dlho. Znovu 
sme si uvedomili, ak<> sa výrazná <>Sob
nosť zmocňuje úloh y a vytvára .vnútor
ne presved čivý portrét. 

ca Tonika a Lidky v !Predvedení Jindi'i
cha Schmalza a J any J onášovej zosta la 
iba doplnk<>m, ktorý večer .ani nerušil, 
a ni ne<>bohatil. 

e V dňoch 5.- 6. feb
r uára t . r. usporiadal 
Os vetový ústav v Brati
slave celos lovenský ak
tlv o súčasných otáz
kach v zborovom speve . 
Cielom aktívu bola vý
mena poznatkov o funk
cii a spoločenskej zaan
gažovanosti zborového 
s pevu na Slovensku, in
fo rmácia o jeho súčas
ných t endenciách, o ce
loslovenských, kr ajských 
a d'alšich učebno-vý
chovných a festivalových 
podujatiach, o súťažnom 
poriadku na roky 1972-
76, kategor izácia spev~c
kych zborov a pod. · 

Eduard Haken (Mumlal) s v<>.i obrov
sl<ý hlas-ový mater.iál podriadil .iavisko
vej situácii a spevácky výraz modelo
val do najjemnejšich odtieňov, takže 
by stačilo Hak·ena iba počúvoať, aby sme 
ma li postavu pred sebou. A t o treba 
brať do úvahy jeho herecké dotvorenie 
postavy - od klátivej chôdze, d·obro
myseľných pohľadov, · .p.rezr.ádza.itícich 
beZJprostrednú naivitu dedinského ujca, 
až po lich<>tivé úsmevy človeka zvyknu
t ého na p ánsk!u .&luäbu. ~aaovä <ivo.jj• 

Na repríze zau jal predovše·t kým sym
patický Ladislav podan! Miroslava Svej
du. Oproti Žídk<>vej kreácii je subt!l
nejšl a komornejší, ale upútal hla'V'!le 
vo vynikajúcom prednese árie "Když 
zavttá mäj". Hlavne vo výškach sa mu 
h las rozžiari. V dv<>jici vdov zostali obe 
predstavdteľky o krok pozadu za il).rvým 
obsadením - Helena Tattermuschová 
nemá pre Karolínu predstaviteľské dis
pozície a ani speväcky nezauja La takou 
bravút'nosťou, a k<> sa očaikáv.alo. Alena 
Miková n epostihla v.nút<>rný svet Anež
ky - nahrad:w vala jemnú kresbu os trý
mi tahmi, st ro jenými úsmevmi a ani v 
hlase ostrejší tembr nezodtpovedä 1Pa1·tu 
Smetanovej postavy. 

Nové . naštud<>vanie Smetanových 
Dvooh vdov 1priniesl<> výrazný úspech 
nielen v dok·onale vyváž,eno m i·nsc.e.nač
nom s lohu, ale i v r.ade pozor uhodných 
výkonov nastupujúcej gener ácie, prl č<>m 
obe spevácke generácie prispeli rovna
kou mierou k úspechu naštudovania. 

RUDOLF ROUčEK 

e V čase od 1.-14. 
febr uära uskutoční Slo
venské kvartet o v rámci 
protokolu s Goskoncer 
tom umelecký zá jazd do 
ZSSR (Baku, Jerevan. 
Tbilis i, Suchumi, Lenin
grad). 

.Jllouoarrafia, 
o Baehowi 
· Slo:v.enská hudobnä veda ! celá časkoslovenská kulttl

ra boli významne obohate-né vydaním v.eľkej m<>nogra
f ie , Emesta Zavarského o J. S. Bachovi. (Editio OPUS, 
Bvaitlslavoa 1971, 468 s tr án text u, 32 stL"án o brázkových 
prlloh. Cena viazaného výtlačku 59,- Kčs.) Až ·d·o toh-

. to " Času sme n emali pôv<>dné d iel•o na tút<> tému, bola 
, len P1:.el<>·žená literatúra a le.bo dielčie štúd~e. kt<>ré ne 

mulrJi . zat~>)•niť medzeru ,.;, našej mu-z<ikologickej literatú
re. Ernest Zavarský m á zäsluhu na t<>m, že P<> dlhoroč-

. · nej špecializoVt&nej pr ípravnej práci ·tento nedostatok 
odstránil, a to takým spôsobom, že jeho práca môže 
stáť i vo svet ovom me!X'i'tku po boku monogra fie Al berta 
Schweitzoer.a (ktorého 'pamiatke je venovaná), ba svo
jou modernou k<>nce.pciou ju ešte ll)redst ihuje. 

Autor sa snaží umiestniť J . S. Baeha historick y správ
ne do jeh<> doby ! <>čistiť jeho zjav od všetkých le
giend, ktOil'é boti okolo neho vytvorené. Na počiatku 
skúma i súvisloSiti s:<>du Bachovcov s Bratislavou, Č<> sa 
v ~aršej bachovsk 'ej literatúre neraz uvád-za lo. Podľa 
ter·a jšieho s tavu bádania E. Zavarský k<>ilštatuje , že 
tieto údaje sa nedajú z dokumentov potVt'diť. Prof. Gi.in
t her Kraft z Weimaru z is til, že príslušníci Bachovho 
rodu žili · .aj na južnej Morave. Poz<>ruhodné sú tiež 
zistenia, že J. S. Bach sa učil ·latins ky z učebnice J. A. 
Kome nského (str. 19) a že na lýceu študoval pod vply
vom Kome'l'lského r efo.r m. Našej klra jiny .a · n ašich ľudt 
sa eštbe týka správa , že · Bach, ktorý za 'h r an ice ne·
cestoval, b<>l výn~močne dvakrát u nás v K31t'lových 
Varoch (str . 60- 61) . Naopak, nemožno tvrdiť, že Ma
tej Sojka ani J án F.ran~isci :b<>ll prJamymi Bachovýnil 
žia~mi (78). P l.'e gr ófa Františka Antonína Sporcka 
z Lysej n /La-oom v čechäch zl<>žll Bach Omšu F dur 
(277). V j eho P astora-le F dur pre organ (BWV 590, 
4. č.asť) sa ozýva známy motív zo Smetanovt'l.i p.rvej · 
uspävanky z Huibičky ( ·čo E. Zava;rský nekonštatu je; · 
napokon o Bacho'I/IOm autor stve tejto skladby sa !PO
chybuje). 

B<Jhaté a veľmd podnetné sú i utorove úvahy o socio_. 
logických as pektoch Bachovho života i diela . NiC"kde sa 
tieto ·závery núkajú samé od seba, napr. keď lde. o hud
bu ako •O zames·tnan ie (33 ), alebo o Bachových !konce·r _. 
toch v lkavial'ni .a záhrade, kde všade hral vážnu hudbu 
svojej doby (83). P<>rovnanie s našou dobou je niekde 
až prílišné, na,pr. keď sa ikO'!lštat u je '(74) , že ,.Bachovi 
alumni neboli ani le.pší .ani horší ne ž ohovanci · ktorého• 
korvek dnešného intet"tnátu s IP<ldob.ným výchovným za_. 
merantm". 
Veľmi zaujímavé sú u pozocneni•a nä slovansk6 prvky 

v Bacho•vej hudbe (217)'. Ide o príbuznosť motívov 
s piesňami poľskými, českými, lu.žick<>srbskými l slo• 
venským i. Zavars ký t u správne vystríha pred prece

r ňovanfm týchto s pojitostí a polemizuje v tom l s ma
ďarským muzik<>lóqom B. Szabolcsim. Pokia r säm zis-
ťuje "smetanovskú tému" Bachovej husro'!'ej sonáty 
E dur (185) , t r·eba i t úto súvislosť pripoč~tať sktk 
vplyvu ľudového t anca. Podobný je a j prípad Sedli ac;- . 
kej kantáty, ktorä obsahuje prvky ·lužickosrbsl<ej r·udo-
vej P•iesne (280). Piáve lepšťfli poznantm Bacha sa uka-: . : 
zuje, aká mMh<>stranná je jeho tv<>rba, že nie je vži:ly 
len vážna a dôstojná, ako sa mi Bach a obecne !POZerá. 

Autoo: sa snaží V·i-dieť &pravodlivo i Bachov.e spory 
a život né k-onflik ty. Nepozell'á na ne jedn<>St!ľanne, na
opak , vidí pravdivo l Bachovu z•a.rytosť a tvr·dohlavosť. 
S ús p'ech<>rn sa pokúša uviesť Bacit<>ve povahové vlast~ 
n<>stl do spojit osti s jeho portrétmi i s pods tat<>u ieho 
hudby. Nechce' nik-dy zjednodušovať. 

Preto nedáva jednoznačnú odpo'veď .ani na otäzku, Či 
existuje baehovský typ o r ganu. Správne vyvodzuje, že 
Bach hra l na inom t ype v mladosti, n a inom nestkôr 
(352). Nie je t iež rpre výhradné pou žívani.e č·embala 
k inte·rpret ácii Bacha. Na01pak, moderný klaví:r, o .akom 
sa BachDvi a.ni nesnívalo, je pre rpolyfóniu jeho diel 
veľmi schopný (378). Pod<>bne je tomu i s telllJ)ero
vanlfm ladením. .St-av!teľ. o:t:!JanQy Sil.bermann, ktorého 
t;neno a výtvory sa &yčajne uvádzajú v ·&pojitoSti s Ba-. 
'chom, bol proti t emp'erovanému lade.niu a Bach preuká- · 
zateľne hral na jeho o rgan<>ch. 

Zavarsk ý ukazu je spräv:ne i na Bachov pomer k ta• 
lianskej hudbe (113) . Aj Bach bol pod .vplyvom módy 
tal-ianskej hu-dby, ale tiež 'sa z nej učil a tvorivo na ňu 
nadväzoval . 

P<>dstatnú časť Zavarského ~nihy tvoria dôkladné 
rozbory všet kých dochovaný.ch Bachových di•el. Tu pri 
náša kniha najviac podnetov ·všet kým inte;rpr.etom i po
slucháčom. Sú tu or iginálne úvahy o štýle, nap!ľ. o pre
nášani čembalového štýlu do O!ľganovej hry, čo je ;pre 
Bacha tyl!)iCké. Zau jmú i partie o Bachovom cite p re 
tóniny (164), presv·edčivé sú výv<>dy o jeho c itovosti 
(,prtklad: Petrov plač z Paši! - 227, alebo Bachova 
štylizäcia smie·chu - 241). Je tu aj tabuľka Bachových 
temp - .var uje sa pred ich strohosťou (375 ), je podaný 
pr·ehľ.ad j eho <>zdôb (386). Dosť miesta sa v·enu:je prob
le matike t'l."anskripcli, kriticky sa s tavia k moderným 
zvukovým realizäciám, aj keď ich podnikali tak! umelci 
ako l. Std.'avinskij, A. Schonberg alebo A. Webern, za 
svojvoľné považuje i .adaptácie Busoniho. Medzi na
šimi inšVľumentármi Bachových d iel uvádza v. Smetáč 
ka a A. Moyzesa; chýba O. Jeiľemiáš. Právom odmieta 
módne ada ptácie pre g.itar y, harmoniku, hlasové en-· 
semble alebo jazz. 

Vynikajúce sú l kapitoly o Interpretácii Bacha na 
jednotlivých nástrojoch. Medzi sólovými huslistami, 
ktorí sa presláv!ll predneS<>m Bachových sonát chýba 
meno !Pr·imária českého kvarteta K·arla Hoffmanna. 
U~:_I~né s~ záslu~y J . Kubelíka, J . Suka alebo Zuzany 
Ruz!Ck<>v·eJ o ma,1strov·s'ké poda,nie týchto diel. E. Za
varský n ezabúda ani na g.ramofó.nové nahrávky a ich 
hodnotenie. Aj v tom je jeho kniha ÚJP ine moderná 
a oproti starš ím p.r!nosná. Knihu uzatvár.a originä lna 
ka;pttola: Bachova hudba v priebehu dvoch storočí , 
v ktorej sú poučne vyslovované všetky obraty hudobníkov 
smerom k Bachov·! i od neho. J e tu v.eJ'a nových po
hľad•ov _a p<>streh ov. o vývoji bachovskej literatúry a l: 
P.o dnesok. Takto v1dl a utor i svoju úlohu, podať ce
listvý o~raz Bacha a ;jeho d·iela, ako sa nám jav! dnes. 
Je si .vs ak vedomý relatívnosti všetkého, leb<> .,každá 
generácia bude chciet vidieť fakty vlastnými očami 
a svojím s pôsobom ich inter,p.retov.ať práve tak, ak<> aj 
Bachovu hudbu. Má na t<> plné práv<> práve tak, ako 
naša gener áci.a a aj t ie pred ""nami". Ako !POslanie 
svoje j pr áce tVddl však t o, aby rprib!lžila ľuď·om Bacha 
a jeho umenie , jedno z pojítok medzi ľuďmi, ahv si 
le;pšie por<>zumeli • sa z blížili. 

JOSEF PLA VEC 



KO GAN 
•lnnt cli J,' re všetkých účistnfkov. ·(v 

· prv~m kole: Aclaglo a . fúga zQ lionáty 
e. l , g mol, J . S. Bacha, l . časť z kon
certu č. 3 G dur W. A. Mozarta, 2 cap
riccia N. Paganiniho. V dr uhom kole': 
l. časť koncertu J. Sibelia, l. časť ko•1-
certu č. 2, B. Bartóka, Romanca od 
Fourého.) o parížskej 

sútaži 
Tretie kolo, prvýkrát v histórii sú

(Qže, bolo rozdelené na 2 kolá: sólov.é a 
~)mfonické. V sólovom mal každý zahrať 
pollfa výberu jednu sonátu ( Mozart, 
B~ethoven, Bart ók, Ravel, Debussy, 
franck, Four~ ). Nakoniec svojho sú
ťažného v)Stúpenla zahral každý účast
nik ovybra11ý ~pncert ( !'- niekoľkých uve
t'lených) s orQpestrcnn. V Paríži sa )(op.ala POPfl}(ln~ s(iť3ž 

J;~qu!lsa l.'hll>au!l!l 3 MarQI!·rety t.ongove~. 
Víťa~stvq zlsl<aU ltlladí 11ovtet$kl IHidob
nfcl. O .Priebehu ltqsľov~j sýťaže rQz
_práva) na s t r4nkach "My~lk!lf,noj žizpi" 
národný umelec ~SSR, profesor L. ij. Ko
qan: 

Súta~iaci vyfjtúpi!i za dopt•ovodu vý
borM ho teles~, Filharmonického orches
tra franc\jzskt~ho rozhlasu a televízie 
(ORTF) pod taktovkou známeho diri
ge!lta J.>lera D~vróa. 

--. Me{4luárodnl\ súťaž J. Thibaud.a v 
Parífl je jec'ln «i)u ~ najstaršíoh súťaží 
v E:urópe. Kon6 sa už t>ll r. 11143, Soviet~ 
J ki hurJUstl ~Sa na qej ~ÚQ!IStitujú od 
r. 1953, PebtJt bol qspešný - víť~kou 
11a st ala Nelly ŠkolnikovovQ. Odvte<ly vy
!>túpenla a li·liPilCllY v l'ariži sQ stali 
tradíciou. V zozname Gral\4 l'rbc. vidi
:me menlí. a)<o: Boris GytnikQv, ll'jna 
Bočkovova, Liana leakad,..eová, Nana 
Jdvillcwá. Za posledných 14 rokov sa ml 
podar ilo byť člnellQm komisie na sled• 
~ich hu~fovýoh súťažtach. (Tak akó kla
víFne, llj Jtusľová sijt!až }):)Iva· každé dva 
r eky.) l.Jreveň značne kolísala: boli !lÚ· 
ťaže velmi t~lhté, ale aj slabšie. účasť 
·nebola v~!ly veľká, pr~:~tože t ermrn sú 
ťl!že bol niekedy priliš blízko tel'mínu 
iných velkých husfových súťaží, 

Všetci traja sovietski huslis ti vyj;t(i
pili s veľkým úspechom. Ví(l!z!tou sú
ťaže sa stllla jtudentka 4. ročníka lt\OS

kovského JconilervatiíJ:ia - Lí4ja Dllb
rpvská (z triE~Jiy prof. J1111keleviča) . Je 
velmi talentov11nou a výborne pr lprl!
venou huslist~ou. l'·r vä cepa ju zaväz\1-
je ešte k väčijfemu ;!:dokl)naleniq a ro~
ijírenlu repertcyjiru. 

Držit elkoq II. ceny sa stala Oľga Wil
komirská (trl~da prof. D. F. Oistracha 
a P. A. Bondarenka). J ej vystúpenie je 
plné pr ostoty a pril'odzenosti; No mla 
dej umelkyni ešt e treba pracovať na 
odstránení niQktorých technických ne
dostatkov. 

V tomto oftľade t o nevyšlo ani tento 
rok. Ved' _za posledný r ok prebehla sú
ťaž l'. l . Cajkovského v Moskve, l . Sibe
lia v Helsinkách a t esne pred začiatkom 
parltskei súťaže bola siiťaž kráľovnej 
Alžbet y. Spominttné t ri fóra odčer" 
pali značnú časť mladých huslistov. l'l'e
to sa v r. 1971 súťaže J . Thibauda v 
Pari!! zúč~stnU0 len 14 h~sllstov. So
vietsky zväz reprezentovali trajl\ mladi 

Tret illl laureátom je Set·gej Kravčep
ko, tolto času v ašpir antúre pod mojim 
vedením. Je to veľmi clobrý huslista, 
ktorý Qpútava pozornosť umeleckou s lo
bodou a vysokým technickým majstrov- . 
stvom. No a j cm ešte mus i pracovať na 
kvalite zvuku a ríhmorodosti frázova
nia. 

Na súťaži boli qdelené ešte 2 dodq
točné ceny, ktor~ Sil ďostaU do r úl( 
dvom sovietsl\ym h4~listom: S. Krav~ 
čenko obdržal cenu za najl~pšf výkon 
s orchestrom ( cena mi meno Charlesa 
Ml.l'nclta ). Cenu Fourého za na.jlepši'l! 
pt·edvedenie Romance od toltto sklada
teľa dost ala Lídia Dubrovs'l(ä. 

' hudobníci ._ od<;hov11ncl ·lllOskov.ského 
konzervatória - Lfdia Dubrovská, Ofga 
Wilkomlrská a Sergej Kravčenko. 

· Nehr.adlac na ~fzky poi!et účg~Jtn(k~v. 
súťaž bola ctosta.t~ne ťažká 11 zauji
mav4. Proprant bol ZO$t&vený zo ~!a· 
dieb «nnämenýeh už tJred súfažoll a po- (l'~t€ lo~!la: A. SESTAKOVI\) 

.z hudobného života 
* Od ol~tóbra m, r. 

pôsobi v bale.tnorn sll
wre SNO sov~et!ll<Y. pe
c:lll909 . ~ cpQr~g,~;af je
r~v{l·nsM!lo A-1\a~<E~!llicM
ho divadla opery ~ bll.,. 
I~tq f.. p.. Spendlarova 
f. M, Eli!njap, ~·torý pr.!.,. 
pr11vuje p~;e telev!~lu · 
pie)<of~o !>ale-to-v armén
l!l<Y.Gh skl·ad!lterov: Ba
bajižalljllnovu tirgiln~Kú 
'balac'l\l, Tri palmY od A. 
Sp~n<Uarov-a ~ Jegjazar
j;:snovtt Arm~n~ku \'~Vad 
tlu. * Zástupcovi•& Zväzu 
J lov4lnský<;ll diva-delných 
• ro~hlij,;;ových umelcov 
" Slov;msk~l'lo UteráJ:ne
ho fondu, sekcie pre tvo
rivú čtq.pos~ "~ Qbl~~ti di-. 
vadl·a a fitm\1 odQv~dali 
0.-ahomí.re Baraárov~.l 
Cf!nu za ré~iu, l<to~:ú jej 
udelili ~ nl\študovanie. 
Qpe.r y Oth~ll<Q v Státnom 
divacUe~ v ~o~ic;i@ch, ~ 
!lrihliadnl.ltím na t.~levlz
flU réžiu, Zimmerovej 
!,),pery Kráf Oidipus. * K~C,om minulého 
~ku odoestov·ala do NDR 
trojčlenná delegáei.a SND 
(la čele so ~éfom opery 
Pavlom Baginom, aby sa 
~účastnUa !Premiéry Des~ 
:iauov~.i o,pery Lam;elot v 
Státnej oQPelľe - Dráž.
ďany. Toto stretnutie 
zástupcov obidvoch opier 
f!účasne prtnieslo spres
nenie podmienok a kon
k retlz4ciu úloh, vyplýva
júcich zo Zmluvy o pria
teľstve medzi SND a 
Štátnynli divadlami v 
Drážďanoch, ktorú pod .. 
J~ís.aji p.ri návšteve vede .. 
n ia dt<ážcľanske.i opery v 
f>któbl'i m . .r. v Brati
slave. * To)ltor~čná s(l.ťaž 
mladých hudobplkov 
CONCERTINO PRAGA je 
v-yhlásená pre komo~;né 
~úbory a!<él1okQľvek zlo
~enia - v o'bsaclen! duo, 
trio, kvart eto, kvinteto. 
Termin na prihlásenie sa 
do ~llťaže .le 3(). april 
1972, súťažné nahráv•ky 
česko~\ovens~ých účast - · 
n!kov budú rea lizované 
začiatkom júna t . r. v 

štú4!tl <:;s. ro~blélSU. 
{3l!?š!e il'!ió!Vm áci·e liá es. 
ro?:hlas. ~<r~l'la 2, Vino~ 
l'trad!iká l2. · * Brnenský skladateľ 
P-avel Blatný dokončil na 
popud dirigenta Iia·sha
gena skladbu pr€ se
demnásťč-lenný komorný 
súbor vo forme dialógov 
Oedic-atlon t-o Ntirnherg. 
l'remléra bude v rámc! 
Ars-Nova-Toage 1972. 

* z;asl. umelec Vilém 
ľi'ibyl ho!iiťov~:~J 1.-17. 
januara t. r. s pražským 
Národným divadlom v 
BE!rcelone (ako Dalibor ) 
a 16.- 22. januára v Am
sterd-ame, kde s.pleval 
tenorov(\ partiu v Mahle
rove.i Piesni o zem!. * S!Qvenská huslistka 
Je111 Špitková sa v le t
ných m~tsl~coch zúčast
nila Med~inárodnej let
ne,i hu9olmej ~:~kadémie v 
Nice. Mladá int·erp\'etka, 
l<torá mQment&lne štu
duje v Moskve u IQor.a 
Oist•rl!chl\, dostala na 
spomlnaný kurz francúz
ske štipendium. · študo .. 
v&·la ·V triede prof. Od .. 
noposoff~. kde ok~·em 
ne,i I>Qlo ešte 10 žiakov 
rôznych nároclnostl. U 
prof, Odnoposoffa nll~tu
dovala w i koncerty (SI
'bellov, Brahmsov, Mo
z;wtov) a ·~onáty Bacha, 
ar.ahmsa, Rondo Caprl
ciQso o<l Saint-Sai!nsa a 
Sarasat-eho Introduction 
11 Tfli'BilteJJ.e. Prof. Odno
posoff je umelcom me
dzinárodných kvalít a 
veľmi bohatým r eper·teä
rom, ktorého l' edagogic-. 
ká metóda spočíva .a. i. 
aj v tom, že vždy žia
kov! predhrá celú štu
dovanú sklad bu, čo je 
ied•lneč·nou prllez itosťou 
na • .-od!'ozorovanle'' In ~ 
tel'ij)retačných kvalít -
najmä 113re mladých 
umelcov. Jela Špltková 
vvst(jpiJ.a V' Nice a.l s Pa
r lbkym symfanickým 
orche~trom. * Romo1~11é z<ir užPn!e 
bratislavských hudob
ných umelcov, ktoré pod 

názvom Komorná opera, 
bolo ~aložené n·EI je~ň r. 
196~. vstupuje do svojej 
tretej sezóny ako CA
MERATA SLOVP.CCA. Zá
klad-om zdru~enia je ~O
členný ko·morný orches
ter, zložený z čle.nov or
chestrov operY SND, 
Slovenskej filharmónie a 
Cs. rozhla.s1.1. Sťí,bo[" n;;
hral pre čs. rozhlas v 
Bratislave a v Bľne a 
pre Slovenskú televlziu v 
Brat islave l.nštrumentiil .. 
ne a vo·kálpe dl•ela J. 
Bendu, K, Stamica, H. 
Purcella, D. Scarlattiho, 
A. Vivaldiho, D, Cim~ro 
su a J . S. Bacha. Cie
ľom tohoto združenia je 
umelec-ká realizácia ma
lýc-h inšt·rumentál11ych a 
voká lnych fori em z ob
lasti komornej tvorby 
našej i svetovej. Keďže 
štýlovou náplňou tohoto 
komo.rného t elesa per_ 
s pektívne nezostane Jen 
sta-rá hudba, veľmi radi 
by nadvlazall spolu
prácu so Zväzom sloven
ských skli!dateľov, Pri
padne so slovenským! 
sklad-atel'mi, ktor! sa vo 
svojej tvor be VElnu.iú ko~ 
mo\'nÝm ~a nrorn. 

* Slovensk4 filharmó~ 
nla chce ešte v tejto ~e
zóne vyt,vor,fť Klub pria
tel'·ov Slovens-kej fllhar ~ 
mónie, ktorý 'by okrem 
svojho poslania -záujmo
vého Zdfuže;nia sp{ňal i 
funkciu por11dného orgá
nu fllh!lrmónie Plľi zo
stavova n! dramaturgic
kého !Plánu. Člen!ltvo vo 
f!lharmonickom klube 
bude spo~en& i !l celým 
radom výhod. V priebe
hu nasledujúcich rokov 
vydá Qramofónová edícia 
OPUS-u cyklus platni s 
nahrávkami te lies SF. Už 
v budl)com roku budú na 
našom fjramofónovom 
trhu tri zaujímavé Utu~ 
ly Ca.lkovského Vl. 
symfónia h mol - Pa
tet ická v podan! orches
t ra SF s diriQentom L. 
Slovákom. komorná tvor
ba G. Ph. Telemanna v 
in ter pretácii SKO a sú-

časrt4 z~róvt tvórba. 
ako aj diélo QrU,n·d·a dl 
Lassa v podaní Sloven
ského filharmon ického 
zboru. Spomínané Qra
mopJ.atne mô~u členovi a 
filharrnonického ~ lubu 
získať za zl'avnené ceny. 

* Ilja Hurn!k napí~a! 
štvrtO zo s voj ich hudob. 
n,ých knih GI vydal ju 
pod menom Muzikálni 
S\)erloc)< (Ceskosloven
~ký spisova-tel 1971). Au
tor si v$íma slávneho 
detekt!va pre\1ovšetkým 
ako hudobnika. ktorý -
ako mnoh! arnatérj 
trpí neu;z,ľlaním profesio~ 
nálov. Vtipné prlhody l. 
H!.!rníka o Shet·focl<ovi 
Holme~ovf :;lllžili dokon
ca za námet k filmovíí- · 
mu spracovaniu. 

* Naši umelci v ~a
hraniči : SKO pa zákl{lde 
protekolu s Goskoncer
tom uskutočnil 10.-24. 
I. t. r. umelee~é turné 
1P0 ZSSR. Ladislav Slovák 
ÚČÍjlkOV!!l 24. l. V NDR 
na konce.rt~ s orches
trom Lanclestheather -
Halle. Klára Havlíková 
mala niekol'ko ·koncertov 
v Bulha~·sku: 10. I. vo 
Var ne s .recitálovým .1p;ro
Qramom - Benda, Hiin
del, Brahms, Suchoň, 13. 
jan. v Burgase s progra
mom Sti'Bvinskij: 
CII!Pricoio, 17. I. reclt41 
y Sofii. Próf. R. Macu ... 
dzh1sJd ljčlnkoval s A,. 
Thauerovou na niekoľ
kých kóncertoch vo 
švédsku. Peter l{()lm~tll a 
lhčlenný súbQr !nStru
mentálno .. e le}(trenl ok~ 1 
hudby vystú-pil nij k~n
certe vo VIedni 26, I. 
Koncert pot·iáda Hudob
né m lá<iež. K.aról Ko
pernický, člen SF bude 
účinkovltť tri týždne v 
rakú!lkom Nlederost~r
relohisches 'ľonkill'\&ttei~
o,·cher;ter. 

* Zahraničn! qmelci u 
nás: Maria Biéi uová, 
soprá11 (~SS~ ) , VYit'\1~1 ... 
la 24. I. v SND v Bra
tislav-e v titulnej úlohe 
Puecinihe~ opery Madame 
Butterfly. Lott~ Rysane
ková, .s~'prán, členk'.l 
Státn·e:f opery vo Vied~i. 
spoluúčinkovala na kon
certoch SF v dň.oeh 11. a 
12. I. J osef Bucher, or
ganista z ZUrichu (Šva j
čiarsko) mal 17. I. kon
cert v KoncertneJ sieni 
SF. Na programe bol J . S. 
Bach a F. Schmidt, Sal~ 
vat ore Accal'do - hus
lista z Talianska vystú
pll v dňoch 20. a 21. I. 
na koncert-och SF v Br.a
tislave. Na prcQrame bol 
N. Paganini, A. Ešpaj a 
R. Strauss. Lillana Zan
ková, sopt'.anistka z Bul~ 
harska \lčinkovala 23. l. 
V' SND v t itu lnej úlohe 
Pucciniho o,per.v Tosca. 
Mária Dlmitro.vová, méz
zoso,prán, Borisl11v Doj .. 
čev, tenor, Stojanlca Ka
valdžijevo.vá, so.prán, 
11činkovall 25. r. v Di
vadle J. G. Ta jovského 
v Banskej Bystrici - v 
K.iurčinského opere Jula. 
Dina Scheidermannová, 
huslistka z Bulh!!Ts!<a . 
vystúpila na dvoch real~ 
t áloch : 25, I. v Bratisla
ve a 26. I. v Z!line. Fe
renc Szalma, barytón 
(Maďarsko) , Elisabeth 
Eber tová, soprán (NDR) 
účinkovali na koncertoch 
SF 27. a 28. I. Na pro
grame bol Ek-ahms : Ne
mecké requiem. Andrej 
Fedosejev, barytón 
(ZSSR) vystúpil 31. I. v 
SND v 8ratds lave v 'úlohe 
Germonta (Verd i: Tra~ 
vla ta) . 

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

Taliansky huslistQ 

SALVATORE 
ACCARDO 

, 

Veta koncert1tých pr íležitos t í. Ui ôsmy r f1z sotrt óóZ 
v Spojených §táfoch Q o. t. som hrrtl s Filadelf.~kou 
fiZharmŕmiou ( dir i gent Ormandy), Clevelcmd$kóu filhar .. 
móniou (dirigent All baclo) a Lo$ Angeles Sympltorty, 
ktorý dirigoval Zubin Mehta. Mal som tiež niekoľko re
citálov v K anade. V marci som vystupoval po prvýlcr (lt 
v sovi~t~Tcom ;:väze. napr. v Moskve s tamoJšou fi!har• 
nlónipu, v Nal)os{birsku, Rige, Odese a ďalšic!.h mestách. 
Po prvýkrflt som tiež precestoval k r ížom-k rážom celú 
Južnú Amer iku. Samozrejme, koncer toval som a; v Eu .. 
rópe, chcel lly som spomenúť naj m(i recitál v Buda~ 
pešti a vel'T(é tur né po NSR a Taliansku, kde sGm r10 
viacerých mestách hral na dvoch večeroch BaaTtove só
lové sonát y cs pártity, ktoré som v USA nahral pre RCA 
V ictol' áj na platne. So svojím vlastntím orclle$trmn 
som doma natočil na platne V ivaldiho 'Styri ročné r>b
äoóiá. 

A v roku 1972? 

Z Bráttslavy c~stt~jem 11ajp1'V dómov d(} Neapolu. kde 
l>ývam. ale l.:oncom j anuára už vystupujem vo 1!'r~n -· 
C!í zsk u. To najzaujímavejšie uvediem iba stručne. 
V márct je to opäť Sovietsky zväz, potpm ma čákd 
znovu veťké turné po Južnej Amer ike a po pr,t,ýkPát 
i v .Tapoltsku. Zúčastním sa tiež festivalu v Marl11orouph 
tU SA). Kánade a v Taormi11e v priebehu le ta povediem 
"t!lj.,troP.~ké kurzy. 

Spom!.nall ste vlastný · kornorn~ ot·.che!itev-. .. ,Nemá te 
~7.da aj · d!rigéntské ami!Jtcie? . 

To rozhodne nemám, aj keď som už ltiekoťkokrát hr11Z 
v Taliansku sólovfi J}art koncertu a súčasne som c!iri . 
got,al i orchester: A to nielen Moza,.ta a barokó. ťJ.le 
i Beethovena a Mendelssohna. Dokonca by som dt1••al 
predMst priamej sym(>ióze orchestra so s6ltstom Tu 
ide hudba priamo bez dir igujúceho medzičlánku. Po'l(lq( 
lt{e sú v skladbách rubata a rytmus je pratlidelttli· ll""' 
chester ani sólista nepotrebujú diri(leltta, a to bez o1tľa4 
du na obtiažnosť hraných pasáží. To potrebuje iba do"' 
~tatoTc skúšoTc, aspo1'i pät' alebo šesť. 

Zl1častnill ste sa mnohých . medziľlárodných 9úťaž!. 
Aký je váš näzo'r na ne? . 

V rokl/. 1955 som zvíťazil v taliansko1n Varcelli. 1956 
v teneve a 195!> v Janove. Som však toho · názoru. že 
l<'tureátsky titul je hlavne vecou šťastia . Žiaden unt~lec 
tu nehrá tak, ako skutočne vie. Preto tiež ni e· všetci 
oHtulovaní urobia dieru do sveta . Majú síce tahšie za
čiatky, pretože usporiadatelia mafú o nich záujem v oča. 
kávaní nej akého zázraku, ale udržat' si gloriolu slďvy 
dlhé roky, to sa poda,·i len mflloktorému. Je prlltš veľa 
súťaží a tým aj príliš vera víťazov a laureátov. 

Poznáte naše t·eprodukené umenie? 

Zo starých pl t;Jtní poznám huslistu .fana K ubelíka, 
mohol ~om obdivov~f jeho f antastickú techniku, ďalej 
z plat ní i Josefa Suka, ktorého nahrávku Bachových .~o . 
nát pre husle a čembalo pokladám ~a vôbec najlep$iu 
na svete. Počul &om aj Ceské t rio, Smetanovo kvarteto, 
čelistu Večtomova, s ktorým som pred niekoľkými rok
mt zasadal v porote súťaže v Sienne, o NS~ som hre# 
pod taktovkott Václa.va Neumana. Nespomínam si o~ak 
na žiadneho klaviristu. Mflte nejakých vynikaj!lcich? . . . 

S č!m by ste sa nám chceli na 7.áver ešte zveriť ? 

že mám veľmi rfld šport, najmli futllal . V .zflujme 
RVOj/10 zdravia a fyzickej kondície pestujem po celý rok 
gymnastiku a plávanie. Keď mflm čas, a to vličiilnou 
letl v l ete, hrám l futbal. V nedetu (kedy zväčša 
nemám koncert) ~hodím na futba lové zápasy, nech .-:nm 
kdekoľvek. Doma nefandím miest nemu AC Napoli, ale 
turínskemu Juventusu. MIR OSLA V ŠULC 

.cena Beethovenovho rukopisu 
Ceno.vá senzácia na t rhu autografov: milión mar iek ....,. najvyššiu ce-nu, ktorá Síl nie 

kedy dosiahla za aut ograf .... zaplatil pr~dnedávnom nemecký súkromný zberateľ za 
hudobný autograf L. van Beetl\ovena. Vysvitá to z k!lpitoly R u k op i s y v ~erar. vy
danej publikácii U ll s ~ e in A u to 1J r a p h en ll u c h ( sti!ť o zbieraní rukopisných 
vzácností). Západonemecký antikvár predal r ukopis, pôvodinu známeho klavirneho 
diela, zo súkromného vlastníctva západGnemeckému pr lElmysehtíkovl. Bližšie podrob
nost\ 0 pre(f.aji, ako sa uvádza neboli oznámené. Med~lčasom s~ lúšti v odbor ných 
kt·ultoch t itul r ukopisu, za ktQrý sa dO;~iahl!l v dejinách medzinárodného obchodu ' 
s autografnti ~e.dlnQčná rekortlnA Cellíl· 

Najvyšiie oh()dnotenie, ktoré aa dostalo dopesiaf Beethovenovmu autografu, sa do,. 
siahlo v r. 198:5 na dražbe v BPrlfne (Bas!!engeBva galih'la), a to v prvej vete Kre.utze· 
rovej sonáty, ktorú -dovtedy pova~ovall za strat enú, v cene 105 Ooó DM. l sama cena, 
ktorá sa dosiahla za hudobný autogra.f na dr ažbe, zaostáva tl'aleko zp millónom. z a.,. 
platil ]u londýnsky· ant ikvár: 170 000 DM v l'Qku 19811 v MarhUl'IJU ~~~ MIJ~IU'~ttvll · 
kompletnú r ukopisnú partitúru sláčikového kvinteta D dur, KV :593. -kf· 



Fr on z~· Sch~:~bert. 
' (1797 ~ 1828) 

O Bellovej opere I<ováč Wieland sa 
vždy veľa hovorilo. Pamätníci bratislav-

, skej premiéry spomínajú, ako smelý Bel
lov plán narážať na možnosť opernej 
realizácie, ako vtedajšie slabé technické 
vybavenie, malý o·rchester a zbor pred
sa len r !;>kreslili celkov.ý výs.Jedný dojem 
diela. Neskôr sa všelikto pokúšal o akú
si adaptáciu , hlavne skrátenie, alebo · sa 
dokonca vymýšľala falošná teória, že 
tľeba niektoľé miesta preinštľumento
vať, aby to vraj le.pšie znelo. Tieto do
hady, ktoré v nejednom prípade hrani
čili s úplne neodborným posudzovaním 
Bellu a znížením jeho významu v na
šej hudobnej kultúre, budú sa pravde
podobne končiť po t elevíznom uvedení 
jeho opery Kováč Wieland. 

Znovuobjavený Bella 
.Kr {t.tky , ró~hodne krátky čas 31 rokov 

žir;ota pre osobnost' typu F1·anza Schu· 
berta. Tento krátky čas viJak stačil sklct~ 
datelovi naplniť ho v tvorbe óezo zvyš
ku. Kto bol tento človek? Klasik~ či 
romantik? Alebo oboje? Pre súčpsnilca 
je to aj bytosť predestinova,.ná, k ob~ 
chodu,. opradená t ragédiou c'mdoby ; ä 
strádania, ktorá podnecuje k zamysleni,Lt 
sa - aspo1í ·turistov. . 

Pol synom učiteľa - prísne~o, ne. 

ústupčivého človeka - žil v biede· a po 
celý svoj život str ádal. Pr e naklada·- ' 
teľou bol väčšmi príťaŽ01i n,ež . dop_rým . 
obchodom - tým sa· s{al až na' smrteľ. 
nom lôžku. Pre ·priateľov bol nq.jspo
rahlivej ším . a. najmilším člOV?kom. Celý 
svoj krátky život prežil medz( nif?1,!, -
v kaviarňach, v hostincoch alebo' i v 
ich bytoch, neustále f!imi podporovaný 
- finančne. Žil životom bohéma - azda 
skutočného prvého bohéma. 

Bol rojčivý, snivý a .poeticky· založe
ný. Tu vyvieral prúd jeho •priam ne
vysýchajúceho žriedla piesní . .. Ak by žil 
(ll]tšie, zrejme by zhudobnil celú nemec
kú lyriku", povedal Robert Schumann. 
Góethemu bol príliš veľkým sústom. 
Dnes sú už nepodstatné názory, akými 
sa tento oigant. nemeckej literatúry m al 
údajne . vyjadrovať pohŕdlivo . o schu-

Už vopred hovorím, že to, čo naša 
t!'llevízia ur·ob!la s touto operou, je kul
túrny čín mimoriadneho významu ! Jaro
slav Meier, ktorý urobi l te levíznu úpra
vu, skúsený televízny pracovník, ktorý 
dobre pozná únosnosť opery v televízii, 
a hlavne všetky televízne pracovné mož
nosti, skracuje pôvod né li breto na 94 
minút čistej hudby. Citlivo vychádza z 
ústrednej aeverske,i ságy a posudzuje ju 
v novej verzií z níek<Oľkých aspektov. 
PredQvšetkým rieš i, čo možno vypu stiť, 
aby to nech.ýbalo našei "slavianskej" 
d1.1ši, d'ale j sa zamýšľa nad tými •Pasá
žami o.pery, ktoré práv'e v te levíznom 
podaní môžu na,ilepšie vyjsť a napokon 
nasadf na,,plno všetl<y t elevízne možnosti , 
aby vyzdvihol práve to, čo nemá opet'a 
na &V'Ojom plošne ohraničenom javisku 
- a pri predsa len ohraničene; t echni
ke. 

Pre realizáciu takto upraveného libr.e
t a .nachádza výborného režiséra Tibora 
Rakovského. Rakovský rozohrá celý dej 
v širokej prírode, pričom si vyber ie 
mnohé vhodné a krásne scenérie našej 
vlasti. Tak sa vlastne ce lý príbeh rozo
hráva na š irokom priestranstve, v reál
ne existujúcich hrad<Och a na širokých 
vodných hladinách. Rakovský pritom 
všetkom vie, !<de sú hran ice tej to kom -

poz1c1e a účinne kon t:rastuje miesta, kde 
s i Wieland rieši svoje najosudovejšie 
a · najvnúto.rnejšie veci. Tu sa kamera 
zameriav.a - akoby vo zväčšenej po
dobe - na' postavy. Vcelku to nie je už 
te levízna opera, a le veľký televízny fi lm 
so všetkými parametrami veľkých dra
matických kompozicií. To, čo opera ne
bola schopná - ukázať, ako sa ;postre
lená labuť men! v krá~mu ženu, a lebo 
ako si Wieland kuje krldla, aby sa oslo
bodil z tvrdých súvislostí obklopujúceho 
život a . te levízna adaptác ia ľahko 
zvládne, bez toho, že by mal človek 
pocit nejakých násilností, či nenormál ~ 
ností. 

V podsta te vychádza · celá opera ako 
apoteóza Wielanda , jeho čistej lásky , 
osobnej a národnej hrdosti. To, čo Bella 
už tak pozoruhodne pr iniesol vo svojej 
opere - rozloženie prot ikladov, roz 
triedenie charakterov postáv a jasný boj 
zla s dobrom, to televízna adapt ácia 
ešte účinnejšie podčiarku je, zdivadeľňu
j e, fl ]e i zľudšťuj e . Najväčšie IPr·ekvape
nie .ie však v sámotne.i Bellove.i hudbe. 
.Te bo nesporne vrchol ce le .1 Bellovej 
t vorby, k torý robí úplný koniec leqen
dám o Bellových kompozičných slabí ~ 
nách. Orche~ ter vyrastá síce ná:padne z 
vrcho lne romantických vplyvov, ·využíva · 
výdobyti~Y Wapnera, a le pritom všetkom 
.ie to spravené s takou suverenitou, že 
ť ažko tu hľadať nápadné nedostat ky. 
Priliehavé, miestami až nápadne krásne 
sú ni·ektoré príznačné motívy. Bella s 
nimi obratne pracu:je, pl'ibližuje posta
vy , podč i a rkuje nimi rôzne psychické 
súvislost i. Te levízii sa podaril<~ zaují
mavá rovnováha obrazove j účinnosti s 
hudobnou. 

I hydobné n11 študovanie, ktoré bolo v 
rukách Gerharda Auera, je znamenit é, 
Juraj Martvoň spieva, ale predovšetkým 
hrii t itulnú postavu s obrovským re -

gistrom vý·razu. Ak Si d~teraz málokto 
vede l predstav·iť . ako táto zložitá po~ 
stava mohla Bellovi" vyjsť, tak Martvo~ 
ňovo pochopenie a vypracovanie dáva 
úplnú a vyčerpávajúcu odpoveď na túto 
otáz.ku. Je to Kováč silne ľudský, ale 
i poz.namenan.{ historickým inšt inktom, 
ktQrý mu pomáha v určitých osudo · 
v,ých situác iách, P at.·tnerom, spevácky 
naj lepším. v celej opere je Ondrej .Ma
lachovský, ako Naid.ing. J eho scéhy sa 
rozprestierajú v ,priestoroch· hradov, 
p·ričom ani v tomto obrovskom priestore 
nestráca postava na účinku. Majest át 
tohto charakterového protikl·adu Wie~ 
landa dot voril Rakovský do úplných PO
drobností. Malachovský túto g,pevácku 
šancu naplno využil, takž·e tu pribud lo 
čosi významné do jeho spevácl<'ej kat; ié
ry. I obe ženy - Alžbeta Svobodová ako 
Svanhilda a Elena Kit tnärová ako Ba" 
t hilda venovali svoj-im postavám toľko 
práce. koľko si Bella -ozaj zaslúži. Vnie(;ti 
do di e la ženskú mäkko0sť, p.rek·rásne vy. 
važujú osudovo tvi'dé gradácie muž• 
ských súbojov. Zvlášť Svanhild·a, ktorll 
Bella mimodadne náročne napisal, sa 
prenáša C€Z tieto nápadne ťažké mi·esta 
úplne suv~rénne. I ďalšie tri postavy 
stelesňované Františkom Livorom, Ju
r ajom Hrubantom a d r. Gustavom Pap
pom sa v celom prieb~hu držia na vy
s<Oke.i int-e.rp1·etačnej úrovni a sú medzi 
sebou . krásne difer.encované. Sp.evácke 
umenie týchto tr-och sólist ov sa uká• 
zaJo v pLnom l~sku. 

Farebne komponovaný Wieland je ne
sporne televíznym víťazstvom, ba čo viac. 
- víťazstvom samotného aenu, hoci 40 
rokov IPO jeho smrti. Čo môže spraviť 
nová technika s dielom, l«o.ré niektort 
už pochováv·ali - alebo pochoval!! ... 
Škoda, že ho vo f·arebne.i podo.be uvidt 
málo ľudí. 

ZDENKO NOVÁČEK 

. bertor;i. Goethe bol príliš veľký na to, 
(Iby si Schubertovu veľkost' neuvedo
moval, ale faktom je, že sa nepokúšal 
r eagovat na viedenského , skladateľa. 
Tento ho predbehol - a vážený spiso 
vateľ, dramatik radšej mlčal, než by 
priznal, čo sa deje. Cítil to aj Beetho 
ven. Taktiež neskoro sa vyslovil - v 
Schubertovom živote, zdá sa, prichá
dzalo všetko neskoro - že ide o .. krá
ľa piesne". Snivý, mladý muž z vieden
ského predmestia za svoj ich 31 rokov 
nesmieme bohato obdaril svet hudbou. 
Piesne, symfónie, komorná hudba, sólo 
vé i zborové skladby', omše, opery -
všetko v hojnom počte. Zdalo by sa, že 
priam vychflené z najhlb.~ieh.o vnútra 
duše. Je t o však omyl. Schubert veľmi 
starostlivo pristupoval ku svojim sklad-· 
bám; neraz pozorne prepracovával, opra
voval a ·neustále brúsil, najmä v ob
lasti piesňovej tvorby - teho najsilnej
šej stránky. Vyžadoval v tomto smere 
od seba samého dokonalosť. Text a hud
ba museli splynC.ť, aby t!ytvorili abso
lútne dokonalú jednotu. Pieseň - ·pies
ňovosť cítime aj tam, kde Schubert pra
cuje s nástrojom. Casta :;:aznievajú j eho 

Or Bohumír Petr, profe - zaznamenáva 6477 organových gistro v, 4 zväzky, 6994 od
• sm· v. v. v Prahe, or- nástrojov ( len v čechách!) , bor.ných hesiel a záznamov ) 

ganista a muz-ikológ, po.pred- 3437 dispozícií, .993 organá- je to už 22. ·zväzok odbornej 
ný zástupca našej súčasnej rov, 904 repa·rátor·ov a 952 lexikografickej práce z od~ 
československej organárske.i anonymov. S predchádzajú- boru organái'S·ke j o.rganoló
vedy, dokončil ' v novembri r. cimi prácami od .r. 1958 : OR- gie, napospol rukopisné die .. 
1971 (po viac než 45 rokoch GANA (príručný slovník or - la - l!)rvé tohto druhu v bib· 
prípravnej práce heuristicke j ganársky, 4 zväzky, 7231 -od- liografii českej a európskej 
a excerpčnej a po 4 rokoch horných hesie l ), ORGANARI hudobnej literatúry, znalec
čís,topisne.i_ prác.e ) súpis cr- (slovník organát·ov z celého kya dokumentačne spr.acova
ganov v Cechách: ITINERA- sveta, 6 zväzkov, 10 555 men- né, ktoré cituje zahraničná 
RIUM ORGANALE BOHEMO- ných hes.ie l), MUTATIONES literatúra a organárske zjaz
TOPOGRAPHICUM; 8 zväz- ORGANALES (synaxár no- dy s obdivom a uznaním. 
kov, 1297 strán, v k torých menk1atúry organových re- Ideový tvorca diela svojho 

.oosnulého švag.ra !Prof. · da-. 
Vladimk,a Nemc:a .,Pra~ské 
varhany" (Pra ha 1944), do· 
IPlňa tak u nás ol;lor hudob
nej vedy, ktorý ostával do"' 
siaľ dlho ne.povšimnutý. 
DT. ľetr je o. ' i. t~e~ auto
r om . štúd ie SLOVENSK!!: 
VARHANÁRSTVI JAKO U~p';;. 
LEGKJ!: DILO, ktod vyšla v 
časopi·se HUDEBNI NÁSTRO• 
JE (ro č. 1969, č. 5, str. 134-
135). ~re• 

~ • • .,_ ,i 

~ ·k~avíme ~sk!adbý, sonatrr; kom'orrtrŕ'httd
l?a a symfónie ako prirodzené piesne. 
V podstate však dokonale stmelené v 
p~vný formoqý celok. Melanchólia sála 
z jeho pomalých častí sYtlaqieb, tragic
ký nádych z posledných klavírnych so
nM. Romcmtik. Prvý romantik, Nie -
klet.sik. Pas!edný klasik. Klm;ik, ktorý s 
hu(lobnor.t matériou svojej doby zaobchá· 
d:;al ako čarodejník. Doviedol hudobný 
materiál klasicizmu do konca. k v. rcho 
lam. Ukázal a priam vyčerpal všetky 
možnosti klasickej formy a nap!ňal ju 
n(Jr(Jz obsrxltom, ktorý ju hrozil. rozäiť, 
To r;šak v skutočnosti nepreviedol. Ak 
pr:~cítil naplnenosť miery, jednoducho 
prestal. Tak sa stalo, že sa dostal na 
r-ozhranie. Veľmi nebezpečná pozícia, al.· 
neoládneme dostatočným množstvom 
sarkazmu, lebo j edni nám už nerozume 
jú a druhí nám ešte nerozut?tejťí.. To 
bol údel Franza Schuberta. V roku 1827 
je .fedným z tých, k tor í nesťí. na posled
ný odpočinok Beethovenovu rakvu. Na 
Teure v · hostinci údajne bol povedal: 
.,Pripífam na toho, kto bude nasl edo
vať". Bnl to on sám. 

INGE ŠIŠKOVÁ 

Boli ste, zdá s~. naším prvým husľo
vým pedagógom, ktorého pozvali Holall· 
ďania na vyučovací cyklus . 

Priznám sa, že som privítal s prekva
pením i s radosťou pozvanie holand
ských · konzervatórií v Amsterdame a 
Groningene. Do holandských miest som 
nep,rišiel ako neznámy. Už pr·ed ni eko ľ
kými •rokmi som navštívil tieto mestá a 
tu na koncert•och uviedol sku,pinu na
š ich mladých slovenských husl!s t·ov .a 
náz<Orne na nich uká:~;al výsledky našej 
oedaqogickej práce. 

čo IHmkrétne s ledovala pozývajúca 
strana? 

1-loland~kí umelci a hudobnl teo,r·etic i 
poz11ajú česk()slov.enské husľové umenie 
a 11ašu svť;ltoznámu htJsJ'.ovú š ko lu z od
bomej literatúry l z mnohých ~Q~ceyt
ných vystúpení vlrtuózQv. Chcelt S l vsa~ 
prehibiť svoje vedomosti v te:~to oblas t1 

a bližšie sa zoznámiť so spôsobom na
šej výučby podľa metódy svet oznámeho 
pedagóga ševčíka. Dostal som teda za 
úlohu jednak z-oznámiť amsterdamských 
i groningenských profesorov a1 poslu
cháčov s československou hus•ľovou ško
I0\.1, so systémom n.ášho školstva, s na
šou hudbou, najmä s husľovou literatú
rou a zát•oveň i názorne demo.nštrovať 
naše .peda~o!=Jické postupy na holand
ských š tudentoch. 

Ako prijali holandskí š tudent i vaše 
kurzy? 

Bol som pr1,1emne prekvapený, keď 
som hneď na prvej nronín~ensk·ej pred
náške pobadal mimoriadny záujem pe
dagógov i poslucháčov. Na t r i prednáš
ky, ktoré som absolvová l v tomto sever
skom meste sa dostavil! niel·en . hus listi, 
ale l speváci a inštrument alisti iných 
odborov. Tu sa d iskusia pr.en iesJa väčšm i 

na oblasť teórie, keďže nebolo dosť Č?S\1 

V Amsterdame bola zrejme náročnej• 
šia práca? 

T·amojšie husľové t r iedy som našiel 
naozaj na reprez·entačnej úrovn!. Okrem 
širšie koncipovaných informačnyth 
pr·ednášok, ktoré •som l tu uskutočnil, 
pripravilo ml riaditeľstvo školy pôdu 
pre praktické seminárne cvičenia. Pri.o 
blížne 40 acleptQv h\l!ll'Ov·ej trj~qy ~P.
del!li do troch skupín, v" ktorých sf 
jednotliví poslucháči l))r[pravili niekt or é 
s,Jovenské s kladby, ako napr. Suchoňqv\l 
Poéme maca.bre, Očenášovu Poétn~ () 
srdci, Fe renczyho Husľovú S·onatínu a 
iné naše diela, ale pot<Om mi· predviedli 
i dávnej šie naštudované diela Bacha, 
Mozarta, Dvorákovu sonatínu a ~on e~rt. 

Žiadali. m a !Prit om o rady v prednese 
a technike. Aj keď neboli vždy tech
nicky pe.rfektní, nesmier ne ma p rel<va; 
pila ich mimoriadna vnímavosť, lnjje li~· 
genci.a a snaha v krátkom ča s·e zachytiť 
čo naiviac. - i -

Konzervatór ium v Bratislave - no~Heľ vyznam~nilnia l;ii z~~luhy o výst<~vbu 
a Za vynikajúcu prácu, vypisuje konkurz na voľné miesta profés.orov: 

OBJEDNAVKA 

miesto profesora hry na husliach 
miesto profesora baletu (všetky tan. predmety) 
miesto profesora hry na gitare 
miesto profesora zborového dirigonnla a hudobneJ teótie 
miesto pr ofesora hry na lesnom rohu 
miesto korepetítora (koncertného a baletného) s povinnosťou vyučgvať po,vhmý 
klavír. _ 
Uchádzači musia preukázať úplné vysokoškolské v:~;de\anie, pripadne absolu ~ 

tórium kon~ervjltórill· ' 
· žiadosť dolqženú potrebnými dokladmi, životopisom, o~Jobným dotazníkow 

a prel;ll'a<lom !loterajšej činnosti pošlite do 31. marc.a 19'72 na rtadi.teľ!ltvo ~on., 
~ervatóri;l, ijratislava, Konventná 2/a. 

ľocJ.robQ~ infQriUácie po<l~ se~re~ati~t, riaditeľstv ~, _alebo ta.1omrl!k Kon7ie;va . 
tória. Termín ~qnk\lf:t;ov bl!de olllá.sený písomne kazde'mu \lQhí\dzacovl osqll~~n~. 
· ' · · , · · · Ri~diteľ Ko.nz~rvatoFta 

HUOQl3N'9 ZIVOT - dvo,itýždennik. Vydáva Miniliiter::~tvo kt!l.t\ÍľY :l~~ vo Vy· 
davateľstve OBZOR, n. p, v Bratis lave. Vedi~ r~daKi;n§ r.él.\111: Menán J~r!k 
(šéfredaktor ), prom. hlst. Zuzana Marcze\lova (redaKtOl.'k?), dr. Ter~j;ia 
Ursínyová (redaktorka), dr. Zdenko Nováček, CSc, (pr{:lgs.ml. a ), ľaYQI 6ägin. 
prom. hist. r.ubomír Čí~ek, doo .. Eva Fi scherg':.~· li:l,lln~ J <~n~kov~.' {van Pa
leyič dr Ivan Stanislav. Bohumil Tr.nP.čka . ľläCl ll t·Mn~fi§Ke th:~claine, n. P. 
Nitr~. R;. č. f\S 8261/68. Adl'eS!l redakcie: HqdObl!Ý .ž!vQt, , ijJ'!Iti ~lava, Vol~o
gradská 8, tel. 592- 37. AdminlstráQia! Vyd~vateľetvo Qf!ZQS. n. p, ~rll.tisl<Jva 
čs armády 29/a. Inzertné oddelenie! Bratlslavll. Gqrk~l:lQ 17, RQ;~,$ lrl.!le PNS 
Objednávky predplatiteľov t:JI'ijima FNS - t.!!itr~dn~ \>XP~d!Qia t111q~. !ldm!
nts'tra.cta Gdbat' ne j tlače. Gottwaldavo, nám. ~6/IV., J;lrat,i{ll@va. Objednávky 
odberatel'<>v v zahranič! pr~jíma Slav11rt, úč. spal., St!vorovova 16. Bratislava 
(;gna je:dn~l:lQ VÝtlll~l<u 2.- I< čs. Neobjednané rukopisy sa nevraca iO. 

Objednávame záväzne dodávanie výtločkov čosopi$U 

'H u·o O B N Ý ž l V OT 

na adresu: 

miesto : 

ulica: 

číslo domu : 

Cena jedného výtlačku Kčs 2 ...... 

v dňq 
/ 

IZJ&EI IE& , ,Wt 

A.dre5a: 1\dministyácia vydav!lteľ~tva QB~OR, ll. p., B~llti~l llVII, g J, C:;. armli(l,y ~Jlf~. l 



Hudobné ·kultúry národov: 
(Dokončenie z l. str .) 

p r eto, že je to n o vé ?" Móda nie 
.zriedk:a vystupuje pod pseudonymom 
e x·perlmentu. Opiera sa pritom o veľkd 
úlohu tohto faktu v sú'ča•nej ve.de a 
technike. Na·pokon - l v umeni je ex
periment neobyča jne závažným Javom . 
Urneni e , bez hľadania je mftve. Sú 
a van tgardist i, ktorí umelecky čestne 
hľadajú nové is to ty. Pre-to nie je ľahké 
d i ferencovať a globalizovať. Prax poz.ná 
s melé a zau ;jímavé experimenty vo sfére 
•Využit ia melodiky j azyka, šumov l po
lošumov, využitia generátorov a zvu
kov prírody. Ešte väčší význam vo vý
razových pr o.str iedkoch má odhale·nie 
bohatých ·minu Iý ch intonácií dávnych 
k ultúr, hudby mimoeuróp skych civilizá
cií, a lebo obrá tenie sa k p.redklasiokým 
tradíciá m. Všetko toto obohacu je a ob
novuje súčasnú hudobnú kultúru hlavne 
vt edy, keď ce lok - hudobné die lo chce 
novou rečou povedať o človeku a jeho 
duchovnom sve te. ' 
N'o často sa v dielacl1, k tor é nazýva -

me experimentálnymi, objavujú fOl·
má lne prv ky. Stávajú sa nie prostr ied
kom, · ale centrom rozvoja súčasného 
umenia - umenia tzv. vyvolených. Tak 
sa · r·od ia s enzácie a ich autor i sú po
važovaní za novátorov. Niekedy vysoký 
intelek t experimentátora nekomunikuje 
s dúchovnou veľkoseou t vorcu. Experi
mentu júc s novými prostri edkami musí 
autor dokázať, že je schopný riešiť veľ
k é etické a estetické úlohy - a iba 
v tom pdpade sa· stane jeho tvorba 
umením. Ruský kritik Bé1ins kij napísal : 
"Ak vez m e me um e'n iu p r áv o 
s l (! ž i ť s p o l o č e n s k ý m z á u j 
m o m, ry e po vyš u j em e, ho, a l e 
p o n· i ž u ·j e me .. . " Ináč povediac, ume
nie je l preto, aby slúžilo človeku, ako 
prostriedok vedenia zákrutami života, 
ale hie je tu človek, a by slúžil umeniu, 
ute~ajúc .do jehÓ ramien od živej č in
nosti. 

F u rik ·ci á ·p<OIP Ul á·tn-e j ' · · ·' · 
a m asovej p i esne 

Nedá mi_. aby som nespomenul a .i dru
hý pól kultúry - ktorá sa preja

vu jp v rozšírení masovej hudobnej kul
túry. Málo a zle sa zaoberáme s tzv. 
subkultúrou. ktorá hlavne na Západe 
s ltí ži " zlatému teľaťu" a formu je vkus 
m lúdeže. Ide mľ o tzv. pop-music a for
mu je j šírenia: pap-business. Hluk tran
zistorov, magnetofónov a gitár ohlušuje 
parky, p.re dmestia, u lice l reštaurácie. 
U anarchistickej ml ádeže môžu byť tie 
t o ohlušu júce demonštrácie jednou z 
fo riem sociá lneho rprotestu. Či je e fek
tívna - to j e už druhá otázka . . . V 
pestrej palete pop- music majú zvláštnu 
ú lohu ťzv. protestné piesne proti vojne, 
zlu, piesne o ťažkom no i radostnom 
živote národa. V tých:to súčasných ná
rodných baladách je často zdravý ro
mantizmus, folk lórne motívy a nové ryt 
my. Niet sporu o tom, že najlepšie die la 
podobnej hudby zaberajú významné 
miesto v dejinách sú čas,nosti a v ná
ŕodných kultúrach . V 'lOvietske i hudbe 

Návrat 
alebo iba 
spomienky? 

( Dokončenie z 3. s tr .) 

lený hlas; najlepšie v jej precíznej in
ter pretácii vychádzaj ú piesne int ímne 
ho. lyrického charakteru. Napro t i tomu 
Melánia O ll áryov á, ktorá z uvede
ných ~peváčok sa svojho času tešila 
najväčšej popularite, si t ak nepot r pí na 
prepracovanie do detailu (dikcia, int o
nácia ) , j ej silnou stránklj!U je st rhujú
ca spontánnost. Mnohé pôvodné sk lad
by jej repertoáru ( najmä Valečku a 
L ieskovského), zľudoveli. Gabriela H e r 
m e ly o v á pr i niesla čosi nové: j ej prvá 
úspešná gramof ónová nahrávka ( Sivá
čele : Ty nie si môj t yp - 1955 ) ukáza
la. že na Slovensk u t o nemusí byt ne- · 
vyh'!ut ne · t ango, polka, .~lowfor alebo 
ča ,dášový for , ale že je tu pot enciál 
i na št ýlovú interpretáci u swingovej 
lw d11y. Vplyvom izolácie od zahraničné 
ho diania (v t om čase už populárna 
ll. udba swingového charakteru bola ustá 
leným a viac konzer vatívnym, než no
vátorským sme1·om) , pôsobila Herme
l yovej far ba hlasu, spôsob f rázovania 
a !'ôbec celk ový prejav, pre čast poslu 
cháčov pr ovokujr:íco. Co.~koro sa však 
protikla~y zmiernili , a to jednak pret o, 
že swingový prejav prest al byt čímsi 
neobvyklým, i preto, že Hermelyová pri
spôsobila svoj repertoár (najmä sklad
by , ktoré ost ali zachované na nahráv 
kach) požiadavkám doby. 

V šetky tri speváčky predviedli vy 
r ovnané výkony, rovnocenné tým, z ča
sov ich najväčšej slávy. Predst avenie 
markant ne dokazuje, že ich odchod zo 
sl:ény b.ol predčasný . . V Revue Brati
slava sa nevdojak zamyslíme nad prí 
linan-K, preiD ti~to &peváčlcy, kt or l sú 

tradície 
etsučasnosl 

má veľkú úlohu P!ľof.esioná.lna m a s o
v ä P i e s e ň. Vyjadruje rôzne estetic
ké a emocionálne poryvy. Priznajme 
však, že nedostatočne - i čo sa t ýka 
tém, i emócii - kompenzuje m ládež s 
j e j momentálnym citením. 

Č o j e t r adícia? 

Je potrebné povedať niekoľko slov o 
tradícii. T.radicia - to je všetko 

to, čo jedno poko lenie preberá od pr.ed
chádzajúcich. No nesta čí iba preberať, 
treba ich a j rozvíjať. Ako vše.tko v ži 
vote, t ak a j t radlcie (ktoré nez<Jdpove
dajú _tomu novému v živote nár oda ), 
odumierajú, no ich '{äčši,a časť sa ob
novu je. V tomt o neustálom obn ovovaní 
sa pred lžuje život, snažiaci s a o ďa lš ie 
ciele. Veľa t•áz sa v hist órii s t alo, že 
v hudbe boli návra ty napr. k progra
movej hudbe, k homofónii, k polyfonic
kému mysleniu, k čistej hudbe. Samo 
zrejme, že nás najviac zauj!majú také 
návraty k t radícii, ktoré sú nie r ešt au
r ác iou, ale progresom. Iba skutočné ta 
lenty sú schopné narušiť formálne nor
my a n aplniť ich novým obsahom. Byt 
súčasný - t o znamená byt predovšet
kým tvorcom t oho,. čím žiJe a dýcha 
človek našej (loby. No s účasnosť - to 
je a j jav "polyfonický". Zvlášť v dobách 
zásadných štýlových premien. Na konci 
XIV. storočia bola napr. súčasným v 
hudbe i pozdné Oľferto rium Palestrinu, 
a j !POČiatočné inštrumen tá lne sonáty, a j 

- p.rvé _, ,o.pe ry. ,Ani . . dnes .. nemožno dáv.at.. 
preds t avtt el'om ava n t~ľardy pa tent na sú
časnosť: v ten istý ča s na našej zemi 
(v tej istej k,rajine ) ži jú rôz..ni ľud ia, 
ktorí vyznávajú rôzne estetické kréda 
a majú r ôzny vzťah k prijimaniu st aré 
ho i novéh() a umenie musí poč ftať s 
tý.mto faktom. Pred prázdnym operným 
hl a diskom, na treťom a lebo š tvrtom 
preds tavení avan tg ard istu -sklad ate ľa ka
pjtuluje aj Rolf Lieber mann, teraz už 
minulý hudobný šéf Hamburského di
vadla . Tradícia a súčasnosť - to nie 
je dualizmus, a le dialektická jednota, 
aktívna, konfliktná, no a j plodná. 

P.ro b l é my národn é ho ume n ia 

N emožno obísť ani o tázku nár odného 
umenia. Je rovnako zložité ako všetky 
predchádzajúce témy môjho prís pevku. 
Niektorí si mysolia, že dnes je problém 
n_á rodného v " poslednom pláne". Hovo
r ta: .. v mene h uman l z mu tr e
b a a k c e n t o v a ť t o, č Q ľ u d í 
s pá .i a a n i e r o z d e ľ u .ie." In! ho-

v súčasnosti · na rozhraní t r idsiatky a 
štyr idsiatky, čiže vo vek u, nij ak nie 
nadsadenom, boli niekoľko rokov i gno -
rované a v i zolác ii. l 

K u l t m l a d os ti 

Každopádne v t ejto súvislo sti konsta 
t·ujme, ze u druhej časti sestdesiatych 
r okov sa u nás vyt vor il dobre f ungujú
Ct mechanizmus na obj avovanie novych 
spevákov. Množ~ t vo stí t'ai í, fest ivalov, 
rozne rozhlasové a televízne relácie sa 
stal i miest ami, v k torýcl! defilujú nor;é 
t vare. Na druhej strane vel mi málo sa 
ur obtl o pre t o, aby skutočné talenty 
mali doma možnost' ďalšieho rozvoja 
( celá veľká sláva sa skončila mekde 
v západonemeckom, al ebo vo švajčiar-. 
skom bare), a už vonkoncom sa opo
mínalt interpret i, ktor í pretrvali z mi 
nulých období. Vplyvom tejto k oncep
cie nast al na našej scéne akýsi ,.kult 
mladosti" - obecenstvo si navyklo na 
r ýchle striedanie tvárí, dôl eži t ou sa stá
vala jednoduchá pesnička, a nie spevák. 
V k onjunkturá lnej atmosf ér e r ýchleho, 
ale krátkotrvajúceho úspechu sa u spe
vákoch prestali brat do úvahy k valit a
tívne kr itériá a navy še, interpreti stred
nej generqcie boli umelo postaveni do 
pozície veteránov. Vo vývoj i sl ovenskej 
populárnej hudby môžeme t akto zazna
menať dve j ednostranne prehnané ten
dencie : kým roky 1955- 1960 boli obdo
bím, v ktorom sa na ml adé a nové (či 
v t vorbe, či v i nt erpretácii ) aprtorne 
hl'adelo s nedôverou, obdobie 1965-1910 
práve naopak charakterizuje nezáujem 
o hviezdy pr edchádzajúceho obdobia. ·Tu 
však k vôl i presnosti t reba pripomenút, 
že tento odklon od minulosti sa pre
dovšetk ým t ýkal osôb spevákov a · iqh 
repert oáru; v skladateľskej t vorbe a v 
interpretačných rrianiérach náväznosf 
často ostala zachovaná. 

Ná v r a ty p okra č ujú 

'· Uvedenie pásma NečakaJ' ma ttž nikdy 
'je j edným z· krokov, -ktoré naznačujú, 
:!e sa k tejto problematike začína zod -

vori~ o staromódnosti tohto termlnu i 
nepotrebnosti pojmu národnosť v dneš
nej t echnickej dobe. No ak búrlivý roz
voj techniky spôsobuje sti·e.ranie š peci
fických prvkov národnej c ivilizácie, t ým 
viac vystupu je do popredia túžba po 
kontraste 1'Ôznych duchovných kultúr, 
národn ý.ch čft, psychiky, temperamentu, 
obyčajov a pod. Pokiaľ existujú národy 
a pokiar ludstvo žij e v národných t or
máciäch, budú mať svoju úlohu a posla
nie ' l národné kultúry a närodné ume
lecké myslenie. 

N
a základe ide í klasicizmu vznik li eu
.ropocentrické konc.epcie o univer 

zálnych kultúrach. Svojráznou reakciou 
na tieto konce,pcie . bola druhá krajnosť 
- túžba zakonzervovať a zamknúť na 
zámok .,svoje" kultúry. No ani p.odobná 
koncepci-a ("sama o sebe" ) nie je schop
ná !Plnohodnot nosti. Čím viac s a kultúra 
vzďa-ľuje od elementárneho e tnografiz
mu a uzamknutosti, t ým viac je v nej 
celospoločenský intern,acíonálny obsah, 
tým viac s a . obohacuje vnútorne - i 
v s úvis los'ti · s druhými k ultúrami. Nut 
ná · kont rontácia národného s cudzím 
znamená ro.zvoj t oho domáceho. Prax 
ukazuje, že tento proces sa ú~>pešne 
uplatňuje v tých ,prípad<Qch, keď pred
s tavite lia danej kultúry asimilujú ino 
národné prvky, pričom ovládajú v plne j 
miere t echniku a majstrovstvo. T.akto 
fil trujú cudzie - cez poznat ky národ
ného mys lenia a dos ahujú nové ús pe 
chy: Mimonárodné stáva sa · národným a 
obohacuje svoju kultúr u. Ak do die la 
predstavite ľa napr. monodickej hudob
nej ku ltúry je zavedená polyfonická fak
t úra , či zvukové zvláštnost i európskeho 
symfonického orchestr a, prejaví s·a t o 
v s vojskej polyfónii, v svojskej orches
t r ácii - tak, ako ke by vinohrad zar o
dil novým plodom. Zvláštnym faktorom 
rozvoja nár·odnej kultúry j e t vor ba p o
predných 1predstavit·eľov profesioná lneho 
ume.nia. Má črty individuálneho i nát•od
ného a v s pojení t ýchto dvoch pr vkov 
sa vytvár a špecifická tvár nielen skla
date l',a, ale i národne j hudby. Net.reba 
tu snáď bližš ie t'ozobera ť tvorbu a prí
klady na menách St-ravinského, Bart óka, 
~rok_9.0~Y~· C:hačaturjana, a lebo mlad
ších - Sviridova, · š'čedr'ina, Sloriim'ského 
a ,pod . Myslím s i, že problém národného 
v súčasnej hudbe s tojí v centre po
zornosti nie len u nás. a le i v mnohých 
západoeurópskych štá toch, kde je hroz
ba vymiznut ia nár odných prvkov zv lášť 
akútna. 

Posta v e n i e m imoe u róps,ky c h 
k ul túr 

Ako je známe, v pos ledných desaťro
čiach vo svetovej hudobnej ku lt úre 

vzrást la úloha kul túr mimoeurópskych 
civilizácií. Svojho času , v pciebel:m mno
hých rok•ov sa s tránili hlavn ej cesty 
rozvoja svetovej hudby. Feudalizmus, 
koloniálny systém nadlho zadrža li ich 
rozvoj. Až t eraz, keď mnohé z týchto 

.kra jín spravili krok od fe udalizmu k 
novým demokratickým systémom. veľa 
sa v nich zmenilo aj po t e jto stránke. 
Pre euró.psku hudbu XX. storočia mala 
- vzhľadom k umeniu Východa - vý
znamnú úlohu Svetová výst ava i ndon~z
skeho gamelanu v Paríži. Tu, v holand-

František Krištof-V eselý 
Snímka: š. Bukšár 

povedne pristupovať, Práve to, že sa 
opäť dostávajú na scénu niektorými už 
zabudnuté osobnost i , činí z t ohto pred
stavenia niečo vi ac, než j edno prof e
sionálne dobre zvl ádnut é revuálne pás
mo. A s uspokojením možno t iež kon
štatovať, že Revue 'f3ratisl ava nie j e je
dinou i nšt i t úci ou, k t orá pr istúpila v t ej 
to oblasti k obnovovaniu hodnôt. Do ob
chodov sa dostali t r i LP plat ne, ktorých 
zamerani e dosť lcorešponduje s pred
stavením v Revue: Gabr iela Hermelyová 
a Melánia Olláryová nahrali svoje pro
filové pla tne a tret ia platňa obsahuj e 
meló~ie Gej zu Dusíka v podani &úča& ... 

skom .pavilóne mu vzdáv-ali hold (v oča- · 
rovaní) francúzski huclobn!ci. V súvis
losti s t ým vznikli znamenité diela in
špirované obyčajne celotónovou stupni~ 
cou, anhemytonickou pentatonikou ap. 
hlavne v dielach Debussyho. 

Neeurópska afro-americká hudba zo
hrala úlohu v dielach takých s kla

dateľov ak o bol napr. Milhaud alebo 
Bart ók. Národy Východu zrodili svoj ich 
tvorcov-profesiQnálov svetového . význa~ 
mu v takých osobnostiach , ako je Cha
čaturjan a lebo Kara;jev. V dielach avan t 
gardtstu Stockhausena sa 'o bjavujú pr v
ky tzv. intuitívnej hudby, kolektivne j 
impTovdzácie. 
veľký .záujem o ku ltúru kra jín v.Ý

( chodu prejavu je a j soviet ska hud
ba, kultúry socialistických krajin, pri 
čom sí myslfm, že t ento záujem je sú
s t redený s kôr n a obs ah života národov 
Východu, než na technické kompozi čné 
problémy. (Napr. obrazy Čujkova, alebo 
hudba Balasanjana - venov.ané Indii. ) 
Mo.žno by bolo dobr e spomenúť aj druhé 
sovietske hudobné diela o Východe a 
hudobno-ved«ké .práce Kušrta reva, Beľ 
jajeva, Gadžibekova, Vinogradova, Ale
xejeva, ktoré sa zaobera jú systémom 
hudobného myslenia neeurópskych náro 
dov. Mys lím si, že tieto práce by mohli 
zohrať nemalú úlohu pr i rozvoji teore~ 
tick ého myslenia nár·odov V,ýchodu. 

Ako som už skôr spomenu l, sú mi· cu
dúe konce;pcie uzamk nutých ná rod. 

kult úr. Na d,r uhej strane si myslím, že 
:je nesprávna prax vyučovania kompozí
cie na mnohých európskych hudobnýc h 
učilištiach, prax sústredená na niektoré 
národné techniky kompozície, ktorá sa 
izoluje od toho, čo sa robí vo svete. Po
dobne je defektom mechanické nútenie 
mladých hudobníkov Východu k tradič
nému európskemu mysleniu. Niet po
chybnosti o tom, že kultúry neeuróp~ 
skych národov - stanúc sa lmltúrami 
pre seba - budú neskôr kultúrami pre 
všetkých. Vs túpia ako r ovnoprávne do 
r odiny národov sveta. Mali by sme z to
ho vyvodiť praktické uzáver y: napr. za ~ 
viesť do učebných plánov európs kych 
konzervatórií a univerzít semináre na 
oboznámenie poslucháčov s princípami 
hudobného myslenia náro cl ov ·Východu,
pomáhať pri vytvot·ení dávno plánovanej 
edície: História hudobných kul túr náro
dov sveta. 

Je jasné, že veľké kult úry Ázie a Af~ 
r iky sa nemôžu ohraničovať l<anzer~ 

váci·ou v oblast i trad ičnej hud by. V XX. 
storočí sme bližšie spoznali jeden dr u
hého, nemalú úlohu v tom zohra li nové 
sociá lne idey, os lobodenie sa od kolo
niálneho útlaku a t iež technická r evo
lúcia s novými p rostriedk·ami komuni
kácie, snaha o vzájomné tvorivé kontak 
ty medzi au tor mi, predstavu.iúcimi r óz
ne rasy a národnosti. To všetko treba 
oceniť. Je neodškriepiteľný význam 
vplyvu t ýchto faktor ov pre blaho r. ·· ro 
dov. Naša úloha je: rozvíjať všetko, čo 
s a zr odí v atmos ľé ľe priateľských stret 
nut i pre blaho hudobnej kultúry ce lého 
sve ta. Hegel nap!sal: "Umenie nie je pre 
malú uzamknut ú skupinu vzde laných ľu
di, ale pre celý národ." čo možno dodať 
k t ýmto prostým a večným slovám ve ľ 
kého f ilozofa? . . . B. J ARUSTOVSKIJ 

ných špičkových spevákov. Skladby z 
t ýchto pl atní sú už niekol'ko mesiacov 
uvádzané v rozhlasovom vy sielaní a ve-· 
ríme, že t ieto tituly nie sú posledné 
svojho druhu. Môžeme tak to vlastne 
hovorit o organizovanom hnut í, ktoré 
smeruje k postupnému znovuobjaveniu 
a zachovaniu toho, čo za zachovanie 
stojí. 

Okrem priamych návratov, v sloven .. 
skej populárnej hudbe sa nikdy neosla -< 
bila prenesená náväznosť na niek t oré 
typy starších, vykrištalizovaných sme-, 
rov. Dodnes v znikajú pesničky so zj av .. 
nou väzbou na postupy známe v szo., 
venských t angách, po~kách alebo čar .. 
dášových foroch. V týcht o prípadoch sa 
mi už však zdá miera pr ínosu veľmi 
sporná. Ak mám prej avi( osobný vkus, 
z ktorého nechcem robi t úzus; t aTc by 
som dal prednosť skladbám, ktoré sú 
verným odrazom dobovej atmosféry a 
j ej spontánnym produktom, ak o ume-. 
lým (i keď prípadne k rátk odobo veľmi 
úspešným) snahám o navrátenie nená· , 
vratného. 

Všetky j avy by mali byt zaradené do 
pr imeraných proporcií. To v našom pr í
pade znamená, že t ak ako j e škodli r;á 
negácia hist órie, t akisto neprijateľný by 
bol stav, v k torom by obnovovanie bolo 
hlavným t rendom súčasnej scény. Jed "' 
nou z perspek tívnych ú loh v populárnej 
hudbe je vyslobodenie sa z obmedze 
ného subjelťtivistického myslenia, v k t o .. 
r om sa žánrom vopred pr ipisujú i kva -' 
litatívne atribút y. V každom hudobnom 
smere možno vytvorit hodnoty - t pa-, 
hodnoty a k ich rozpoznani u nestačí 
miera osobného vkusu, ale je t o t zá~ 
ležitosť určitej odbornej erudície. Číž~ 
tak, ako j e neprijateľný post oj niekt o-· 
rých mladých publicist ov, k t orí pr i hod-· 
notení svoji ch vr stovníkov používaN 
len superlátívy, r ovnak o nemožno súhla-. 
siť s tým, aby sa všetko nové ( a 11C

zvyk lé ) klasifik ovalo ako i mport ova•t ý 
extrém. Hľadanie hodnôt vo vnútri j ed
notlivých smerov sú zásady, ktoré by 
sa mal i uplatniť i v populárnej hudbe. 

lGOR WASSERBERGER 


