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"Nemôže byť úplne šťástným ten člo
vek, ktorému nie je · hudba radosťou. Na" 
túto radosť však treba ľudf naučiť." 
Kodályovšké motto možno prijat~ i za · 
leitm'o(ív ' konania, úvah · i konkrét.nych 
opatrení všetkých ustanovizní, vše'tkých 
zložlelc ' násho·' kultúrneho života, ·ktoré 
majú do činenia s hudbou. 

Napriek dosiahnutému · množstvu po
zitív, préd ktor.ýT/t nemožno · zat-várať 
oči, súčasné .štádium n a · všetkých :trot;:' 
toch · .. výučby radosti" . - nie ie. ešte 
tl.lpokoj,ujúce. Najmä ' posledné o~'dobie 
je obdobím uvedon~.ouania . si tohto . fak
tu. i obdobím úsilia o čo ttajúčin'n.ejšie 
Tcorekcie · o tomto smere. Povinnosť 
zlepšovat výuku pripadá rovným 4ielom 
na všetky ustanovizne. l · 

nacionálrej oýmeny kultúrnych hodnôt . 
. Sm_'e_rovka . "jeho ,_ d'al~ieho vý,vojJl . ~á ,sa , 
po živelnom výpoji. v. posjedných rok,och . 
,ubero.t'e,sqladne so ' .~merovlť[!m~ • . s .. vro~ .. 
gramom., ktorý' našej spolo_cno.~tt ·vytý 

· čil XIV. zJqzd KSČ. Aké konkrét ne spo 
dob.enie rria .~epto,_záver?· Pro Ú' fcomer~
ným .hl'ädtskám, k)~ré ner.az v · miet e 
väčšéj než bolo únosl'fé, ovládli nejedho 

':pole ·aj v hudqbnej obl~~tí, itavia sa [ a 
bude sa naď:dlej ' 'cieľavedome budovpt' 
zjevná 'hrá#_a · idl!Ôv,ých : a kultúr.Ťwpo~i-

. tických hľadísk ·- (1a jej stavbu sa b~t 
~ú iíčeln~j.šie ;a·, d{ôsl·rcl~:~ejšie využívnt' · 
cdq:;póločeh.ské,, ·pros~iedky ~ dotádia 
riadi'ac;icTťorgjí.nbv i- niž.~ích orgánov l'u - .. 
dovej mÔci: NeJJ,yhnutiÍým predpoklad.o:m 
takéhoto .postupu je začlenenie kort
certnej čim~os.ti do,· jednotného pláftu 

·kultúrnej 'a!·. osvetovej . činnosti na o.~e't
kých\•sttLpňoch riadenia, ·)úsil ie o maq;_{
málne možnú-dokonalú koZf.boráciu P.~i!t
kýcTť zložiek, -ktor~ éhod nášho koncert-
•tého živ.qt q_ni§žu usmeriíovať. ~ 

Plánovitosť, cieľavedomosť, akcentova~ 
11ie hodnoty ~tanú sa teda n'ajočičšími 
a najtíčim~ejšími zbraňami v boji za hu
dobnú kultúrnosť, za konzumenta hu
dobného umenia. Koncertná Sten Sloven

skej filharmónie patrila 
v dňoch 3. a 4. 'februára 

Jednou z ·dominantných . zložiek( šíre
nia hudobného umenia ostáva ot ázka 
koncertného života. O . celoslovenskom 
aktíve na túto tému, ktorý bol koncom 
jai!Uára v . Hra,bovom, sme. už referovali 
na stránkach našich novín. V týchto 
drioch sprístupnil Slovkr;mcert na svojej 
bohato navštívenej a ' záujmom sprevá
dzanej tlačovej porade Závet·y aktivu o 
<!>tázkach koncertného života na Sloven
sku. Závery predstavújú významný a 
podstatný dokument pre ďalšiu cestu 
rozvoja koncertného života u nás: pod
čiarkuje sa v ňom váha koncertného 

/ života v našej spoločnosti ako tíčinnej 
formy šírenia hodnôt umenia, ako dô
ležitej zložky záujmovej rirnelecke]. čitJ
nosti a ako aktívneho faktoru inter-

Priro.dzene, ako doteraz, bude s.a 'kal
kulovať' s iniciatívott jednotlivcov: $ tý
mi, ktorí v neraz nepriaznivých pod
mienkach budovali ster koncertného ži 
vota na Slovensktt - 'ich iniciatíva, od
bornost' i ne{diienie zos·t"ávajú aj naďalej 
devízou nájcennej.~ou. z. m. 

t . r. vy~t(,pf!niaf/t 1ví.olon- ,. i ~ , 
óeUstu J . .Starkera (,dtri· 

, g/i!Ufl ,:z:a~a..~i .Asrtg.ina.). · ~li 1· " r' ; · 

. :.J .\Sti·f)'Ttk~,: ,, K. f N'Nsko~!l i •, r " .. ,. 
'~ l t ~ l r • 

Predbežné zhodnotenie .. výsledkov pl11enia plánu v rezorte kultúry SSR v roku 1•971 a preroko
vanie úloh stanovených'· ria tento rbk b'olo "ústrednou· témou l!éloslovenského -aktívu, . .. ktoT'ý bol 
v Bratislave· u. :u. 't .. r. Zúčdstnili sa ho vedttci ~racovnícl \t1~tre.dnýc7í a krajsk'ýé.h,' politickýqli n . 
štátnych orgánov, ústredných spoločenských inštit úcií a Mi'riister.~tva kultúry -~SSR.' NaJ akt-íve· · 
prehovoril minister ~ulttír.y SSR · Miroslatl Válek Snlmka·:· čSTK · 

••sedujeme o problémoch hudobnej výchovy na materských · ikolich 

Pretože ·redakclá HZ sa v tomto ročníku rozhodla venov~ť ·zvýšenú pozornosť hudobnej výchove na 
všetký.ch stupňoch vzdelávania mládeže, ' otvárame problémat,iku besedou o hudobnej výcho-ve na mater
·~kých škoJäch. Pozvali stne na ňu odborných prac.ovnikov Výskumného ústavu pedagogickél3o v Bratisla
ve - Šféfana K an tor a a Ľubu š i k u l o v ú, ako aj hUdobnélťo redaktora čs. ro12:hlasu v .-Bratisla
ve - Mariána Ma rt i,n á k a. O vstup do besedy sme požiadall štefana Kanto.ra, dlhoročného pracovnika 
v .oblasti hudo&nej výcho.v.y,.autora .Metodiky hud o·h.n,P.i Vý~·-h ovy pre materské š koly, 
lj;torá - ako prvá svojho druhu · - vyšla v r . 1969. 

r· š. KANTOll: - Od človeka 
dneš rie.1 ··doby sá v hud<Obnej 
oblasti žiada· čosi h'ié ako pred 
nl e l<eľl<ými desiatkami .rokov. 
V súčasnosti dávajú komuni 
kačné prostriedky toľko hudby, · 

že je treba vype'stoÍI.a.ť u ľugJ .'. 
'c-elkom . nova schopnosť·' ape.r.: 

·~ cep cie a hlävné 'výbéŕti z tóli.o' · 
kvalitného, čó sa lin ponúka. 
Teda treba ,vypestovať niel.en 
·hudobné záujmy; ale a j sch'oo-' 

,. n'osť hoéinotenia a hudobného 
~-~'žáŽitku . . u detí pr·ed,školského 
' veku nehovori-me éšte o este- .. 

tickbm zážitku, pretože je ťaž
ko •žiada:f od nich vyhranené 

1 • (Pok'račovanle - na 3. ; s'tr:l ' 
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DMľľlUJ ŠOSTAKOVIC: 

Na príspevok dr. N. M r. n o

n a, ktorý sme' uveŕe.inÚi v mi-
' ·~ i. ' ' ' ... • l ., l \ ·~ \ > . 

, md om · čísle, : reágoval,,., n~ .,v(I. 
· k'ongľes!l'- r.1edzi~á-rodnéi ···· 1\~.:. 

• , • ' ~ l • • • \ l • ,l • l 1 ' 

. dobnej " rady · soviet~v ·· s.ld aď<f-
ter .Dmitrij š o 's ta k'o'v 'i č. v 

• • •• l ' \ • • • 

skrátenej .podobe · uvádzame-ie.- , 
ho 'in·íspevok, . ktÓrý:. sa ~·n ~·žll . 
' . ., ,, • r, 
objasniť kladnú stránku vzá-

i~"?~ého s.polupôsohenia . ildÚš- ' 

ných hudobných · kultúr. , • 

,. 

Vzá,io.m:né .. 
pôsobeni(J· 
hudobl1ých::· 

' . ;.' ' . 

kultú.r 
p otreba orientácie a zaujatia jednoznačného postoja 

voči národným kultúram sa ukázali byť aktuälne 
po odzneni jednotlivých pris pevkov, ktlo·ré sa v.o svo
jich názoroch n·a problém diametrálne ·rožcii'i'iéizä'fL Mn(). 
ho nejasnosti sa ukázalo v doceňovaní východných hu~ 
dobných kultúr a v !ch priamom pôsobeni na hudbu 
európskych náorodov. Plne súhlasím s Men<>novou nä
mietkou !Proti paušälnemu označeniu "rozvojové kra
jiny". Aj keď je možné použiť takéto označenie v ob~ 
!asti pr iemyselného rozvoja, · k torý · bol pod vplyvom 
známych okolnosti naozaj brzdený, Je pdnajmene.1 ne
miestne vyjadriť sa t akto v kontexte dislrusiJ o ·kul"' 
túre Východu. Dôkez<>m je bohatá hudobná minulosť 
národov Ázie, Latinskej Ameriky a Afriky, ktorá ne
jedným typickým prvkom ov,plyvnila umelú hudbu Eu• 
rópy. 

Otázka systémov . 

$tále zostáva nevyriešená o tázka t zv. "nezlučitel'nosti" 
modáLnych a harmonických systémov a problém 

,.škody a-lebo osohu", ktoré prináša v_ýchodným národom 
preberanie európskej polyfón.f·e a lebo harmónf,e. Pod
stata týchto otázok nesJPočíva v samotnej .. zlučiteľnosti 
~i nezlučiteľnost!" dvoch odlišných kultÍ1r, ale v tom, 

(Pokračovanie na 3. str.) ' . 



Pr·e dstavuje sa 

Organistka 
Erika 
Hahnová 

možnosť zäol:isrt:.ärať si or~anové 
úpravy tohto diela; ktoré vy
šli tlačou v zahranič!. Práve 
preto, že som nemala m'ožnosť 
porovnávať vydania rôznych 
úprav, o to väčšmi som zavia
zaná dr. Ernestovi Zavarskému, 
ktorý mi poskytol niekoľko 
rôznych organových ·nahrávok, 
ako aj dirigentovi Bilkovi, kto
rý mľ zapožičal jednu z kľúčo
vých · knih literatúry. o tomto 
diele. Jednotlivé t:J-ahráVky som 
si vypoču la , samozrejme, až po 
naštudovan! diela, aby ma vo
pred nemohli· ovplyV'niť. 

V čom s a vaša interpretácia 
Umenie fúgy líši od týchto na
hrávok? 

a nästrojové kritériá ä bol ,pri 
' tom zrozumiteľný co najširšie-
. mu ok n l hu poslriclláčóv. Priro- ,. 
dzene, nie je to ľa~é (od
hliadn1,4C od samotných hráč

' skych problémov), veď sklada-
, teľ pl'i komponovaní nebral do 
• úvahy napr. tónový r ozsah ne
,Íak~ho konkrétneho nástroja, 
jeho fa.rebné možnosti a mno
he 'ďalši~ problémy. Hoci or~ 

·' gan má v porovnani s Inými 
nástrojmi po mnohých strán
kach väčšie možnosti, pri Ume
ní fúgy rozhodne nemožno v..v 
stačiť s tradičným prlstupom, 
bež·ným IJ)l'i inter,pretácii ostat
ných Bachových or!janových 
skladieb. · 

CARMEN 
PACIS 

Bratislavské kon2Jervatórium 
'v :r. 1964 abs·olvovaJ,a u !Prof. 
Skuhirovej - cel-ovečerným re
citálom. Na VŠMU bola žiač
kou dóc. dr. Ferdinanda Klin
du. V l'<lkoch 1965-67 získala 
štipendium na štúdium u prof. 
.J. E. Kohlera na Hochschule 
Hir ~slk vo WeJmare. Po·štú
diách na VŠMU pracovala dva 
roky ako odborná asistentka v 
Slovenskom národnom múzeu. 
Zíslrela niekoľko cien v celo
štátnej súťa~! umeleckých škôl, 
na dvoch medzinárodných sú
ťažiach čestné uznanie (Praž
sk~ ,iar, Bachova súťaž v Lip
sku). 

mnohých jnterp.retäciäch - aj 
.,interpretáciách". Za svoju 
skutočne prvú verejnú prlle
ži:tosť pokladám ·však možnosť 
vystÚJpenia v r ámci Lnte:rpódia 
7i, kde som predv·iedla so štát
nou filha:rmóni·OU - Gottwal
dov pod taktovkou Zdenka Bil-. 
ka - Händ lov koncert p.re or
!lan a orcheSfte.r B dur op. 4, 
č. 4. 

- Ide samp;l)rejm e o reali
záciu vlastnej pre dstavy. Pri
tom však nechcem byt nasilu 
,.iná" než ostatní; samozrejme 
:- r.avnako ,nerada by som ko. 
pírov·ala. Osobne mi je najbliž
šia intenpretácia Umenia fúgy 
v podaní švédskeho or9an!stu 
dr. lmzlo Forsbloma, ktor á sa 
mi zdä byť '- z mne známych 
nahrávok - najmuzikálnejšla 
a akási .,na.iživot nejšia" . Preto 
j e j hádam možno Pl;·epáčlť l 
niektoré nedokonalosti vo 
.. vonkajše j Oprave". Umenie fO
!lY je dielo náročné pre inter
p reta i IJ)re poslucháča. Napr iek 
tomu si mysllm, že aj nez·asvä
tenému a nepoučenému poslu
cháčovi mô:be - a vie - oo
vedat V•eľmi tnnocho, ak mu V 
tom interpret dokáže pomôcť. 
Pri re.allzäcil sa snaž!m näj sť 
taký spôsob, ktorý by, samo
zrejme, splňal všetky štýlové 

Kto na ·Slovensku ·- alebo 
v CSSR - naštudoval toto die
lo? 

- V Ceskoslovensku existu
je gramofónová nahrávka die
ia v dnterpretäcil súboru Ars 
red.iviva pod vedenlm Milana 
Munclin!jer.a a v or9anovej 
úprave študova l Umenie fú!lY 
svojho času Jan Hor a .z Pra
hy. Pokiaľ mi je známe, moje 
naštudov.anie .ie vôbec prvé na 
Slove'!tsku. . 

V nlinulýcll di\ocll uzav
reli súťa~ k 50. výročiu 
vzniku . KSC o najlepšiu pie
seň s protivojnovou a mie• 
rovou tematikou.. Odborná 
porota vybrala zo 145 prí· 
spevkov 10 najlep~ích s~la
dieb, ktoré odmema v ram
ci medzinárodnej hudobnej 
prehliadky · C a r m e fi p a
ci s (pieseň mieru) cenou 
L i d i c k á r u ž a. P!eseft 
zaznie v podani domácich 
Interpretov, ktorých ~ude 
sprevádzať orchester Va~la
va Hybša. Prvých 10 mtest 
obsadili nasledujúce sklad· 

• by: NEBE J E MODRÍ (J. 
špr onot/J . U lllíi.' - P. No
vák) • V ZEMI KDE STRO
MY BUDOU VEČNE ZELENB 
(1. ObdržálekiJ. Dvoi.'ák -
Martha a Tena) e DIVNÍ • 
VECI (J. Suchý/F. Havlík -

Aké možnosti koncertného 
uplgtnenia ste získali po skon
čeni VŠ~U? ' ' 

- Až na jar 1971 mi Slov
koncert po.núkol (i(!.Jnkovanle 
na bratislavských výchovných 
koncertoch a objednal si na
študovan-ie BaChovej Tokáty a 
fúgy d mol, ktorej !?Om sa !PO
čas celého štúdia vyhýbala, 
pretože je známa v prtl!š 

Zápisník 

Kritiky sa s uznaním vyslo
vili o va.šom výkone. Dopomo
hol väm tento úspech k ďal
ším koncertným možnostiam? 

. - DopoS:iar nie. Neviem, čo 
prJnesie budťicnosť. 

Naitudovali ste Umenie fú
gy od J. s. Bacha. V akej úpra
ve? 

- Úpravu pre OII'gan som sl 
urobila sama. Rovnako nároč
ná, .ako prlťažlivá úloha. Ok
rem toho som, žiar, nemala 

Poznal som niekoľko pracovníkov, kto
rí htadalt cestu, ako naučtt' náš l'ud uve· 
domelo počtívaf vážnu hudbu. Spomínam 

Snfrnka: M. Robinsonovä 

Dňa 27. febr. som mal piesňový reci
tál - , ako matiné - v ZrkadloveJ. sieni 
Primaciálneho paláca. Boli tu zastú
pené všetky štýlové obdobia - oď sta
rotal!anskej árie až po tvorbu s:loven
ských skladateľov. Okrem toho pripra
vujem s klaviristom prof. O. Sebestom 
krátke koncerty, spo jené s besedou o 
problémoch interpretáci·e piesne - za
tiaľ pre bratislavské kluby mládež.e. Uv,í
dlme, ako sa táto forma osvedč! a či 
bude o ňu dostatočný zäujem aj na 
s lovenskom vidieku. K otvoreniu ·~reno
vovanej budovy opery SND sa pripra
vuje opera E. Suéhoňa Svätopluk a v 
nej ma čaká práca na postava Drago~ 
fn!ra. Teš!m sa na spolupt·ácu s di,ri
gentom Zd. Košler<un pri št\ldiu Dvo
í'ákovej Rusalky, káe vytvortm postavu 
hájnika. Všetky tieto akcie mus!m dať 

do súladu s pedagogick-ou a organlzač· 
nou činnosťou n~' k athdr·e huc}obne.i vý· 
chovy Pedagogicke.1 fakulty UK v Trna
ve.' (mm) 

Umeniu fúgy ste venovali 
veľa · času. Máte perspektívu 
niekde si ho zahrať? 

- Žid, · plánovaný k oncert 
v NSR v rámci bachovského 
cyklu sa IPre mo.ie ochorenie 
v decembr·! nemohol realizov.ať. 
Mám však prísľub, že toto die
lo budem môcť uviesť v NSR 
pri lne.1 rpriležitostl - na jar 
tohto roku. 

Zhováral sa: V. člžiK 

'il Molavcová) e STARÁ 
šAVLE (1. štuka/M. Jíra -::
W. Matuška) • TAK POD
TE SPIEVAJTE MADRIGAL 
(\\;allnerová/T. š. Martinský 
- D. Grúň) • DOBRÍ VIE
TOR DO PLACHIET (E. Ku
novlč/T. Seldmann - E. 
Kostolányová) • DEJ SVT 
DÉTI SPÁT (Z. Borovec/B. 
Ondráček - H. Vondráčko
vá) • CHLAP A ZBRAŇ (J. 
štrasser/M. Novák - I. Hel· 
ler) • MUŽI SE NEVRA
CEJI (P. Vrba/J. Spálený -
N. Uŕbánková) • GÚĽA SA. 

' GútA 7.EMEGUeA· (B. Drop
palM. Novák - Detský zbor 
.,Severáček" ). • 

Prvý roč.ník medzinárod-
nej prehliadky piesní s pro
tlvo.tnovou a mierovou te
matikou Carme n rpacis budf' 
3.-4. mája t. r. v Prahe -
v Hudebn!m divadle v Kar -
líne. Poriadatelia poNtajfJ 
r okrem dom Acir h interpre-
tov), že na druhý d eň pre·
hliad:ky vystttpia speváci 7 

každého socialistického št~· 
tu. ak-o a j umelci z Anglic:-
ka, Francúzska. Spanielska 
a pod. V druhej polovici 
marca prinesieme podr ob
ne:iší~ l& inEormát:ie o zahra- . . · . . 
n ičnýc;h úČ.<tstnlkoc!J. 'f,. _,ďal- ..... ;: ~.
šlcJTl.: z·a.ll'.i1mavoírtfec~ ;. ť~jto ~·.}~~ 
medzinárodnej IP~ehliad.ky. · . l."' 

. . --:-uy- . : ' 

M.ladí slovenskí umelci v Humennom 
t ' 

Jesenný cyklus koncertov, ktorý 
každoročne uspora~úva J(PH'.,pri K aS S' 

' v Humem1om pokračoval v decemb'rt 
1971 a v jdnudrl 1072 dvoma . kpn
certmi mladých slovenskýt/t umelcov. 

Na prvom koncerte' sa prtástavil 
slovenský klavirista · Stanislav, Z á m
b o r s k ý. Program zložený z diel 
Haydna, · Beet,hcmenq, De/Jussyliq a 
Liszta bol predvédený na ::·vysokeJ 
technickej úrovni. Vrcholom večera 
bolo úchvatné prevedenie náročnej 
Lisztovej sonáty.{ h · mol. 

Dňa 18. januára 1972 na. p6diu' 
koncertnej siene ĽSU v renesanc11om 
kameu vystiípi!_o B r a ti s 'J.a v s ké 

A y ch o vé k v in te t o. Súbor pred~' 
viedol ' program reprezentujúci tliela 
Danziho, Rejchu, ~choňa a Iberta. 
Vf!nilcajiíca súhra,. individuálne tech· 
nické majstrovstvo doplňu)úáe .~a. 
štýlo!Jým a m uzikálnym stvárnením, 
skladieb boli dominantnými črtamt·· · 

· koncertu. 
Interpret ácia diel skladaté!ov 20. 

storočia mala u publika veiký úspech. 
Elena Gombitová 

s i však najkrajšie a najčastejšie na 
dr. inž. Ludvíka No v á k a z Nymburku. 
Aspoň v . krátkosti - prt pripomenuH 
si jeho 81. narodenín - poviem a zhr· 
níem, o . čo sa tento profesor chémie 
zaslúžil. Spoločne so svojou manželkou 
zaviedol na strednej líkole - ako vý· 
berovo povinný predmet hudobnú vý· 
chovu, z ktorej sa aj maturovalo. Zde
nek Nejedlý pripomenul jeho význam 
nasledujúcimi slovt~mi: .,My, celá spo
ločnosť, nemôžeme• presadiť povinný spev 
do prlmy a sekundy - a tu j eden 
jediný človek, sa zaslúži o to, že hu
dobn~ v~chova je povinná l v najvyššieh 
trieďa-cn a· áókonca· sa .z 'nej maturuje." 
Novákov pokus bol podľa úradného vy
hlásenia Ministerstva ! kolstva svojho ča 
su jediný, ktorý sa podaril. Tento pro
fesor bol totiž po všetkých stránkach 
odborne pripravený. Najzaujímavejšie j e, 
že nemal žiadne vzory, podľa ktorých 
by sa r iadil, ale podta slov dr. 1. V. Klí
mu - .,spravil to dobre." V čom spočí · 
va jeho význam? Najprv napísal učeb· 
.nicu a sám ju rpzmnožil. Tak vzniklo 
asi 150 kníh. Potom si zaobstaral gra· 
mofón, platne, partitúry, hudobné ná- • 
stroje a vôbec v§etko, čo bolo treba k 
hudobnej výchove na škole. Nikto ho fi· 
nančne nepodporoval, všetko získal z 
besiedok. ktoré usporiadal so študenta
mi. Po odchode z nymburskej reálky 
ostali po ňom stovky r ôznych hudob
ných pomôcok. Na nymburskej strednej 
í;kole mal sumfonicky študentský or
chester so 45 členmi, spevácke súbo
ry (mužský, ženský a zmie§aný). 
Zdenék , Nejedlý ho poslal na univerzi
tu, kde prednášal 10 rokov. To bol jeho 
najväčší úspech - iné uznanie v živote 
nedostal. l ba ak od svojich žiakov, v 
ktorých vychoval vzťah k hudbe. Pa· 
radoxom je, že nemal príležitosť, aby 
mohol svoje skúsenosti odovzdaf širšej 
verejnosti. Hoci napísal viacero kníh. 
neboli VJJdané. Sledoval som jeho prácu 
40 rokov, prečítal som v.~etky jeho Teni· 
hy a obdivujem trpezl ivost'. !l ktorou 
pracuje 10 hodín denne - aj v tomto 
vysokom veku. K. POLMAN 

Dvadsať ·rokOv KonzerviÍtória v žilíne 

*** 
Ceskoslovenský rozhlas v Bratlstave -

Redakcia zahraničnej hudby - v r. 1971 
po · prvý raz vstúpil na medzinár odné 
r ozhlasové fórum s ponukou koncertov 
BHS a Interpódia '71. Výsledol< úsilia hu
dobných pracovnikov r ozhlasu bol ten, ' 
že 19 š tátov si vyžiadalo a obdržalo 
kompletné záznamy spolu 84 koncer tov, 
čo predstavuje 6831 minút hudobných 
nahrávok na 272 magnetofónových pá· 
soch. Z 15 ponťiknutých koncertov naj
väčš! záujem sa sústredil na ctv!íracf 
koncert SF (dirigent Zd. Košiar), o kon
cert SF, ktorý dirigoval dr. Ľ. Rajter 
(Bartók, Prokofiev, Brahms), o koncert 
Litovského komorného orchestra, ako aj 
Veľkého symfonického orchestra RT Ka· 
towice (Lutoslawski, Mahler, Prokofiev) 
Ku všetkým nahrávkam boli priložené 
obsahové lis ty, cudzojazyčné bulletiny s 
fotografiami. Navyše čs. rozhlas v Bra
tislave pr ipravil zvukové spravoddjstvo 
o Interpódiu pre Radio Novi Sad, Bu
dapešť, Sofiu. Bukurešť, Bel9icko a ~u
bu. Tým sa pripravili veľmi dobré pod
mienl<y pre medzinárodné prenikanie a 
širokú zahraničnú pub licitu významného 
hudobného poduja tia na Slovensku. 

.-r-

Búrli vý rozvo.j hu,dobného .školstva na 
'>lovensku po osloBodení sl vyžadoval 
stále viac kvalifikovaných pedagogic
kých pracovníkov. Preto (<V roku 1951) 
sa pri Hudobnej škole · v· Z iline vytvára 
pedagogické oddelenie a v r : 1956 za
čína činnosť Vyššiá httdobn á - škola v 
Žiline. SkQla dobrou pedago!jickou a po
liticko- výchovnou prá<;ou do~iahla :po
zot·uhodné výsledky. Prácu školy vyso
kO oceňovali nadriadené orgény., vysoké 
umelecké školstvo, pracu juci, rddlčia l 
absolventi, ktorým škola poskyt la nové 
možnosti činnosti a práce, Potreby ď·al
·šieho ro~voja hudobného života a hu
dobnej ku ltúry sl . vyžiadali ďalšie opat
renia, ktoré sa pr laz.nlvo dotkli Vyššej 
hud·obnej školy v Ziline. Učitelia i celá 
hudobná ve.re,ino sť s veľkou rados.ťou 
prijali rozhodnutie, že počntlc dňom 
l. septembra 1961 sa zriaďuje Konzer
vatórium v Žiline. Konzervatórium malo 
na čom budovať. Bohatá tradicia Vyššej 
hudobnej školy, zdatné pedagogické 
kádre dávali záruku, že od svojho za~ 
čl atku bude Konzervatórium vykazovať 
priaznivé výsledky. A tak sa aj s talo. 
. Porozumen ie a pomoc mestských, ok
resných, krajských a slovenských stra
níckych a štátnych orgánov vytvorili pre 
túto školu tie najpriaznivejšie pod
mienky. Adaptáciou budovy, ktorä sa 
pr.e tento cieľ svojim architektonickým 
l'iešením hodila, materiálnou a politic
kou pomocou sa vytvorili tPre vedenie 
školy a pedagogický zbor výborné p.od-

mienky pre kva litnú výchovno-vzdelá- nického orchestra mesta Žiliny, ktorého 
vaciu prácu. · _ základný káder tvoria profesori a na j-

Každým rokom pribúdali na Konzer- lepš! žiaci konzervatória, profesor 
vatórlu v Žiline kvalitné profesorské A. Kállay .ie dlri!jentom Žilinsl<ého mie-
kádre z radov výkonných umelcov i ab - šaného zboru. prof. P. Bienlk je ume-
solventov vysokých škôl v celej ČSSR. leckým vedúcim národopisného súbor u 
Pred L dvadsiatimi rokmi začínalo na ško- Stavbár, laureáta Východnej a úmelec-
le pracu 8 profesorov. Dnes má konzer- kým vedúcim dychového súboru Cemen-
vatórium 64 profesorov. Mnoh! ab5Ql- tát· v Liet avskej Lúčke. prof. R. Uško-
venti našej školy sa po skončeni vyso- vitš ie zastupujúcim dirigentom Ľudo-
koškolských štúdií radi vracajú ako vy- vého spevokolu učiteľov Slovenska, všet-
učujúcl na Konzervatórium v Žiline. Učí ci sa č lenmi Socialistlcke.i akadémie, 
tu už ll profesorov, kt·orí absolvovali na Profesori i žiaci priSIJ)ievajú k umelec-
tejto škole. kej výške aj iných súborov. Výchovné, 

V tomto roku študuje na · Konzerva- absolventské koncerty, rozličné kultúr• 
tóriu v Žiline 216 žiakov. Pred 20 rok· ne úderky Konzervatória v Žiline sved• 
mi začinalo ná škole 10 žiakov. Celkom čia súčasne l o d.obrej pollt lckej a vý-
absolvovalo na škole počas 20 rokov chovnej práci na tejto škole. Nlektori 
326 žiakov. Mnohl našli uplatnenie ako profesori, žiaci (Hirnerová, Filová, Paz-
dobre pripravené učlteľskfl kádre na ľu- dera, Stra,.nianek a In!) l hudobné telesá 
dových školách umenia, !nl sa stali plat- dosiahli vynikajúc-e koncertné úspechy 
nými členmi profesionálnych hudobných doma l v zahraničí (ako ·bolo napriklad 
a speváckych telies. v poslednom čase umiestnenie v celoslo-

V tomto čase študuje na vysokých venske j súťaži Rubtnšte jnova kyt ica, Ko. 
školách 25 absolventov zo :Zillny. O Ich cianova hu sľová súťaž, medzinárodná 

' prLprav·e na žillnskej ·šk(lle Prlchádza~ú akordeóryová súťaž v NDR, v Pulji - Ju-
tie najlepšie sprävy. hoslávia) a pod. Výrazný medzinár·odný 

Ale profesori Konzervató.ria v Ziline úspech dosiahla profe sorka D. Dubenovfi 
vyvljajú i prn<ladnú mimoškolskú čin- a E. Pittnerová klavírnym'! koncertami v 
nose. Rľaditer Konzervatória v. Jakubík NDR a inde. 
je dlhoročným predsedom Speváckeho Ohlasy v tlači, mnohé čestné uznania 
:r:boru slovensll;ýcb učitefov, nositeľa Ra- udelené škole. ďakovné listy, ale hlav-
du práce, laureáta Štátnej ceny a vy- ne výsledky práce najlepšie svedčia o 
znamenania Za vynikajúcu vrá eu a trež dobre i a uznáva ne i prác i a o veľkom 
aktívnym spevákom v tomto zbo1·e, pro. vý7. name f<onzerva tória v 2i line v roz -
fesor B. Urban je dirigentom Sym.ťo· voji naš ej hudobnej kultúry. -j· 
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skutočne kvalit ná a hlboká. Snahou je, aby sovie-tska 
skJ.adate ľskii škola pr inies·la do celosvetovej pokladnice 
hudo bnéh,o umema smelé novätorské postupy. Za všet.
ký~h s kladatel'ov možno spomenúť Ser~Je .ia Prokofieva, 
kto.r.ý da l ,podJ~ety tvorcom a inter,pretom celého mo
derného· hudobného sveta. Vo svojej tvorbe uplatnil 
nie len ruské národné prvky, a le aj prvky hudobného 
umenia iných národnos t!. Stačí si pripomenúť jeho 
Il. s láčikové kvatteto op. 92. v ktorom spracoval ka
bardLnske o rientä lné t émy. 

Arménsky skladatel' Aram Chačaturjan hlboko pre
nikol do tajov .hudby Zakavkazka a na základe toh

t o poznania vytvo r il ve l'ké skladby symfonických roz
merov. V tom istom zmys le treba oceni ť aj tvorbu 
Kara Karajeva,, ktorý st ojí na čele skladateľskéj škQly 
sovietskeho Azerl;lejdžanska. 

Ani izoláCia :_ ani kultúrna agresia 

E xistuje nebezpečenstvo "zadlávenia" jednej kultúry 
ako a .akými pros triedkami sa rieši ,problém vzájomné
ho pôsobenia etnicky a geogr aficky rôznych hudobných 
ku\túr. Do a~ej miery je možné použiť výtazové rpro.s
trledky jedného národa v umeleckých normách ná•roda 
druhého? Hudobná minulosť i prítomnosť dokázali, že 
8· týmto problémom sa skladatelia i interpreti · vedia 
vyrovnať - p·ri istej dávke umel·eckého taktu a c1te
nia·. Na potv.rdenie tohto konštatovania stači pripomenúť 
niekoľko prík.ladov z h ist órie ruskej hudby. O čo chu
dobnejšia by bola bez šeherezády Rimského-Korsakova, 
Borodinových P·oloveckých tanc.ov, bez Islamey Bala
kireva! Broces vzájomného ovplyvňov.a.l}.ia kultúr pre 
bieha úspešne rv ZSSR aj dnes. Hranice ·Z~SR sú také 
rozslalhle, že v ich tráme.! sa hovor! a sp~eva vyše 100 
jazykmi! Prirodzene, v takom širokom priestore musí 
byt aj veľa Tô:zmych hudobných kultúr,' ktoré ·môžu na 
seba pôsobiť .a rpréberať k obs>hateniu .;výr.a.zové pros
triedky jedna od druhej. 

Blahodarné bolo pôsobenie moskovských a leninQrad
ských skladate ľov v republikách str ednej Ázie, kde 

sa za kr~tky čas podarilo priviesť hudbu na t akú úro
veň, že 'na t omto stupni už bola možnosť vzniku sa
mosta tných národných skladateľsk,ých' škôl. Dnes sú 
tieto schopné vytvárať skutočné hudobné hod no ty, 
Vznikli pritom aj isté problémy, ťažkosti, dočasné ne
úspechy a chybné kroky. Ale umelecká plodnosť a 
neústupčjvos'ť priniesli so sebou i zrelé ovocie, o čom 
svedčia te·rajšie rezultáty tvorby umelcov sovietskeho 
východu. 

druhou. V záujme rastu celosvetovej úrovne umenia 
by bol nesprávny a j postup úplnej irolácie jednéhó 
hudobného systému od druhého. Najideálnejšie riešenie 
by _bolo to, v ktorom by sa národy Afriky i Ázie sve
domite starali o udržiavanie svojej folklórnej tradície, 
pričom by boll vnímavé aj ku kultúram európskym. Veď 
h udba nerozdel'uje, ale s pája ľu dí celého sveta. Tie ná
rody, ktoré sú obdarované rozvinutejšou hudobnou ku l
t úrou by sa mali pričiniť o rozvoj neeurópskei hudby 
t ým, že by im pomáhali pr i vzniku vlastne.i národnej 
hudby. Prirodzene takáto pomoc sa nesmie zvrhnúť 
v "kultúrnu agresiu". Iba na hudobníkoch záleží, čľ si 
nájdu spoločnú, zrozumiteľnú teč, spoločnú ideolonickú 
a es tetickú pla'tformu, na ktorej sa budú ich snahy 
stretávať. Musí byť našou prvoradou .snahou zach1·än iť 
a obnoviť tie staré - vzácne kultúry, k toré v minulosti 
prinášali - a určite znova prinesú - veľké ltodnoty. 

Charaltteristika sovietskej hudby 

Veľkou snahou zain teresovaných hud-obníkov bolo, aby 
sa hudba v ZSSR nie len rozširovala na všetky úze

mia, medzi všetky nár·odnosti, ale aby sa tvori la hudba 

Besedujeme o ~roblémoch hudobqej výchovy na materských školách 

(Pokračovanie z l . str. ) 
pocity z krásna. Ale radosť z 
hudby môže byť už na Mš. Ide 
o to, či predškolská výchova 
zodpovedá moderným požia
davkám výchovy v oblasti hud-
by (demokratizácia . hudby, 
schopnosť prežívať a lfudnotlt! 
hudbu a pod.) . Posledné'. roky • 

priniesli do metodiky hudobnej 
výchovy na MŠ nové postupy. 
Pr išli sme na to , že hudobné 
schopnos ti dieťaťa sú ovel'.a 
š irš ie. Treba začať· diferenciá
ciou t ónov, pokračovať schop. 
nosťou !POčúvania hudby, ne
skôr chápan ia hudby, t reba 
podporovať hudobné pt'ejavy a 
napokon - hudohnú tvorivosť. 
Celú hudQbnú činnosť dellme 
na receptívnu, intepre.t t~čno
reprodukčnú a na tvorivú; Mo~ 
derná 1netodika hovotl: a k die
ťa si rado hrá s far bami, ko.c
kami, hračkami, ak vie mode
lovať z plast·ellny a ' vymýšľať 
s i ·samostatné tvorivé hr~v. pre
čo by nevedelo a n emalo ohuť, 
hrať s! i so z vukmi? A keď 
sa naučl hrať so zvukmi 
sme pri hudobnej tvQrivosti. 
Tba n ~podoh<Jvanie nes·ta čí. . 

• Tu však ·prichAď~a~e'· k 
momentu, kedy sa pýtame: 
nežiada sa od dieťaťa veľa? 
Nestáva sa z neho predčasný 

' .,mudrlant"? Nezaťažuje sa je
ho psychika? 

š. KANTOR: Psychológo-
via prišli k práve opačnému 
názoru: v predškolskom veku 
sa dostatočne nevyuž!vajťi 
v še tky schopn.osti d ieťaťa . 
"Nosnosť" - najmä súčasného·, 
- dieťaťa je oveľa väčš ia ako 
kedysi. Je stále v spojení s 
kultúrou a informáciami - čl 
už z rozhlasu. a lebo te levízie. 
Veľký vplyv na jeho fyzický. 
psychický rozvoj má zvýšená 
životná úroveň a pod. Treba sa 
však opierať o det skú menta
litu, drž11t sá zás!idY prístup
nosti. Bolo by nej:jat!vom. ak 
by sme . néhľadal.i novt\ cesty 
hudobnej výchovy. Voľakedy sa 
učilo ce stou discipl\ny, dnes 
cestou hravosti. Chceme, aby 
hudobná výchova znamenala 
pre! deti sviatok a vvt1·hnutie 
.z bežného života. 

• Nachádza te k týmto plá
nom dostatočne prip ravených 
a nadšených part.nerov v oso
bát!h učiteliek MŠ? 

Š. KANTOR: - Nuž pravdou 
je. že doba s.a naraz zmeniť 

POlstoročie hudbe 
ZaslOžllá učiteľka, profesorka ANNA KAFENDOVÁ ven()vala slovenskej hu· 

d~tbnej kultúre päťdesiatdva rokov pedagogickej práce. Z priležitostl jej odcho
du z praxe 11,a Vysokej škole múzických umeni, kde naposledy pôsobila, požiadali 
ame prof. Kafendovú o rozhovor. 

Co vtis podniet ilo, pani profesorka,' ve
novať sa výlučne pedagogickej činnos
ti ? 

nalitou pri dominovan! melódie musf 
viesť k hudbe. · · 

Musí klavirista vyrastať na zá,klade 
klasického - tradičného hudobného ma
teriáli:!, nelákalo vás v tom smere ex
perimentovať? 

Nikdy nebudem súhlasiť s exper imen- · 
t ov.an!m v tomt o smere. Budovať sa dá 
len na tzv. klas ickom základe. Menovite 
mám 'na mys li ba.rokovú hudbu. Jej 
viadllas mi symbollzu,ie dlsclplinu a 
kultivovanosť tónu sOčasne. Je zároveň 
vhodná na pestovan!.e sluchu. Skllšala 

nedá. Spolu s Ľ. Šikulovou cho
díme po celom Slovensku, vy
sve tľujeme nové metódy a sna
žime sa, aby naše prednášky 
vyústili v rpraktických výstu
poch. Ešte sme sa nedozv.edeJ.i, 
že by nová prax vyuč.ovatl ia 
bola ťažšia než to, čo sa ro
bilo kedysi. Budujeme- nielen 

· na napodobovac:e.l s chopnosti 
dieťaťa, ale i na jeho fantá 
zii, hravost i, na využiti záuj 
mových okruhov (vzťah k mat 
ke, l{ prírode, k zvieratkám a 
pod. ). V ZápadQslovenskom 
kraji zorqa nizoval I<rajský pe
danonický Cis•tav J:elú sériu se-· 
minárov spomínaného charak
teru. Mys lím, že hlavne tu sú 
cent rá, kde · sa nové met ódy 
ujal L 

Ľ. ŠIKULOVÁ: - Nesmieme 
zabud nú ť, že hlavnou liahňou 
uči teli ek mat erských škôl a 
ľonnova te l'mi hudobného vzde
lania sú Pedaf)o Qické školy pre 
vzd elanie uči tel·iek materských 
škôl. Žiačky sa tu n aučia Into
novať, ovlád ať hudobný nll stro.i, 
mali by dostať základy impro
vizácie. Aké sú nedost at ky? 
Uči a sa hrať buď na klavír , 
alebo na husle, pričom hlavne 
klavír je na väčšine MŠ ne
dosiahnu teľným nf1st ro.1om. V 
os no vách nie .ie zahrnutá výuč
ba na tzv. ľ ah k o o v l á d a
t e ľ n ý c h n á s t r o j o c h. 
Ale bolo by vhodné, keby sa 
zaviedla výučba aj na t aké ty
PY ná st ro jov. ktoré sú cenovo 
dos tu pné, intonačne spo!liihlivé 
a ;pre deti d osť atraktívne 
(napr . gitara). Tro chu ,.pokuľ-

háva" metodická st ránka, hlav• 
ne č-o sa t,ýka obohacovani a 
novym1 poznatkami. Pozoru
hodné je a j to, že o s poluprácu 
doteraz viac stáli inšpekt ori, 
r esp. kraj, Qkres a ·mesto, ako 
pedagogické školy, ktorých na 
Slovensku· nie ie málo. Nedáv
no sa ·nám .poda.ri!Q' prvy krát 
uspor.iadať seminár · na Peda
go!jiokej škole v Lev.oči. Mys
Hm si, že predovšetkým peda
gógovia by sa mali intereso
vať o nové v met odických po
s tupoch. 

• Začali sme od odbornosti 
na Mš, na Pš - ale vieme, že 
hudobná výchova dieťaťa sa za
čína už skôr, v jasliach. Aký 
je stav výchovy a vzdelávania 
tu? 

. Ľ. ŠIKULOVÁ: - V,ýchovnú 
· činnost v jasliach róbia zdra-
votné sestry, ktoré. nemali hu
dobnú výchovu ako p·redmet na 
zdravotných školách. Metodika 
sa !Préberá len v rámci tzv. · 
spoločných ·metodik. Pr it om 

•vieme, že s deťmi v jasliach 
sa dá už veľmi pekne Praco• 
vať, tPretože začína.i11 st:> ievať, 
radi počúvajú plesne a uplat 
nra sa v hudobno- P.ohybove.1 
výchove. Sestry ·sami prizná
vajú, že nevedia, ako postu• 
IPOvať, ·a tak obyča jhe deťom 
preds pievajú obl'úbené š láf) r<J 
vé melódie - v naj lepšom p.r!
pade Ich doplnia dets'kým tex
tom- a pod. P ritom t ieto pl·es.,~ 
nlemajú vhodný rozsah a sO 
vzd ialené menta lite det-skP.ho 
sve ta. 

(Pokračovanie na 5. str. ) 

Perspektívy sú v tom zmysle, žia!', nie 
vábivé. Musíme brať do úvahy. že sme 
malý nát•od a myslím, že v tom ·smere 
tr.eba previesť ešte kus priek-opnlckej 
p ráce. 

[{ozmýšľali ste azda nad tým, ako by 
ste mohli zachovať svoje nesmierne bo
haté pedagogické skúsenosti? 

Ak budem mať s ilu a čas, chcela ·by 
som napisať klavlrnu šk-olu. Z dnešne j 
pozície, s mojimi skúsenosťami a p re
hľadom sl totiž klavir!st ické začiatky 
predstavujem úplne ináč. Mám dnes po
cit, že sme prlllš dlho uviazli na bie• 
lych k lávesoch a je nesmler.ne dôležité, 
aby sa už d ie ťa v začiatkoch pohybovalo 
na celej klaviatúre, čo je napr. cha.rak· 
te rist ické pre sovietsku klav!rnu školu. 

Treba poved!)ť, že to vôbec nebol mô.i 
cieľ. čo ma hlboko zaujalo už ako d ieťa, 
bol kl avír a hudba .ak-o taká. Základy v 
klavírnej hre som dostala v Modre. ne
skôr v Innsbr ucku u profesora J . Pem
baura a v P·rahe, kde som študovala na 
Konzervatóriu u prof. K. Hoffmeist ra a 
rok Majstrovskú školu. Keď som sa v 
roku 1920 dost ala do Bratislavy, začalo 
mi byť jasné, že sa pre svojrázne· hos
podárske pomery asi sotva .budem môcť 
venovať intet·pretačnej činnosti. Keď 
som sa zoznámila s profesorom M. Rup
peldtom, ·často sme hovorili o potrebe 
hudobnej š koly na Slovensku. Veľmi 
rýchlo som sa ocitla v jej prípravnom 
výbore. Neus tále som koncertovala, a le 
začalo ml byť čoi:az jasnejšie, že budú 
potrebn! i pedagógovia. Uvedomila som 
sl sice túto potrebu, ale v pravom zmys
le slova som sa pre !Ped agogickú ďráhu 
rozhodla v čase, keď sa po roku je•st 
vovania hudobnej školy v roku 1920 (za
čala som vt edy vyučovať 40 žiakov-za
čia točníkov) s ta l riad iteľom školy Frico 
Kafenda, ktorý sa st a l mojim manželom. 

· som sáce s deťmi pracovať prevažne 
v o blasti sóčasnej hudby, mus!m však 
povedať, že to - pr·e mňa do:padlo ne 
uspokojivo (l keď pripúšťam výnimku) . 

Prof. Anna Kafendová. 

často sa diskutovala otázka, či upred
nostňova ť etucly, či prednes. ba robili 
sa a myslím, že sa aj robia plány, po
dl'a kt orých žiak musí zvládnuť bez
podmienečne daný počet napr . etudové
ho materiá lu, aby bol pokladaný za 
prosplevajúceho žiaka .• , 

Aké stanovisko m äte ku klavírnym 
metódam? 

Mysllm, že všetko, čo vedie k ciel'u 
- k hudbe, je d-obré. I keď som t a·k
mer všetky metódy vyskúšala na .sebe, 
predsa som zis til a, že každý klavir ista 
si potom vytvori čosi, čo je jemu osob
ne svojské. Bez.podmienečná je dokona
lA t echnika, ktorá .v S;po je-nt s emoc!o· 

V čom vidfte prednosti slovenského 
klavírneho štýlu? 

Chcem ,povedať, že t en.to štýl nep-okla~ 
dám za vytvore ný, skôr som toho ná
zoru, že sa ešte ·stále d-otvára. Vďač.! 1! 
zaň možno dostatočnému množstvu ta
lentov ako aj radu pedagógov. Jeho pod
st atu treba hľadať v s pevavosti sloven
ského národa, v jeho citovosti íl svo j
ráznom t em'l)er.amente. PQzorova la som 
to d·osf často na rôznych zahraničných 
súťažiach, kde sa to dosť .ias•ne odzrk·ad:. 
fovalo. 

Prlpllšťllte, ie pedag6g musi · mať l 
trochu šťastia, ak mA geniálneho žl'aka? · 

Ak mám by ť úprimná, na genialitu ve
ľa nedám. Z nenadaného žiaka nič ne-

vychovát e, mala som však okrem veľmi 
nadaných aj prie merných žiakov: a z 
tých sa vždy dá čosi urobiť. Zlaka treba 
viesť k počúvaniu seba samého a k se
bakQntro le . . Pri každom jednom žiakov! 
som mala tendenciu vychovať t o najlep
š ie. Samozrejme, ak má žiak vrodené 
vlohy , je to niečo Iné. 

Mal by klavirl11ta v zásade konzulto
vať so ži.iúclm sldadateľom1 ktorého 
skladbu št uduje? -; 

Som v zásade za t o, aby s l klavirista 
na jprv sám vyformo~al skladbu, al·e po
tom k>Onzultoval so· skladáťeľQm, Sama 
tQ tak p raktizujem so svo.1ltni žiak!J11 
a mám v tom smere dobré sktlsenost l. 

Ako sa vám. pani profesorka, iavla 
mo7.nos t l slovenských klaviristov pôsobiť 
len koncertne ? 

• 

l Odmietam šablónu a som za lndlv·l· 
duálny postup. Pedagóg musi mat neu-

, stále IJ)re d očami cieľ, ktorý chce do
siahnuť. V konečnej miere to závisl a j 
od stavby žiakQvej ruky a jej fyzio· 
logických danosti. Nie je dôležitá kvan
tita, ale kval!t a. 

Keď odchádza pedagogická osobnosť 
vášho razenia z praxe 1- po takoJ,n dl
hom čase. smiem sa vis opýtať, s akým 
pocitom ? 

C!tim sa zle. Chc·ela by som učiť do 
. smrt i. Učénle, to bola kll'ása, čo mi osla. 

dzovala a oslňovala život. Teraz ju strá
cam. Učiť je pve mňa láska a váieň, 
mám pocit, ,že by som ešte vláda,la l'ľa • 
covať a musím sa priznať, že mám P.Šttt 
vel'a ná padov, ktoré túžim realizovať. · 

Zhovárala 1a: l. SISKOVA 



SIJCHOŇ. 
na tému BACH 

Nát;odný umelec Eugen S u ch oň prispel do sloven
_skej hudobnej kultUry novou skladbou: S y m f ·o nic
k ú f a n t á z i u B A C H pre organ, sláčikový orches
ter a bicie nástroje premiérovo . predviedla S l o ve n
s k á fi lh a L' m ó ni a pod vedením dr. Ľudovíta R a j 
t e ľa, sólistom bol dr. Ferdinand K l l n da. 
Povedať o tomto diele, že sa nesie v štýle charak

tet·istickom pre skladate ľa, znamenalo by vyrieknuť čo
sl len pcwrchne, čo celkom. -nezodpovedá skutočnosti. 
Ako to celkom presvedčho nebudeme môcť tvrdiť ani 
o jeho posledných dielach, nakoľko tieto vybočujú zo 
suchoňovsky "tradičného" ·rámca. 

. ' 

Ak bol sólista János S ťa rk e r, violončelista z USA 
obecenstvu · SF v Brattslave novým hosťom, v dirigen~ 
tovi Takaši A s ah i no v i sme privítali už známeho. 
Starker, umelec vysokých k valít, mal na programe .dva 
violončelové koncerty: B dur od L . Bo cc her t n 1 l! o 

Ak by sme však povedali, že ide o dielo nové -
asi v zmysle "preč so všetkým predchádzajúcim" -
tiež nevystihneme porlstatu. Skladatefova tvorba tvorí 
totiž pomerne sú·vlsle gradovaný oblúk, kde často do
chádza k P·relínaniu sa jednotlivých diel. Neopúšťa zá
sady hudobného myslenia, ktoré mu jednak vytýčila 
·tradícia, jednak on sám. Byt napriek tomu zau jímavý 
a nový - je skladatefovým tajomstvom. Už )}reto, že 
skladateľ Suchoňovho t}•pu o·stáva a ostane sebe verný, 
zdá sa nám vhodná cesta medzi · oboma vyše uvedenými 
pólmi. Nemôže sa zaprieť predovšetkým v m·elodických 
úsekoch, zverených s l áčikov.ému 'orchestru: to boli mies
ta, kde poslucháč spoznával skladateľa . . Preberanie té
my organom dalo· nesporne tušiť· úctu k menu Bach -
tak ako je celá skladba poklonou• pred vefkým lip
ským majstrom a organ záro·veň tvoril raz protipól, raz 
"celok" (vždy s koncertantným cha•rakterom) s or
ciHistrom. V usporiadaní a uspôsobení tematických cel
kov docielil skladateľ dramatičnosť, p oslucháčom chá
panú ako druhotný moment. Pre poslucháčov tu vy
stúpila do popredia dojímavá vrúcnosť a úprimnosť 
skladateľovej výpovede. Jeho meditatívne vyjadrovanie 
sa často prekypujúce v širokú rapsodičnosť - )e priam 
akoby nevyhnutnosťou. Svo i ráznu protiváhu tomuto me
lod-Ickému komplexu vytvárali biele nástroje. Spôsob 
Ich včlenenia a uplatňovania bol otázkou technicky 
skúseného skladateľa, ale ai skladateľa dramatika. To 
bola zložka dodávajúca rytmickú Istotu a svojou pa
letou farieb od jemne, až nevinne enejúcej výzvy 
k opatrnosti až po otvorenú výstrahu tvorila drama
tjckú silu, jednotiacu hudobné dianie. Hradať za týchto 

Zo slávnostnej premiéry nového diela národného 
umelca Eugena Sucho1ta. Na snímke zľava: dr. F. Klin
da, autor a dirigent, zasl. umelec dr. Rajter. 

a C dur od J. Haydn a. Mat' na programe dve kon-: 
certné skladby n~znamená len dať možnost' posl~chá· 
čovi počúval' ich v dobrom podaní; v ta_komto T?rtp~de 
dochádza aj k mimovotnému porovnávamu skladteb 1 po 
stránl<:e kvality. Obe skladby jednoznačne dokazovali 
stupe1i závislosti umelca-interpreta od kvalifatí~neho 
stupňa kompozície. Starker je výborný hudobmk; Je n~u 
jasný každý predvedený úkon a takmer nič ~eponech~"' 
va n(ihode. Napriek týmto cenným vlas tnostiam a ~n· 
rodzeným · vlohám nedokázal dodať Boccher imho dtelu 
ten lesk a tektonickú koncentrovanosť, aké obsahoval ' 
Haydnov koncert. Nechceme uprieť koncertu talianskeho 
violončelistu a veľmi plodného skladateľa hodnotu: ob·' 
sahuje niekoľko hudobne zaujímavých, krásn~ znejú .. 
cielt úsekov. V dôkazovom materiáli o umeleclcych leva .. 
litáclt L. Boccheriniho však, zdá sa, violončelový kon~ 

Snlmka: K. Vyskočil 

okolnosti za každú cenu vrchol diela nebude patriť 
k bezpodmienečným úlohám. Celok sám o sebe tvorí 
jeden veľký, kompaktný, dramatický vrchol, teda aj 
uvoľnené úseky sú naplnené vnútornou - laten tnou 
dramatickou silou. Kompaktný celok uvedený na za
čiatku akoby z ničoho, z neznáma, v závere sa prekva
pujúco stráca znovu do neznáma, v nedoziernej diaľke. 
Výzva na zamyslenie sa nad otázkou BACH. Die lo zna
mel}á ·pre skladateľa myšlienkové prehlbenie pri uzavre
tí určitého úseku tvorby. Skladateľ nemusí vždy a bez
podmienečne kráčať po ceste hľadania nov,\•ch pros-. 
triedkov a hudobnÝ,ch ú.t~arov za každ1í cenu. Hľadanie 
a overovanie si nových prostriedkov môže často na
hradiť aj intelektuálnym prehi\Jovanim, myšlienkovým 
vnáranim sa do podstaty. Pričom práve toto prehlbo-va
nie a konfrontácia si vyžiadala nové hudobné prostried
ky a prvky ktoré sa pred skladateľa predostreli ako 
zákony. . 

Skladba Euge·na Suchoňa odznela (okrem sy mfonické· 
ho scherza Radostné súťaženie od š inl'Ona Ju t: o V' s ·k é. 
ho a Mozart o vej Symfónie C uuŕ ,,J up.J,tP.,rs'ke,t:') 
v dobrom naštudovaní Slovenskej filharJllónie 'pod tak
tovkou dr. Ľ. Rajtera . (zastúpil za .ná{lle oneniocneného 
Ladislava Slováka). ' Takaši A.~ahina. 

·":-, Snfmka: K. \\YSkočil 

HOSTIA Z MAĎARSKA 
e česká a s•lovenská hudba ,;, es tón~ · 

skom rozhlase: ·Prostredn!ctvom · estó'n
skeho skladateľa E. K11ppa ~rrí~ :sa d:o:" - _. 
zvedeli o rade predvedení súčasnej čes
koslovenskej hudby v ta llinskom rozhf.a
se a to 'v podani českos lovenských i 
estónskycl'\ umelcov. E. Kappovi' sa pá
čili najmä Var·iácie na Chorál pre dy
chové kvinteto od Pet ra Ebena, ale za 
ujímavé bo li íl.i ostatné vysielané sklad
by: Symfonietta r ustica Eugena Sucho
ňa, Sonáta pre klarinet-a klavír Viktora 
Kalabisa, Sonata capricsiosa pre husie 

cert nebude .dominovat'. Jdnos· Starker hral· kotzcert 
u úprave .E . Grii.tzrnachera, v úprave priam. okýpťujúcej 
a silne :skresCujúcej. Stmele.né hudobné nápady, svieži 
orchestrálny zvuk, pevná forma koncertu Josepha 
Haydna núkali interpretovi všetky možnosti rozvoja 
vlastnej umeleckej predstavivosti. A poslucháč si zno 
Vlt pot urdil skutočnosť, že všetko, čo počúva, je najprv 
výtvorom skladáteľa (nech je v ak,ejkoľvek interpre~ač -: 
nej podobe) - a interpret je v úlohe sprostredkovateľa. 
Ako "jednoducho" by sa dal · zvládnuť A. Br uck ne r 
( IV . Symfónia, Romantická; E~ dur) chcel ukázať T . As a-: 
hi1ta Dalo by sa polemizovať nesmierne dlho na t ému, 
či je tektonika u Brucknera skutočne taká "nevinná", 
akú by ju dir igent ool rád mal. Nesmieme zabudn1íť, 
že v tamto bode sa nerozchádza len skctpina t e01·etí-• 
kov-odborn'íkov, ale aj v kruhu milovníkov hudb1;1 sú 
tábory rozdelené a u súčasnosti si tak približne udržtt}a 
rovnováhu. Bruckner bol rozhqdne jedným z najväč§ích 
majstrov hudobr~ého nápadú ;-- tu však je na mieste 
jednoduchosť, keď samotného majstra · neustále hrozí 
pohltil' obrovská stavba, lebo jej chýba ten nauonok 
}ednoduch!Í fundamentálny článok, ktorý sám J. ~-~ach 
nazval remeslom? Táto otázka ostáva otvorena 1 oo 
interpretácii T. Asahinu so Slovenskou filharmó •1in•t 

V osobe László Bársonya sa bra. 
tislavskému obecenstvu pr·edstavil 
vyni·kajúci sólista. J.nterPiľ·etáciu 
Koncet:tu pre violu a orchester 
(op. posth.) B. Bartóka, skli!da
teľoa , kt-orý je na výkonného umel
ca niele-n technicky, ale aj myš
lienkove mimoriadne náročný, 
zvládol 26-ročný violista obdivu
hodne. · Bartókove skladby často 

• pôsoi!Jia · navonok jednoducho, ich 
·P.Q.(}Jlitllt§...i e....však nesmierne zl·o-

":':"_žitá. často nepatroný ;·,priestupak" 
citlivo nar-uší konti•nuitu celku. 
Inter.pret sa ocitá IP<ľed ťažkou úlo
hou: zadosťučiniť tejto dvojtvá'ľ
nostl ·a .zachovať pritom· rovnová
hu., Neustále vyvaž-ovať potr·ebnú 
.súhru Baortókovej zvuk-ovej eXipor·e
·Sívnostl, jednoduchého pôvabu 
.folklórnej melodi•ky a pr egnantne.i 
rytmickej · sily - vyžaduje si ok
rem pe-rfe!k1mosti technickej l 
schopnosť psychologiakého pono
ru. Ak Bárso.ny nad·obudne roz
hodujúci pok·o.i a potrebný inte
lektuálny odstup pre dokonalé vy
hodnocovanie uvedených prv'kov 
má vše-tky šance zaradiť sa me
dzi popredných európskych umel
cov. Mladý, mimoriadne nadaný 
maďarský violisoo spfňa všetky 
predpoklady pre nástup úspešnej 
koncertnej činnosti. Bá·rsonya 
sprevádzala Maďarská štátna fil
harmónia pod diŕi!lentským vede
nim Jánosa Ferencsika. Dve ďalšie 
skladby konceŕtu - W. A. Mozart: 
Symfónia D dur, ,.Haffnerova", 
KZ 385, a F. Schubert: VIL sym
fónia C dur (op. po·sth.) - mal! 
demonštrovať dobrú umeleckú 
úroveň n;~a<ľarských hostf. P·rvou, 
priam nápadnou črtou bola diri
gentova sch-opnosť s·právne posú
diť mie·ru Gnoslllosti v rámci In
terpretačných možnostf orchestra. 
Ferencsik už t ým, že je hudoô
nícky formát a vládne rutino
vanosťou a veľkými hudobnými 
skú !ienosťarni, obchá<lza nebezpe. 
čenstvo žiad ať od oroh"estra viac, 
ako tento môže poskytnúť. Jeho . 

prlstup k Mozartov! nemožno de
finovať v zmysle ideáLnej dokona
losti, resp.: "naša inter·pretácia, 
to · je to najdokonalejšie". Práve 
tým, . že nežiadal nič nadľudské, 

, ni č, čo by mohlo doviesť t eleso do 
nebezpečenslva neú~.peohu - do
siahol ús;pech. Mozarta hrali pres
ne, vyrovnane, presvedčivo práve 
tak, ako by ho hral každý .iný 
dobrý orchester. Svoje kva lity do-

_, kumentov.al orchester interpreta
' vaným Schube.rtom - . čo 'ie pre 
· nejeden orchester skúšobným ~a-
meňom. Už bohatosť a rôznoro
dost hudobne . náladových prvkov 
VII. symfónie je nie najprljem
nejšou úlohou. Jednotlivé úseky 

l sa •V častiach stdeda.iú a často 
sú odlišov.ané len na základe jem
ných odtieňov. St·riedanie roman
ticky ladených tónov s tragický-
mi, ich neustále pr.elína·nie sa, za
padanie do seba a odpútanie sa, 
je nárooné na zvládnutie. Oná 
"nebe·ska · dlžk·a", ako povedal o 
symfónii R. Schuma:nn, má taktiež 
svoj podiel. I keď j u treba chápať 
len relatívne. Jej koreň sa ukrý
va v celkovom stmelení medzi 
Lektonikou a melodickým mate
riálom pri neustálom zachovávani 
zásad dramatického narastania. 
Kľúč k úspešnému zvládnutiu 
skladby treba hľadať•v tomto bo
de. Zadosťučiniť skladateľovi tým, 
že vieme zachovať jeho zásady 
smerovania k vrcholu pri rešpek
tovaní momentov odľahčovania 
zároveň z·namena vedieť udržať 
pozornosť poslucháčov. Toto do
siahol Ferencsik s Maď·a'ľskou 
štátnou filharmónou. Teleso pred
stavuje súrodý umelecký celok. 
Jednotlivé nástrojové skupiny 
(výnimku tvorí skupina husH s 
nie najkrajšou kvaHtou tónu) sú 
zvukovo dobre vyvážené a v • sú
zvuku celku zanechávajú d·ojem 
guľatého, d-obre znejúceho tónu. 

· Kolektív živo a presne reaguje na 
dirigentove gestá, je dobre veden'ý 
a disoiplinov.aný. -VA-

Maďarská štátna filharmóma .. s . dir,ige}lt_orrt Jánosom Ferenosi/com 
v .. konc_er~t:teJ -~ieni .Slovenskej f ilharmome. ' Snímka: CSTK 

a klav!r a Hudba pre sólovú harfu Ji:.. 
. l'ího Dvol'áčka, De profundis clamavi pre 

. ot~gan od J·osefa Ceremuga a skladba 
tuboša Fišet'a; · ' . · 

e Baletný súbor SD v Brne pripra
vuje Dvoi'ákove Slovanské tance. Cho

'reografiou bola poverená vedúca Štát-. 
neho súboru piesnf a tanc·ov Libuša 
Hynková a. h., hudobným naštudovaním 
Mir·oslav Hoňka, vypracovaním scény 
Vojtech štolf- - 1'Mtýmov Alena Hoblo-
vá a. h. · -iš-.. 

Boecanegra v pražskom ND 

,, 

Opera Giusep,pe Verdiho Simon (ale tiež Si
mone) Boccanegra je dielom pomerne málo , 
hraným i na svetových javiskách. Dôvody, p.re
čo t-omu tak. je, nie sú ee lkom jasné. Ak j~d
ným z !')ich je určitá 'neprehl'adnosť deja, j e 

, to predsa aj v Trubadúrovi (;pred lohu napísal 
ten istý dramatik Antonio Garcia Gutié.rrez ), 
ktorý patrí medzi najčastejšie predvä~z.ané 
Verdiho diela. Miznutie verdiovských uzavre
tých čísel a pl'iklon k dramatickejšiemu tvaru 
je ešte výrazne jšie u Falstaffa i Otelia, a 
predsa sú tieto opery ta~povediac kmeňovými 
čislami repertoáru popredných ope.rných scén. 
Pritom v Hoccanegrovi je dostatok speváckych 
prí ležitostí, sku točné operné úlohy ;pre skoro 
všetky hlasy a miesta vyslovene hud-obne 
krásne, najmä v typických tercetách, kvarte
tách' a ensembloch. Ani o úspech nemáva 
táto opera núdzu, podobne ako rovnako popu
lárny a súčasne rovnakou nepriazňou prena
sledovaný Nabucco. 

U nás nemá Simon Boccanej:Jra samozrejme 
interpretačnú tradíciu, a tak uvedenie diela 
operou Náro<lného divadla v Prahe v 1jJteklade 
Rudolfa Vonáska (pr.emiéra 17. XII. 1971, o nej 
tiež píšem) má svoju dramaturgickú hodrnoW. 
Boccanegra, pravda, už na našich scénach 
v posledných 20 rokoch zaznel - v Olomouci 
pod taktovkou Išu Krejčiho a s veľmi vyrov
naným kvartetom vtedajších protagonist-ov sú
boru: Jelínkovou, švehlom, Kubfnom a Tesa~ 
i' om. 

Hudobné naštudovanie pnžského Simona 
Boccanegru sa dostalo rozhodne do najkom
;petent nejšlch rúk. Hosťujú ci Hudolf. Vašata 
už za svojej ostravskej a libereckej éry doká

' zaJ,. že .podobne ako neoklasicista !ša Krejčí 
vie i on nepreromantizovane realizovať ver
diovskú partitúru. Po tejto stránke i po strán
ke dramatickej účinnosti .ie nová insc.enäcia 
na výške. orchester hrá ;presne a s dramatic
kým odtieňovanlm i v miestach verdiovsky 
jednoduchého sprievodu, scény gradujú a só
list i, dobrý zbor (zbormajstri Milan Malý a 
Vladivoj Jankovský) i orchester ~po tu presne 
korešpondujú. Inscenácia zaujme samozrejme 
i či niteľmi, ktoré nám závid! Európa, moder
nou výpravou i pri amočiaŕou, ne polopatistlc
kou réžiou (Josef Svoboda a Václav Kašlík) . 
Ak sú k týmt o zložkám pripomienky, tak iba 

• 

v tom zmysle, že predsa len neurobili dosť 
pre osvetlenie nejasnej dejovej štruktúry. Di
vák po ' p't'.eds·tav~ní odchádza možno s;pokojný 
i so Si))e\rácko-here'ckými výkonmi, ktoré sú 
podľa našich merítok veľmi d·obré, čo ga'l'~ntu
.iú už i men~ Eva Zikmundová, Zdenék · Sv eh
la, Antonín Svorc či Eduard Haken. A predsa 
poslucháč znalý veci má !POCit, že tu sice 
vznikla dobrá ve-rdiovská inscenácia, ale svoj
ho druhu, ktorá , sa ponáša na Óstatné dobré 
predstav-enia v Národnom divad le, že však 
.ie to v ,erd·l, realizovaný never.diovs;kými p·ro 
str iedkami. Chýba totiž zväčša to . hlavné, krá
sa verdiovského belcanta, čo prirodzene veľmi 
úzko..súvi sf l so štýlovou čistotou predvedenia. 
Pravda, š vorcov barytón v titulnej úlohe je 
rovnako zvučný ako inokedy, rovnako nedobrá 
je však jeho výslovnosť, čo už samo o sebe 
naznačuje, že so speváckou technikou čosi nie 
je v poriadku. SQprán Zikmundovej . (Amél ia) 
znie kovovo a prierazne, ale v·idieť tu Liež 
plachosť tónu vo vysokej polohe a bezfareb
nosť h1bok, čo je pre verdiovskú heroínu sa
mozrejme vždy )llankom. A podobne je to s 
Hakenovým výkonom, spoľahlivým ako vždy, 
a le nedávajúclm verdiovskému partu jeho p'l"ie
zračnú čistotu a umiernenosť. A tak sa z ce
lého s.peváckeho obsadenia výrazne vylupu je 
výkon Zdeňka švehlu, ktorý part Adorna si 
ospieval už v dávnejšej olomouckej inscená
cii, tenora, ktorý tu znovu dokazuje, že ta
liansky repertoár · vie ooďať vkusne, ale so 
všetkými náležitos~ami verdiov-skej lyricko
dramaticlooj kantilény. Veľmi pozoruhodné a 
~ tónovou estetičnosťou i štýlovosťou boli in
terpretované i úlohy Piet ra (Karel Hanuš) a 
Paola Albianiho (René Tuček), pričom posled
ne menovaný vytvor il vel'mi sugestívnu herec~ 
kú štúdiu. Obaja tfto speváci Národného di
vadla takto tiež dokar.ujú, že vedenie opery 
ťná vo výbere nových sólistov pri omladzova
ní súboru veľmi šťástn (l ruku .. . 

Predstavenie ako celok napriek už zmie
neným výhradám, ktoré sa, pravda, dotýka jú 
už "českej" speváckej školy i v posledných 
rokoch vllniknut ej interpretačnej tradície, je 
zaujímavé a rozhodne stojí :o:a to vidieť ho -
čo keď sa táto opera objav! na našich scénach 
opäť až za 20 rokov? LEO JEHNE 



Spojenie teórie s prazou je jedným zo základ
ných postulátov socialistickej pedagogiky. Ako ho 
naplniť činom konkrétnym, tvorivým? Hudbou o 
hudbe, povedal by asi Komenský. Lenže. ·súčasná 
reprodukčná technika (zatiaľ ešte nepoznáme 
'§kolu, kde pre tento účel využívali zariadenie 
Hi-Fi) s prevahou monozáznamu disponuje per
centami skresl.enia a ochudobňuje zážitok·aj-o ·vt-· 
zuálnu zložlcu. Ba ani vystúpenie žiaka v triede 
- inštrumentalistu z Ľ'SU sot va poskytne okrem 
oživenia iskru umeleckej hodnoty. Tu prichádza 
na pomoc H u d o b ná m l á d e ž, spoluvyt vára
júca· a pripravujúca 4 razy do roka ozajstné kon
certy. Nie v čase, ktorý možno označiť ako - .,od
·padlo nám vyučovanie", ale v čase, ktorý je dob
rovotne odpísaný z individuálneho voľného času 
záujemcov Teda nie akési predížené vyu'čovanie · 
s vysvetťovar1ím o štvorstrunnom sláčikovom ná
stroji: Výzdoba sály, predaj vstupeniek, zaistenie 
ubytovania účinkujúcich, príprava tlačeného pro
gramu, dary pre umelcov, vkusná úprava vlast
ného zovňajšku - to ·všetko posúva podieľa,jú
cich sa na programe ·od ·pasívnych' konzumentov 
ku aktívnym spolutvorcom. Skupina': Hu~obnej 
mládeže pri Gymnáziu a SVS v Trnave, združujú- . 

. ' 
Sláčiky odomkýiíajú brány večnosti 'a spomedzi 

. pilierov baroka a klasicizmu k nám vycMdzaj!l 
v ústrety o ni. :jyn ránhojiča z Halle; vľúdny vy
chovávateľ z Ospedale della Pieta v Benátkach, 
maestro B,al,dasare i šanti vý WoUgaf\g. zo Salz
burgu. , Nie". to nie je záhrobie. V iéh ·dychu niet 
chladu. Sú tq veľkor,ysí mece(láši. Z IJohatej tó : 
novej klenotnice štedro sypú · akordy. Už toľko 
stáročí - . a ešt·e nesiahli na. dno. Sú · nesmrteľ- • 
ní, lebo ča.s · znd-s.o.buje ich kapitál. -Ten . čas - več
ný pútni(c sa. nezástavil. Str,!!Ujúco puliuje pod
pätkami\ v rytme continua. Ak~ je to smelé v -sto· 
račí, ktoré si myslí, že objavilo rytmus . . . Pom
pézne akordy sa týčia v klenbe chrámu: To nie 
je babylónska veža, tu sa nepomiatli jazyky, t úto 
reč pochopili v.~etci. Esperanto nôt nepozná hra
nice. Vznešení hostia odchádzajú, ďakujúc úklonom 
svojini tlmočníkom - členom S l o ve ns kého 
k o m o r n é h o o r c h e s t r a, perfektným in
terpretom ich ltajskrytejších želaní. Nepočuť ani 
vydýchnuť. Ticho, ale nie definitívne. To sú pia
nissimá, vlastne iba jemný šelest krídel cheru
bov. Na šesťstrunnom 'hmatníku sa mihajú hbité 
prsty gitaristu. 

ca hlavne záujemcov z tried · s vyučovnním" este~ Ale čas nemožno zastaviť. Havana ešte spo-
. k j • · . · · mína, v Ravenne už čakajú a v Trnave sa treba 

.tzc e •vychovy, ·pozvala si M svo j. 3. koncert rozlúčit'. Hudobná veta piatku, 18. februára 1972, 
111. · roční'lca koncertov S l o ve ns k ·ý · Te om o'r n .ý , 
0 r ·c•h.e-s te r. Sólistom večera bol · gitarista Jozef sa však len tak ľahko neskončí. Klamný záver 
l s a,p:k a. Dňa 18. 'februára večer. v ' trnavskÔm· l~a~~ťn~Sie- poltn~délhkol. ~Uu.i Prídavok - : bo~kka. 
'divadle .zazneli na programe · dtel,a Händla, Vival~ . dpa . cervenym mcam programu' na ]avts u, 
dih. 01 :Galuppiho · a Mozarta. Väčšina , mlad'ých . po-- , amy vo večerných toaletách? Nie, mládež, 'ktorá 

sa nadchl a. 
sluchá,čov' ·sá_ bližšie zoznámila s typicr?ý"m >útva-· 
rom ' barokoveho concerta grossa a . s ·.hudo.bnými .. 
dielámi · týchto autorov na •hodinác-h .éestetickéj Vďaka vám, warchal o ve i! 

JÁN SCHULTZ 1výcho~Y·.! A -~ýsledokl' . , , . ·.··i. • , . · \ 

Bes~dujeme o pro~l~~·och:'hudobn,j· výchovy na materských.školách 
• • • • • l • 

'cesta k najmenším 
(Dokončenie z 3. str.) 

• 'Keď sme už pri ta.neč
'ných melódiách, vyslovme sa k 
problematike tzv. detských ta
nečných piesní. Ako vieme, ko
iická televízia vysielala dlhší 
čas úspešnú reláciu Zlatá bra
na. Z piesní tejto relácie vy
šla aj JJramoplatňa a podľa 
mojich informácií deti pred
školského veku si velmi radi 
spievaj ú tieto rytmické pesnič
ky. (V Banskej Bystrici exis
tuje dokonca. divadielko det
ských pesničiek pri t amojšom 
PKO.) Ako hodnotite - po 
stránke metodickej - . vnáša
nie podobných prvkov do hu
dobnej výchovy? 

Š. KANTOR : ~ Dobrá ~naha 
·to nesporne ,je. Škoda, že 
sa prehrali do týchto piesn! a 
ich inte~pretácie iS'té maniére 
Z<l š lágrovej hudby a tým sa 
stratU v tvorbe i inte.npretácli 
,.detský pe!"'. 
, Ľ. ŠIKULOVÁ: - Zlatá brá

na je určená pre detský •vek -
lbez bližšieho určeni·a a ohra
nil;.enia rokov. V zásade netre
ba odsudzovať tento typ relá
cie, no mali by sme apelovať 
na televlziu v tom zmysle, aby 
okrem pesničiek spomínaného 
typu pr-ipravovala také relácie. 
ktoré sú urče-né š peci ficky pre 
predškolský vek (nielen roz
~rávky! ). Pomoc rozhlasu je 
verká, no televízia má navyše 
prediWsť vizuálneho Vlllemu, čo 
Iba podči-arkuje široké. 1 mož
nosti. 
', M. MARTINÁK: - Rád by 
som ·sa zmienil o pomoci ro.z.:. 
hlasu · v oblasti hud•o)>nej . vý
Cl')ovy na MŠ. Pr.av.idelne každý 
týždeň - v ponde loK - od 
9,05 sa ozýva zvuč-ka Vysiela
nia pre materské školy. Hu
dobné relácie sa vysielajú dv-a
krát do mesiaca. Prvá z nich 
je venovaná nácv.iku piesne a 
volá sa Spievajte s nami. Táto 
sa s trieda s reláciou Počúvaj
te s nami. Druhý ty.p relácie 
je venovaný pohybovej hre so 
spevom, resp. Radostnému dňu 
- čo s·ú zábery z niektorej 
materskej školy na Slovensku. 
Relácie sa sna.žlme konci-povať 
moderne - na· základe najnov
ších výsledkov hudobnej !Peda
gogiky - s aplikova<11lm Istých. 
prvkov Orffovej ŠKoly. 

.• Ako spolupracuje rozhlas 
s autormi ples ní, s odbornými 
časopismi a učlteTkaml MS? 

M. MARTINÁK: - V<J VY'Sie
lii·ní ' využívame pôvodné slo
venské ľudové i umelé piesne. 
pohybové hry · a skladbičky na 
počúvanie. Nevyhýbame sa ani 
materiálom z iných krajin, ak 
,ie vhodný pre naše vysielaniE' 
(mat eriály z NDR, Poľska, Ma
ifa-~, ZSSR . . . ). Napriik to-

mu je nedostatok vhodných 
piesní. Nedávno sme VY1Pisa!i 
súťaž na pôvodné piesne pred
školského a mladšieho školské
ho veku, ktorá skončila veľmi 
úspešne a jej výsledky využi
jeme čo najskôr vo vysielani. 
Využív,am možnosť tejto bese
dy. aby som apeloval na skla
dateľov s prosbou o pôvodnú 
t vorbu. Ohlas na · n~še · relácie 
možno dokumen tova? desiatka
mi listov, v ktorých ie nielen 
s lovo pochvaly. prlp. rady, ale 
i po~vanie do jednotlivých škôl. 
Deti nám zase .posieLajú ilus
trované listy. V ,poslednom ča
se totiž vyzývame deti. aby 
svoje hudobné dojmy spája li s 
výtvarným cítenim. Spolupracu
jeme s teamom odbornik<Jv. in
terpretov, s riad i teľkami u uči
teľkami ·Mš z ·celého Sloven
ska .a poznatky z ~raxe .i me
todické ' rady uve rejňuJem(:1 v 
časopise ·Predškolská .. y.ýc_hov.a,, 
ktorý má ce loštátny dosah. ľak 
sa môže u čiteľka na vvsielan!e 
prip.raviť a dos·iahnui maxi~ 
málny efekt. V časop ise Vč i e l 
ka zase uverejňujeme hudobné 
materiály - piesne i pohybové 
hry. 

• Niekedy sa objavia medzi 
piesňami aj také, ktoré hlavne 
rozsahom a intervalovými 
skokmi sú nár.očné pre pred

. školský vek. Viem, že to vy
chádza z nedostatku vhodných 
piesní, no malo by sa tomu 
predchádzať. Ale ako viem, r e
Mktor M. Marthiäk veľmi lni
cjativne pdpravil na vydanie 
g·ramo.platňu Do kolieska, do
kola, na ktorej sú piesne a po
hybové hry. Iste to nie je v 
priamej kompetencii rozhlaso
vých pracovníkov, no tento 
krok tr eba uvítať a súčasne 
apelovať na kompetentných 
pracovníkov vydavaterstlev l 
n. p. u~~bné pomôcky, ktorí 
hriešne obchádzajú vydávanie 
skladieb pre spomínaný vek. 

M. MARTINÁK: - P.r.i vy
daní pla-tne Do kolieska dokola 
nám iniciatlvne pomohol Pan
ton. Platňa bola zakúpená a 
sc.hválená Ministerstvom škol
stv-a SSR a je dokonca pr!kaz, 
·že si ju musi zakúpiť každil 
materská škola. Pr,ipravujeme 
vydanie kolekcie !jramopla1ml, 
ktorá s a bud e deliť na pl·at·ne 
s ' piesňami - pod názvom 
Cujt e deti, pleseň letí, ď-alej 
tu budú platne s pohybovými 
hr,aml - Krúť sa .kolo, krúť a 
jedna platňa pre IJ)Očúva<!1ie 
hudby so . skladbami Čajkov
ského. Ebena, 1'rojana, Dlouhé
ho a Matušku. Pri realizácii 
bude spoluúčlnokovať Detský 
spevácky zbor čs. rozhlasu s 
diriqentom O. Franciscim. . 

• Ked' sme už pri gramo
platniach, zaujímala by ma 

( 

otázka vybavenosti škôl hudob
nými nástrojmi. resp. vhodnou 
diskotékou. 

Ľ. ŠIKULOVÁ: - Mál·o škôl 
má klavíre, rili!ne j sa využiva
jú husle . V súčasnosti sú však 
takmer na všetkých MŠ ryt
mické nástroje Ol'ffovho in 
štrumentáru. Škodq, že rovna
kou mierou nevyužíva jú všet
ky učiteľky melodické hudobné 
nástroje, najmä altovú zvonko
vú hru. ktorá môže byť vel'mi 
dobrou pomôck-ou pri presnorn 
udávaní tónov. sprevádzan! 
piesní. Ale i de ti na ne i hra iú 
radi. 

*** 

V metodike - nielen hudob
nej výchovy· - sa veľmi zdô
raziluje individuál'ny pristup 
k deťom. Aby sme .sa však za
stali ai učiteliek . MŠ, treba ' sl 
uvedomiť, že pracujú v snáď 
naj ťRžšich podmienkach, aké 
ma,i ú pell aQ.Ó!Jovia na školách 
vôbec. Vyoše tridsať dfltí v trie
dach je skôr pravidlom ako vý
nimkou. Mvslim si, že táto prá
ca nie je dostatočne ocenená 
ani rinančne, ani spoločenským 
uznaním. Preto treba aspoň 
dočasne robiť isté ústupky v 
p(>žiadavkách a nájsť spolpč
nú cestu, ako v týchto ťaž
kých pracovných podmienkach 
dosiahnuť maximálny výchov
no-vyučovací efekt. V t ejto be
sede sme nechceli doriešiť nad
hodené problémy. Sú to skôr 
podnety a konštatovania súčas
ného stavu. K dielčim otázkam 
by sme sa radi vracal! špeciál 
nymi článkami v rubrike Škol
ská hudobná výchova. Radi 
uverejníme aj pripomienky a 
články učiteliek z praxe a · sú
časne s radosťou budeme kon
štatovať, ak týmto obetavým 
pracovníčkam vyjdú na pom.oc 
nielen metodikovia, ale l ti, 
ktorí realizujú il(h lepšil! pra
covné podmienky. Nové vyda
nie by pot r ebovala napr. dnes 
rozobraná metodika š. Kanto
ra, viac iniciatíYy by sa oča
kávalo pri vydávaní gramo
"latni v n. u. Učebné pom6c
ky, väčší záuiem o budúcich 
posluchäčov hudbv dnes 
f!Šte df!ti - by mali . prejaviť 
a:l skladatelia . aspoň tf, 
ktorf majú vzťah k tomuto 
predškolskému veku. S tým 
uzatvárame besedu s uraC!!v
níkml r"ozhlasu ' n odbornými 
pracovníkmi VOP, ktorí , z 
vlastného záujm1J a iniel·at ivy 
(a mimo svojho uriameho pra
covného_ zamerania) sa starajú 
o hudobnú výchovq na mater
ských školách. Všetkým zú
častnenvm d'akuiem za he"ecln 

Besedu viedla: T. Ursfnyová 

,., 
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GRAMORECENZIE 
Národn~ umelec JANKO BLAHO .._ Spevácky portrét .. 
Výber z opier Bedi'lcha Smetanu, Richarda Wagnera, Gtuseppe 
Verdiho, Petra Iljiča Čajkovského, Wolfganga · Am a'dea Mó
zarta. · 
Prevzaté snímky z archívu československého rozhlasu v Bra
tislave. 
© OPUS, Bratislava, 1971. 

Po rokoc!'! zač!~ 
name splácať dlh 
zakladateľskej [Je
neJ~á ,cil Qpery Slo
ve•nského národné
ho divadla. Zrejme 
diskusie spred 5-6 
rokov na túto té
mu priniesli svoje 
ovocie. Pravda, 
skutočnosť, že z 
arch!vnych mate
riálov rozhlasu sa 
pokúšame dnes 
rekonštruovať spe
vácky profil takej 
osob:nostl, ak-ou je 
dr. J anko Blaho, 
prináša aj r,ad 
problémov. Na 
jedne j strane z 
rozhJ.a,sových na
hrávok rekon., 

štruovaná platňa ne-nahr.adí pôVQdnú pLatňu z čias umelcovej 
reprodukčnej za:e[.osti a na druhej strane, - technické i ume: 
lecké požiadavky na rozhla-sovú nahrávlru nie sú t>Ótožné 
s tec~nickými ~ umeleckými n árokmi gramofónov-ej nahrávky. 
Al,e aJ :tak, nasa tíudohná kultúra môže rozhlaSoU iba vďačiť 
za to, čo IJ)re dnešok vo svojich archivoch zachoV'a l. 

Na recenzovanej platni je pochopi•teľne najväčšmi za
stúpená tvorba Bediicha Smetanu, ktorého operné pos·tavy 
d·r. Janko Blaho itlitevpretQval 'Vždy s ideálnym výrawv,ým 
l speváckym naturelom. Popr! kultivove•nom speváckom 1pre
jave dominuje u Blahu dôkladný dôraz na deklamáciu, čo je 
zvlášť dôlež.ité práve pri počúvani operoej hudby z rozhlasu, 
a lebo z gDBmofónovej platne. Na dobrej úrovni sú tiež or
chestrálne s,prievody rozhlasového or·chestra, za ktorého di 
rigentským pultom sa striedajú s kúsenl opet'ní znalci: Juraj 
Viliam Schoffer, Rudolf Vašata, Tibor Frešo a Ladislav Ho
loubek. Kladne treba hodnotiť aj pekný obal. 

*** 
CHRISľMAS CAROLS OF OLD EUROPE. 
Účinkujú Pražskí madrigalisti, diriguje Miroslav Ve n h od a. 
Organové improvizácie: Jaroslav V od r ä ž k a. 
© SUPRAPHON - ARTIA, Praha, 1971. 

Vydavateľstvo 
Supraphon v 
spolupráci s pod
nikom pre zahra
ni čný obchod Ar
tia - opriopravilo 
pozoruhodnú a hu
dobn e veľmi cen
nú rekonštrukciu 
vianočných kolied 
starej Európy. 
Dramatur~om, u
pravovateľom l 
real izátorom na-
hrávky je Miroslav 
V e n hod a, uzná
vaný odborník v 
tejto oblästi. Ven
hoda svoje dlho
ročné skúsenosti a 
poznatky zo štú
dia starej hudby 
t entoraz investo
val do veľmi užitočnej a umelecky mlmQriadne cennej na~ 
hr ávky. Jeho rekonš trukcia st arých vianočných piesní vy
chádza z L'Ukopisov domácich (Vyšný Brod, Hradec f<rálové, 
Vyšehrad), ale aj z mater iálov zahraničnej proveniencie {Vie
deň, Bamberg, Londýn, Berlín, Š,panie lsko, Ho landsko, Ta
liansko). Na zák !ade tohto pramenného mater-iálu pokúsil sa 
Venhoda zrekonštruovať svoju umeleckú predsta'VU o via
nočných piesňach 14. a 15. storočia v Európe. 

Venhodova rekonštrukcia l realizác~a zdôrazňuje atmosféru, 
jednotlivé piesne s ú spojené š týlovo vhodnými a registračne 
účinnými or ganovými improvizáciami. Celá platňa má pô
vabnú d<Jbovú muzikáln-u štylizáciu. hudba JPÔSObf bezpro
stredne a výber jednotlivých JPramenných materiálov má veľ
kú infoLwatívnu a dokumentárnu hodnotu. Vysoko tt'eQa oce
niť realizáciu tohto dramaturgic.kého a edičného zámeru. 
Pražský madr.iga.Jový súbor vynikajúcim spôsobom interpretu
,je partitúru na starých originálných násoco;joch z kolekcie 
Národného múzea v Prahe. Zvuk nahrávky j e kompakbný, vy
váže11ý, vysoko kultivovaný a slohovo vyvážený. Je t,o platňa 
vzácn ej umeleckej i dokumentačnej historickej hodnoty. Aj 
text<Jvé i obrezové vybavenie obalu patri k najkrajším. 

MARIÁN JURIK 

V marci t. r. vystúpi vo 
viace·rých slovenských mes· 
tách· mladý sibírsky taneč· 
ný s:úbor z Omska .. Rytmus 

. - balet" . Vo svojom. pro
g~ame má tanečné Jcompo
ztcie na ·hudbu sovietskych 
a zahraničných , skladateľov. 

: Základ · tanečných miniatúr 
tvoria klasické a folkl ()rne 

· pramene, transf ormované do 
,súčasného 1·ytmu a tt~aru, 
do novej , svoj skej podofJy. 
Na snímke .,6listka súboru. 



, ·edným z näjvýzn. ämnejšfch podujat! 
celosvetového hudobného života sa 
v roku 1969 stala sťíťaž dirigentov 

nesúca meno súčasnej prve-j autority 
toht~ umenia - Herberta von Karajana, 
ktory sa o jej poslaní vyjadril nasle
dovne : "Nech hudba, zjednocujúca ná• 
rody a ľudí, dá mládeži celého sveta 
~ožnosť nadviazať kontakty v rámci 
tychto medzinárodných stretnutí . . . ". 
Prirodzene, že adeptov dirigovania nelá
k~ d_o západného Berlina (dejiska tejto 
suťaze ) len možnosť nadviazania kon
t~ktov. Príťažlivá je predovšetkým vJ 
dma víťazstva, ktoré otvára temer bez
pre~~žkovú _umeleckú. cestu a dáv:a ,.ze
Jenu k tym na,ilepsím orchestrom ·a 
d? vychýrených koncertných sienr. A 
t~ch ZOtPár vyvolených, ktorým sa vi
dma s táva skutočnosťou, sl túto odmenu 
nao~a.i v_ydobyli nielen talentom, ale pre
dovsetkym tvTdou a trpezlivou prípra
vou. Aby sme vedeli lepšie doceniť do
sah . a závažnosť podobného vfťazstva, 
pozrime sa zblfzka na nemllosrdne 
"riedke sit;.o" vylučovacich kôl; c.ez ktoré 
P?rota .,preosieval.!i" úč.astn!kov 2. roč
m ka Kara,ianove,; sútaže .v minulom ro
ku. 

Z prihlásených 300 mladých di.rjgen
t ov sa hneď vyše 200 muselo rozhlčlť s 

Dva nedávne koncerty sovietskeho 
violončelistu Mstlslava R o st r op o
v i č a v Theatre des Champs-Eiysées, 
9a ktorom predviedol tri diela stí
casnej hudby (Pa s ca l, K ab a le v
s k i j, Du t i ll e u x), boli ozajst
nou udalosťou parížskej sezóny. Z prí
ležitosti svojej parížskej návštevy 
Rostrop.ovič poskytol rozhovor spo
lupracovníkovi novín L'Humanité. 

- Aké je podla vils, medzinárodného 
sólistu, postavenie hudby v kult úre a 
kultúry v spoločnosti'! 

MSTISLAV ROSTROPOVIC 

-~ Q .. h.udbe, ktorá spája ľudí 
bude prebiehať v rámci celej planéty, 
čo však nebude následok výlučne tech
nického pokroku, a tak i umenie mus! 
s lúžiť zbližovaniu rozličných národných 
povedomí. Kultúru ,potrebujen}e t a.k isto 
ako hociktorú Inú informáciu, pretože 
každý jednotlivec pociťuje pot rebu ln

·ror movanost! o najdôležitejšfch veciach 
zo život a ostat11ých ľud!. Je potrebný 
pocit všeóbecne.1 informovanosti o všet
kých problémoch. Všetko. čo prináša 
poznanie a spá,ja jednotlivcov, must byť 
súčasne l zamerané na zväčšovanie ľud 
ského šťastia . Rozvoj umenia sa zaraďuje 
na mlesrto, ktoré 'mu bez akýchkoľvek 
pochybnosti prlnáležf hneď vedľa rozvo
ja techni-ky. Hudba, takou istou mierou 

/ ako jazyk .l e spojená s .inými formami 
kultúr y. Keby sme skúmali vzťah medzi 
literatúrou a hud bou, ukázalo by sa, že 
napriklad v opere n arážame vždy na 

· problémy s libretom, či už v origináli 
a lebo v preklade, zatiaľ čo s hudbou 
nie sú nikdy ťažkosti. Aby všark ·pub
likum mohlo pochopiť dokonale význam 
diela, tr-eba dokonale vyprac-ovať obe 
s t ránky. 

- Ak veľmi zovšeobecňujúco hfadíme 
nä .roz~tl!!I~é vfolónčelové školy, do kto
rej' z nich by · ste sa •zaradili vy? Do 
tradičnej roritantľckej Casalsovej . alebo 

- V pos ledných dňoch sa zdalo, žil 
ste oduševnený ešte väčšmi ako zvyčaj .. 
ne, extrémnejší v jemnosti a. v prud .. 
kosti. Je to variácia, vývoj alebo po .. 
kro·k? ' · • - .. 

- Nikdy si nezvykám n a krásu • . PN 
päťtislcej repríze t r eba hrať tak isrtG 
ako pri prvej a plakať na miesta ch , kto. 
r é vás rozplakali aj illa !Premiére. Veľmi . 
často hrám to i sté die lo z. koncer tu 
na koncert rozličným spôsobom. Závisl . 

· to odo mňa a od dir igenta · orches·tJ:a, _ 
Qil' ktor~ho vycít im všetky . podrobnosti. 
Nieke dy m-enfm prstokla d a pohyby slá• 
čika aj v pr ie behu koncer tu. Tu už ne• 
pochybne ide o pokrok. 

- Technicky sú niektoré detaily vašej 
virtuozity až udivujúce. Napríklad vaša 
hra palcom na všetky štyri st runy v. 
s podnej časti hmatníka. Cvičíte :vera? 

.;.... Áno. Ale najmä ak niečo chcem, . . 
aj keď je to veľmi ťažké, nájdem toľko . 
sily, a by s om · to zvládol, aby som pri,
tlačil ľavou rukou tak s Uno, kým z ná-, · _ 
s t roja" nev;,rlúdim ž·elaný t ón. , · · 

.:... Hráte často diela zo súčasnej tvor. 
by. Hrali by ste aj to, čo sa dnes na• 
zýva avantgarda? 

- Hudba je záz.r.ak bez objaviteľa. ~o lntelektuálnejšej Feuermannovej? 

·- Pascal'ova sonáta z minulej nede
le v Paláci· de Champs-EJy.sées bola už 
~3. · dLelom, ~oré malo Q:Jr·emiéru ·práve 
v ' rrtojom -podaní. Z!l'čal som roku ·1947. 
koncertom od Gleyer.a, k torý ma zozná-· 
mH s Mjaskovským. Od· tohto sklada .. 
teľa som uviedol ck uhú sonát u, zozná• 
mil som sa s PrQkoflevom, a t ak t o po~ 
kra čova lo stál-e ďalej. Najnovšie mám 
už necvičenú skladbu "Nomos Alpha" od 
Xenakisa a mienim ju predniesť v naj
bližšej budúcnostJ. Dúfam, že nabudúce 
si v Paxlži nájdem dosť času aj pre 
tprekrásne concerto od Lut oslawského. 
Celý môj ž ivot nebude asi sta·člť na rea
lizovanie <vše~kych úloh, k toré s i pre d 
seba kladiem ako naliehavé a dôležité. 

Pomáha ľuďom n4jsť šť11stie, v~selosť $ .. . - Je -. ťaiké hovorie o sebe a poznať 
uspokojenie. Zi voť s ňou sa• st~>:a kraj - . "sa . .Vždy by s oin sa chcel !POdobať vel'-
slm. Tak ako voda a chlieb sú nevyhnu t :.. kým interpretom, k torých, pravdaže, ob-
nostaml b~ologického živo ta, kult úra, a divujem (Casa ls, Feuet'mann). Ak by: 
t eda aj hudba znamenajú preň preh1- sme chceli od blchy, aby- sama seba 
benie a uľahčenie so zreteľom na naj- zhodnotila, povedala by nám: .,Chcela 
lepši-e spolunažívanie človeka s člove- by som byť vtákom!1" Aj ja chcem He-

Anton Wit, laureát Ka
rajanovej súťaže. 

kom. Ak dvaja ľudia majú .radi tO istú tať ako vták. Nikdy sa však nezaobe-
vec, zbližujú sa, ak nie na dlhšie, tak rám svojou interpretáciou, .keq' hrám, a 
aspoň na čas trvanla jedného koncert u, pr.e to ani nemám strach vystllpiť na scé-

nádejou na ll)ostup, pr-etože IP!'e túto sú
ťaž boli p l."edsa len trochu pristarf. Pr
vou podmienkou ťíčasti je totiž vek ne
presahujúc! 30 rokov. Tt m!a{fš[ mali te
da o šancu via c a do prvého vylučova
cieho kola nastúpili v počte 82, z kto· 
rého 42' .,s labších" vyrad!I.!. Tt"eba však 
pr Lpomenút, že vyslovene slabé výkony 
sra ani nevyskytli. PdS1\e krité·rlá ale 
nedovoľovali, aby sa do nasledujúceho 
kola dostala viac, ako polovica súť-ažia
cich z kola predošlého. Do posledných 
dvoch finálových súťaží postúpili šiesti 
dirigenti, medzi ktorých porota s Ka
rajanom rozdeli la najlepšie umiestnenia 
a čestné d!Jplomy. 

kde väčšinu zo zúčastnených spája ich nu. Bláznivo milujem diela, k toré uvá-
·, spoločná láska k hudbe. Som presved- dzam, á keď pred publikum vystupujem, 

č·ený, že príde čas,_ keď snaženie ľudi mysl!m si: "0, aké veľdielo! " Z L'Humanité preložil: Peter Hečk~ 

V prvýc-h troch kolách si musel kaž
dý účast.ník vybrať z pr·edložehých diel 
tri - s kladby: klasickú symfóniu (Haydn, 
Mo~9n,al,eb.o Beet)lov~n), jednu zo sym-:
fón!l Schumanna, Brahmsa, Mahlera, Ber
lioza, Cajkovs:kého, Sibella a jedno z diel 
(l koncertov) Stravinského, R. Strraussa, 
Bartók a, Ravela, Debussyho, Prokofiev·a. 
V št v.rte.i časti '-Súťaže, ~torá bola už 
l . .finálovou časťou, boli ll)redpfsané po
vinné skladby: Mozartova "Jupiterská" 
symfónia, Beethovenova Eroica, Debus
syho Faunovo fOpoludnie' a Stravln!;kého 
,.Svätenie .1arl . V piatom kole (2. fi 
nále) sa finalisti museli vyrovnať s ná
ročnou lllohou, na ktorej sd porota ešte 
raz overila dirigent·ov zmysel ~re kom-

l ~ist z 1•aríža 

plikova:ný rytmus a výstavbu skladby 
XX. stot·očia. Týmto .,tvrdým ori·eškom" 
bola Bartókova "Hudba pre strunové ná
stroje, bic.íe a čele stu". š tyr·ia vitlaznl rl . 
nalistl vystúpili na záver súťaže na ve
re jnom koncerte, na ktorom predviedli 
skladby určené porotou. 

Porota S·a však neus pokojila len s pú
hym .,prehrat!m" skladieb. Nabádala 
mladých diri ~Je ntov k rpriamej práci s 
orchest rom. Dirigent mal p·reukázať svo
je názory na fo.rmovú výstavbu sklad ieb 
a snažiť sa tieto n i'izory presadiť a j v 
orchestr!, ktodý mal podľa rpotreby za
stavovať v hre a stručne mu objasňo
vať svoje umelecké zámery a citenie, 

Napokon sa mladé nádeje dočkali ko~ 
nečného vyhodnotenia. Tu sú jeho vý
s ledky: prvú cenu udelil i Izraelčanov! 
Gabr ie lovi Smurovi, dve druhé ceny zís
kaJ! Maris Jansons (ZSSR) a Anton Wit 
(Poľsko), tretiu cenu dostal Bulhar Emi l 
čakarov. Okrem hlavných cien bol i ude
lené čestné diplomy. kt oré získali Vach
tan~J žordanija ( ZSSR) a náš Jifi Belo
hlávek. 

Z "Muzlkaľnoj žizni" preložila a 
upravila DAGMAR KOVÁROVÁ 

l 
Tohoročná parížska zimná kohcertná sezóna nie je nijako 

skúpa na udalosti. Za..IPultom Orchest re de Paris sa v roz~ 
pätí ani n!e desiatich dni vystriedali dirigenti takého mena 
a ko sú Georg Solti a Eugen Ormandy, a vo vymenovávan! 
osobnosti by sa dalo !POkračovať. O to vzácnejší bol n e
všedný úspech a ovácie, ktoré naroční milovníci dobrej 
hudby pripravlli mladým maďarským klaviristom Dezsômu 
Ránkimu a Zoltánovi Kocsisovi. 

Tito sympatickí mladi umelci sa predstavill samostatný-
ml recltálmi na pódiu Theatre de la Ville. Dezsä Ránki 
Dvadsatročný Dezso Ránki, poslucháč budapeštianskej 

Akadémie Ferenca Liszta, žiak profesora Pála Kadosu, 
má za sebou bohaté cur.riculum vitae: vlťaz medzinárodnej 
Schumannovej sllťaže z Zwfc.kau (1969), klav!.rny koncer t 
v Berline, konoert s orchestrom pod taktovkou Willy Bos
ko vského, zmluva na tri platne (Beethoven, Chopin, Sebu
mann), koncertné tur-né J)O Ta liansku, znova Miláno, kde 
"zas kakuje" za chorého Rubipstei.na, recitál vo Weimare, 
sólist a ko ncertov Gewandha us orchestr a z Lips ka, tur-né 
s budapeštianskym symfonickým orchestrom po Spojených 
š tátoch, !POSledný veľký úspech pred IPBdžskou premiérou. 

Pre svoj recitál sl zvolll Klaviersttick D. 946 od Franza 
Schuberta, Schumannovu Fa-ntáziu op. 17 a _Lisztovu s kla d- Zoltán Kocsts 
bu Po čltant z Danteho. Tento ·repertoár' (ktorý snáď až 
príliš dobr e pripom!na "povinné" skladby zo súťažf) mu umožňuje uplatniť skvelú 
viŕtuozitu a s uverénnost pr ejavu. Jemný a citlivý preja·v v lyrických pasážach, 
zmysel pre plastickú konšt·rukciu a st.upňovan1e a schopnosť rozozvučať nástroi 
o.rchestrálnym! timbrami majú všetky znaky hotového umelca. 

"Podobný klavírny talent sa vyskytne ra.z za 25 rokov", ~nová hviezda v medziná
r odnom súhvezdi skutočne velkých klaviristov", to sťí komentáre, k toré odzneli 
na adresu 19- ročného Zoltána Kocsisa, keď zlskal prvú c·enu v Beethovenovej sú
t ažl, ktorťí or ganizoval maďarský rozhlas a televfzia r. 1970. 

Kocsis študuje na konzervatóriu klavlr a kompoziciu, .neskôr pokračuje v štú
diu na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta v Budapešti. Má za s.ebou úspešný reci
t ál v Budapešti, recitál v maďarskej televizii, vlani vys túpil ako sólista s drážďan
skou filharmóniou. Na jeseň toho Istého roku hrá ako sólista s budapeštianskym 
symfonickým orchestrom v Spojen.'lch štátooh a nesk,ôr vo Frankfurte pod takr!iov
kou Chr istQpha von Dohnányiho. 

v súčasnej dobe Jste najmladšl veľký klavirista Zoltán Kocsis pôsobi zvnútorne
ným IJ)rejavom, \)rezrádzajúci}ll nekonečnú eitUvosf a chvenie. Nedost!žné piarna, 
s ilný a ťažký_úi!oz ako sa patri pre _Bartókovu sonátu, ktorý pritom ponecháva tónu 
jeho farbu a lesk. Jeho výbušný, romantický a z~,vslený nature l sa vyjadr uje 
t r iezvym, oprosteným štýlom, plným zmyslu pre rytmus, j eho interpre tácia s lúži 
logike výrazu. Kocsisov reper toár . siaha od Beethovena '(Sonáta c mol, op. 10 č. l) 

. cez Schu'mannove Fant astické kusy op. 12 po Bartó,ltovu klavírnu sonátu a post 
webernovskú seriálnu kompoziclu maďarského !l<účasp~k~ Gyôrgya Kut•tága. A ako 
prldavok nám venuje s úsmevom - Bacha. Jehó interpretácia ide tak ďaleko a je 
v nej toľko objavov, že sa n ám zdá, že máme pred sepou nielen vynikajúceho 
wte.rpreta, alo autora samého. ' SABINA Sl<ARBOVÁ, PAnlž 

BORIS CHRISTOFF, 

bulharský basista, stály host reprezen
tatlvnych operných scén, jedna z naj
výraznejších osobnosti s.účasného oper 
ného sveta: 

.O type, 
o. r~pertoéri 

' . . ~'(' 

a o postavách 
naj milších 
1\harakter hlasu je v podstate určo -
1.1 vaný rečou, v krto l.'e,j umelec sPi·e

va. Bohatstvo slovanských jazykov na 
samohlásky a spoluhlásky ovplyvňuje 
farbu h Lasu ; a keď hovoríme o basis 
toch, t reba kruh zúžiť na tie k1'a jlny, 
ktoré použ!vajú azbuku: na Sovietsky 
zväz, Bulha~·sko a Juhosláviu (Sr bsko ). 
V orvom rade však orichádza.lú do úva
hy Rus i 8 Bulhari. Basisti týchto 
dvoch kr ajin disponujú tým prlznačným, 
jade::n'lm, sýtym hlasom, ktorý .ie zná
my pod !POjmom ,.slovanský bas". Keď 
však Ide o reper toár basistov, hrani č- , 
né čiary miznú. Vtedy už nemôžeme 
hovoriť o slovanskom, talianskom či 
inom base, ale jednoducho Iba o base, 
veď bez ohl'adu na pôvod, každý sku
točný umelec je súci na stvárnenie 
hocakej ú lohy, k torá spadá do jeho 
hlasového rozsahu. 

Do istej miery Je pravdou, že t alian
skl t enori majú bohatšf r epertoár. 

Je to aj logické, veď v zlatých časoch 
talians kej opery patril tenor medzi naj
obľúbenejšie registre: vytvoril s l spe
vácky š týl rovnako o so,bitý, neopakova
teľný, ako má slovanský bas. Počnúc 
Musorgským však význam basu nepo
rovnate ľne vzrástol; v rámci opery má 
neraz kľúčovú úlohu, a to dáva vera 
možností pre herecké stvárnenie. St a
t•ostlivo š kolený bas je práve t ak výra
zuschopný a mnohovrstevný ako tenor, 
jeho farebn~ š ká la je rovnako bohatá. 

l 

Dve mo je najmilšie úlohy - kráľ Filip 
z Verdiho Dona Carlosa 8 Musor g

ského ·aoris Godunov - ma zamestná 
vaj(! odvtedy, odkedy som sl uvedomil 
existenciu hudby samotnej. Analyzoval 
som ich, s·kúmal cez roky štťidla - a 
čoraz hlbšie sa mi v (lr axi vynárali na 
.lavdsku. \P~lšlel som na to, že možnosti 
ponímania týQhto dvoch postáv sú tak
mer neohraničené, a le .. súčasne ml bolo 
jasné, že Musorgski.i i Verdi vyk reslili 
v prvom ra de ľudský portrét otioch 
vládcov. Kráľmi sa .iba pre okolltý s vet: 
v podstate sú to však ľudia ,až priveľmi 
cttiacl, plnf utnpenia i radosti: S Bori
som sa posl\{ch~č z.oznámi v ťažkom 
obdobi jeho zivota: obnažujú s a také 
nt!'l'lnosti 1 jeho ~úk romného života, 

al<o láska k det~om , obavy a osobné 

Boris Chr is toff v jednej zo svojich 
najslávnejšich postáv - v úlohe krá• 
ta Fil ipa. 

problémy - výčitky za Dm itr ijovu smrť. 
Aj Verdiho zaujíma vnútorný, ľ·udský 
svet Filipa ll. Stači si po~rleť vrcholný 
bod opery, kráľov monológ, a hneď vy
tušíme, čo chcel skladateľ povedať. Ja 
som priebehom r<>k·ov veľm! dôkladne 
skúmal histor ické pozadie o boch figúr , 
aby som ich čo najvernejšie mohol 
stvái~nlť na javisku. Okrem toho som sa 
naučil a.i party ostatných účinku.1úCi((h 
- všetky viem naspamäť! 

Vel'kú starostllvosť venu jem hlasové• 
mu štúdiu - veď toto sa nemôž.e 

sk-ončiť učňovskými rokmi: must s pre
vádzať speváka po ce lej j eho dráhe. Iba 
tak bude schopný zaobchádzať so svojim 
hlasom ako s poslušným, ohybným ná
sllro.íom a celý jeho charakter prispô
sobovať úlohe. I keď hlasový mat eriál 
zmenlt nemôžeme, pomocou intelektu a 
tec-hnickej pr ilpr.avenosti ho môžeme p ri
spôsobiť požiadavkám charakt eru, ktorý 
stváriiujeme, a 



o hudbe 

Národný ziazd ZČSSP v má ii 
' ' 

Japonská speváčka Atsuko Azumová. hosťovala d1'ía 
7. II. t. r. na scéne SND v titulnej úlohe Pucciniho 
opery Madame Butterfly. Na snímke Atsuko Azumo
vá s dirigentom predstavenia zasl. umelcom Tibo
rom Frešom (vľavo) a s režisérom Branislavom 
Kriškom. Sn!mka: CSTK 

V opere SND vo februári t. r . úspešne hosťovali 
umelci zo Státnej opery v Drážďanoch v Smetanovej 
opere Predaná nevesta: H. Ambrosová (Marienka), 
K. Wilstemann (Janík), G. Dressler (Kecal ), 
K. ll. Koch (Vašek) a dirigent predstavenia S. Kurz. 
Vystt~penie drážďanských umelcov bolo jednou z ak· 
cií v rámci družobných stykov oboch scén. 

Snfmka: ČSTK 

:;~ lasovým~odstupom vraciame -SQ- ck~-v:ýrmamnej udlz - ~ 1 
lostt Bratislavy - k medzinárodt1ef súťaži v spolo
čenskom tanci o Dunajský pohár ;1.972. Na snímke 
vífazi v kategórii štandardných • spoločenských tan
cov - anglický tanečný p6.r Frank Venab_les a 'L-inda 
Horwoodová. · Sn!mka: čSTK 

Od založellia ZCSSP, táto masová. organizácia vy
víjala vždy bohatú činnosť prostredníctvom svo

jich odbočiek na celom Slovensku. o'd januára t. r., 
všetky odbočky na- Slovensku, okresné v!Jbory a zno
vu utvorené krajské výbory, žijú v predzjazdovej 
príprave. V predzjazdovej príprave v januári a feb
ruári t. r. zídu sa členovia ZČSSP vo sv9jich · odboč
kách na výročné členské schôdze, aby zložili účty 
za svoju bohatú činnosť. · 

V marci budú okresné konferencie a v apríli kraj
ské konferencie, na ktorých · sa l;ude hodnotiť 

podiel členov ZČSSP. Na Národnom :ijazde ZéSSP, 
ktorý bude v drioch 11.-12. mája, Ostredný výbor 
zbilancuje plnenie celo.Hátnych úlo'h na Slovensku 
za posledné obdobie. 

V júni sa r~skutoční VII. celoštátn~ zjazd v Prahe, 
na ktorom sa vytýči ďalší rozvoj československo

sovietskeho priateľstva v celej našej vlasti. Od zá
kladných organizácií až po Ostredný výbor budú čle
novia ZČSSP hodnotif; či činnost' odbočky bola veť • 
mi aktívna, bohatá, či úspešne boli organizované r 6z· 

i 

jubileum 
Júliusa KoWalského 

Skladateľ a dirigen t Július Kowalski s lávi šesťdesiat
ku. Pre bežne zas vätených ľudí má Kowalski charakter 
večne ot·ganizujúcéllo pedagóga, človeka, k to·rý r az 
dáva dokopy kvarteto, aby mohol t u - či tam zaskočiť, 
inokedy š;pekuluje, ako dotvárať svoju ĽŠU, aby sa 
zbavovala -čŕt "zast a.ralost i, napokon organizuje r ôzne 
semináre, či pod hlavičkou Spoločnosti pre hudobnú 
výchovu, alebo Zväzu slovenských skladateľov. U ľudi, 
kto.rt ho sledujú v dennom tempe, prevláda o jubilan
tovi t áto predstava. Kowalski však navyše vie orQanizo
vať svoj !Pracovný čas, náplň i ryt mus .všedného dňa. 
Preto n achádza čas ·i 'pre l<ompozíciu - a t o dokonca 
toľ~o. že patri k našim najplodnejším skladateľom. 

JSeď sa dokonale vzde la-J na pražskom konzervatóriu, 
na Majstrovs,kej Škole a mal šťastie poznávať z p,rvej 
ľU'ky prácu J. Suka a V. Talicha, akoby mu "o·sud" 
predurčil umeleckú a životnú C·estu plnú drobn_ých vý
kYVQV a odbočen!. ,Raz sa objavil a ko kore,petltor, Ino
kedy ako .zbo,rmajster v opere, nejaký čas zveľaďoval 
súbory , l:,l!T,- :Od•óvzdával svoje skúsenost i robotnickemu 
spevokQlu; organizova'! kultúr-u v menšlch mestách -
až sa. dosta:! rriédz·i hudobných pedagógov, kde vlastne 
pôsobí dodnes: Jednotlivé zamestnania akoby rozpty
ľovali vytýčeml cestu, inokedy opačne - inšpirovali 
$k~ada._tef.skú- !Prácu. _ 

lj , l:?o pra~skýcho š túdiác'h sa chcel rýchlo preJaviť ak<J 
· >tvorca kombrnýclf. sklädieb - a hoci išiel vlastnou 

cestou, 'VJackrát sa -prlbl!žil k štýlu B. Martinu, v. Kap
rála, ale-bo J. B. Foerstra. 'Rodový umelecký koreň ho 

, or ientovah k podobnému uméleckému mysleniu, ako spo
\ rpfnan! traja , sklad,ate!ill- Medzi jeho tvorbou však ne

chýbaj(! a.fii ~'X!per1menty, ktoré vychád~ajú z umelec-

ne politické akcie, či sa úspešne organizovali sútaže, 
ako napr.: Puškinov pamätník, literárne a' umelecké 

, sríťaže, ktoré upevnili zväzok českoslovetlsko-soviet· 
skeho priateľstva a pravdivo informovali o práci a 
živote sovietskych súdruhov, ktorí priniesli veľké 
obete pri oslobodení našej vlasti. 

U, 11tredný výbor ZCS§P v Bratislave zabezpečil pre 
odbočky vo Vydavatetstve Obzor r6zne propa

gačné mater iály, a Spravodajca ZCSSP, ktorý vychá· 
· dza mesačne, uverejňoval metodické pokyny, pro
gramy a vďaka práci Ostrednél!o výboru ZCSSP do • 
Sovietskeho zväzu sa dostali materiály, pomocou 
ktorý#z sa oboznamova!t naši priatelia v Sovietskom 
zväze o našej vlasti. 

Kulttí.rno-politická a výchovnd činnost st vyža
dovala od v'šetkých členov odbočiek a funkcio

nárov veľkú aktivitu, teda budeme mat čo 1zovorit 
na výročných sch6dzach a prinášat' uznesenia, ako 
naštl prácu zlepšit' pri politicko-výchovnej činnosti 
~~w~ ~ ~ 

kého vplyvu Aloisa Hábu. Po vojne sa presadil - vtedy 
už v Bratislave bý·vajťicd sJdad-ater jed:na:k II. sláčd•kovým 
kvarrtetom, ale pre-dovšetký~ Dramatickou predohro\l 
a potom II. symfóniou. Tu sa vyhr.anlU tYJpické skla .. · 
datet:siké orty jub1Lama: sklon k me.di-tatlvnosti, výborná 
scho,pnosť i·nštrume:ntovať veľký or<:he>Ster l plány s1ia..
vať najmä veľiké formy. Nečudo, ~e ako normálna Lo-' : 
gická výsle-dnioa P1'icháclza potom detská opera, ale 
najmä televí~na open Lampiónova slávnQsť. V oboch 
ope-rách, ale už skôr v piesňach a kantátach sa h lási 
k t>e j ltnii, kto,rá zdôtazňovala humanitné !POSlanie hud
by a jej pozit!vny v:plyv na člov~a. Hoci le n krok za 
krokom si získaval úmernú po·zíciu v hierarchii hO-dnôt 
v našej súčasnosti, predsa nenecháva! nikoho na po.-. 
chybách, že je pre svoju dráhu dobre p1'1ipravený a 
m ôže prinášať skladby, ktoré nezostan(l len na ok1.·aji 
cel•kového vývojO<vého t ,r.endu. 

Osobitný význam maj(! skladby, kt oré !Písal pre n ašli 
umelecké školy_ Ujímali ,sa ich najmä lntevpreti z kon~ 
ze!'vatórä V úzkoprof:ilovej oblasti k<Jncer tantnýcb 
skladieb p,re hus le a violončelo zohral mimoriadne zá..
služnú \Íiohu. K tomu treba pripočftať i inštruktivno-o 
pred,nesové sk-ladbičky pre k lavir, rôzne inštruktívni! 
ve'ci pre mehšie komQrné telesá a v !POSlednom čase 
najmä jeho p·osledn(l symfániu, Mo·rá patri l·a !k pozoru .. 
hodným udalostiam minuloročný·ch BHS. Vo svojich IPO• 
sledných skladbách cíti potrebu potVedať slQVO k súča.s..
ným vývojovým t end·enciám. I na Kowa1skéiho doľahl-a 
znepokojujúca otázka - čún a ako obohatiť svoje 
myslenie. Jubilant na ňu od-povedá p:redovšetkým 
uplatne-ním novš!ch prvkov z obLa-sti harmónie a or• 
chestrálnych fari~b. 

Všetko toto sa prelí-na s jeho každodennou peda• 
gogickou práoou a stálym záujmom organizovať, dótvä-· 
rat, pomáhať. Jedine v t ejto symbióze k!Sždodennej prá~· 
ce · a sviatočných pr~;!miér i reprfz sa nám U·káže pravá · 
podoba skladateľa. Má čosi z obetavosti sta~:ých kanto• 
rov i z mod_er:ného človeka: ktorý hl'adá drobnú p.r!le-' 
žitosť k sebareal:izácii a čosi z romantikov, ktor1 chceli 
vidieť svet okolo seba v ideálnej podobe._ '!-· N. 

Hudobný život na výchoänom Slo"' ústave v Prahe. Založfľ žensk'ý -spe
vensku zaznamenáva v tomto r oku• , vácky zbor, pracoval aTťo dirigent -s 
šesťdesiatku doc. PhDr. Juraja K o s-· miešaným zborom Lukes na Smlchove 
ťuk a, vedúceho Katedry hudobnej a často vystupovu! na verejnosti. Do· 
výchovy pri PF UPJS v Rtešove. r; je.~ končil štúdiá a urobil .štátne závereč · 
ho, menom. je nerozlučne spii.tý_ r oz• , né skúšky z hry na klavír a violu 
voj východoslovensk.ej hudobnej ftul - ( iitátne sktí.~ky zo zborového dtrigo
túry po roku 1948. l4:ko hudobnO pe- ·. vania a z hry na husliach urobil už 
da{l6g, dírig'e~J.t a osvetoyý praco,v- pred vojnou ). 

e Pri príležitosti 60. narodeniu hu
dobného sklad ateľa Júliusa Kowalského 
us poriadal ZSS konce'l't z diela jubilan
t a - v ponde lok 21. februára t. r. v 
Zrkaclldve.1 sie'nl Pr!mac•iálneho !Paláca. 
Zazneli na ňom sláčikové kvartetá č. 2. 

e Význ&mnou udalosťou tejto kon .. 
certnej sezóny bude .vystúpenie sláv .. 
neho soviet·sk,eho klaviristu Sviatoslava 
Richtera, ktor é bude ll. marca t . r. v 
Ko.ncertne,i sieni SF. Marec bude bohatý 
aj na ďalšie z.aujlmavé koncer.ty. Dňa 
14. marca sa !Predstavi bratista'Vské~nu 
publiku známy český ktaVlldsta Ilja Hllr .. 
nik. Na p.rog.rame. k<Jnce:rtu, ktorý bude 
v Zr kadlovej sieni, je výhradne· tvorba 
C. Debussyho. Bratislavské dychové 
kvinteto vystúpi v Zt"k,adlovej s ieni 
21. marca t. r. s programom: Ros·sinf, 
Rejcha, Bokes, Hindernlth, Posl-edným 
koncertom v marci bude ' vy-stÚj!lenh! 
košického kla.virneho dua L. Kojanová -
P. Novotný, ktoré liude 28. marca t. r, 
v Koncertnej si-eni Cs. rozhlasu. Na pro• 
grame je: Pasqulnl, Mozart, pszt, Cik• 
ker, Milha-ud. 

nik sa stal svojou prácou známy ši- Po troch r okoch úspe§ného p6so
rokeJ. ,verejnosti... · •' _ • benia v hlavnom meste odišiel do 
. Narodil sa · 3. ~ ina; ca 19lZ v $irme P:ešova. Z<? súborov, ktoré z~ložil a 

v Sevljušskom okrese (~akarpatská vzed~l, -dosra_hl i mnoh~ vysoku- ume
o:blast -USSR). AbsqlvoDal Státny uči- lec~u _uroven ( spomenm; aspon .. pro· 
'tetský ústav v )ltlka~eve, systema.; feswn~lnY_ Poddukelsk!J _ukra]ms.ký 
tick1J študoval husľovú hru u E. Ho: . tu_dovy su.bor ). Z prakttc~ych potrteb 
".áčka a .p6sobil ako učitet v RosQi· subor ov ĽUT vyplynula aJ Kostukova 
g,ove, Kajdatto l{e a Starom Davidkove. s::;:t'dateľská a upravovatetská čin -
Nadanie a láska k hudbe priviedli ho t ·. . . 
tla -Filozofickú f akultu KU do Prahy, a~tsko .. Kosťukovej bohatej čm-
kde študoval hudobnú vedu filozof iu nos~t s~ocwa v_ práci hudobno-ped~-

. • ' gogtckeJ. Od pn chodu do Prešova po-
a 11edag~~tku u, znamych profes~ro~ ·so bil na ruskej i slovenskej učitel' • 
M. Doleztl a, J. Huttera, Zd. NeJed- k - k a· .. d · k á 
l ~ho, l. Mukarovského a ďalších. Ro z- · s . eJ a da emt~, kpej agkogltc om .fY~n • 
~eh. v . ~tr/diu , bol, v ro~u 19~9 . p,r:e· , zz u, P.e a~ofw e s 0 e, v~ s se] ~e: 
r,ušený vojnovými udalosťami . Po od- qag~grckeJ s~9le a pedago_gtckom m . 
c/zode z' Pr(lhy bol dočasným profe- stltute. V sucasnosti vedt.e Kŕlv pn. 
soroni hudby a spevu na Učitel'skom PF. UPJS a 6~·ka h.o zastth';'j_e V pl-. 
ústave v Užhor ode, kde založil muž- ne~ _pedagogtekej 1 or gamzatorske] 
k · á k b k ý j ' prac z. 

s Y spev c Y z or, t or · s~ svo 11_Tt Rozsiahla je aj Kostukova vedecká 
reperfo~rom • uvedomele hlástl k na- a publikačná činnost. V roku 1966 
ro~nym t r_a_dzciá;n. Od roku 1944 bol obhájil habilitačnú prácu Z b o r o v á 
prz~mym ~castmkom druh_ej svet~ vej k u l túr a z a k arp at s k a a 
vo]ny, octtol sa v partizanskej 7ed- pr ja š e v č i n y a stal sa· prvým do
notke -c~. pod~obil . sa parad~sar:~né- centom pre t eór iu a dejiny hudby na 
mrt VY_CVtku prz KyJeve a prtdeltlt ho východnom Slovensku. Za celoži votnú 
k 1. cs. armádnemu zboru. obetavú a neúnavnú pedagogick ti prá-

Po vojne začal s elánom pracovat eu dostal v roku 1964 titul Zaslúl 
ako profesor na ženskom učiteľskom žilý učiteľ. F. M. 
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• a 3., Improvizácia pre fJ.autu - sóiQ, 
Ma lá fantlázla pre flau tu a klavlr a cyk
lus ples,n! Ant itéza. ú vodné sl·ovo o ži· 
vote a t vorbe J. Kowalského povedal 
dr. Mi chcat Palovčlk. 

e Spevohra Novej scény v Bratislave 
uviedla' 26. febr uára t. r. hudobnú komé
diu V. KonstanHnov;a, B. Racera a 
A. Ešpaja - Siedme nebo. Réžiu tejto 
sovietskej hudobnej komédie, ktorá sa 
st retla u obecenst va so zas lú:bilým (lspe
chom, mal zas!. umelec Bedi'ich Kramo
sil a Július Vašek. Recenziu prinesieme 
v budúcom čis·l e. 

OB JED NAVK A 
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Nad listami Skriabina 
A·b~ sme !ep~ie pochopili hudb~, hlbš~e prenikli do myšlienok skladatera, je 

dobre oboznamtť sa s dokumentmi, ktore predstavujú osobnost umelca z iného 
svetla. Aký bol geniálny autor Poémy extázy, troch symfónií a mnohých zná
mych ldavírnych skladieb? Na túto otázku môžu - do istej miery - odpove
dať listy Skl::iabi'!a. Pripravili sme ú.ryvky z niektorých. Skladateľ ich písal 
v časoch dusev:neho zrenia - až po pos led·né dni života. 

· V r·ookoch 1891-95 ad·resov.al viac · listov 
N. V. Sekerinovej, gymnazi.stk·e, dcé·re 
bohatých statkárov. Koreš,pondenda sa 
skončHa vtedy, k·eď jej rod·iči'a zakáz·ali 
uzavrieť manžels tvo s nebohatým a ne
:zmámym Skrďabinom. Tieto listy sú plné 
citu a vn!mania okolitého sveta, sú to 
dokumenty poetickej duše skladateľa. 
Iiovoria o neobyia.}nej schopnosti absor
bovať vonkajší svet. V mno·hých opisoch 
k r.ajiny, v zdeľovani myšlienok a citov 
je veľa mladíckeho vzplanu tia, s ktorým 
sa nestretävame v p erióde zrelého 
umelca. V mnohých - akoby mimocho
dom načrtnutýoh cha.raktEor.istikách -
s a dozv~äme aj o zvláštmej schopnos
t i Skirlabina jemne ironizovať. Odhliad
núc od toho, je tu však hlavne teplý 
tón, rprianie pod eliť sa o bohat stvo du
Šew1ého života s niekym blízkym a rov
n-ako citlivým. O ruskej prírode plše 
Skriabin takto: 

"Musfm povedať, že hoci má Európa 
mnohé krásne miesta, rus,ký vidiek náš
mu člo·veku nenahradí nič . . . Má oso· 
bitý pôvab, šírku a vzlet." 

In-okedy S~r·iabln vyjadruje svoj vzťah 
k svetu: . 

"V p-rijímaní nových myšlienok je po
dobné čaro, ako v stálom obnovovaní 
prírody jarou. Hovorí to o niečom več
ne mladom, sviežom. Prichádzaš tam, 
kde s i prežil ' detstvo. a srdce sa ti na
plní podivným citom. Z jednej strany je 
svet detských' hier, atmosféra plná les- · 
ku, akoby blikotalo striebro, atmosféra 
naplnená fantastickými zážitkami. Bol to 
čudný čas a každá spomienka pripomína 

doby, v ktorých sl fúbil - a nevedel 
koho, nevedel prečo. Na dr uhej strane 
je tu hrdosť poznania, svet, v ktorom 
človek kráča po presne nalinkovanej 
ceste - k svo;jmu cie ľu." 

Väčšina listov má JPracovný charakte r. 
Sú to lis·ty vydavateľom, kritikom, me
!!enášom, o·rganizátorom koncertov, skla
dateľom a · interpretom. Medzi nimi boli 
také ' významné zjavy r uskej kultúry, ako 
1:\eľjajev, Ljadov, Glazunov a pod. Väč
šinou . sú tieto listy iba krátkymi sprá
vami, dotýkajúcim! sa autorských, ume
leckých a organizačných vecí. Vyhýbajú 
sa osobnému životu a umeleckým otáz
kam. 

Keď sa SkrJ.abin obracia na blízkych 
ľudí, ku kto.rým má !l)lnú dôveru {zvlášť 
je to badatel'né v listoch adresovaných 
jeho druhej žene T. F. Šlecerovej ), v 
centre pozornosti je vlastná osobnosť. 
Každým s lovkom sa chce podeliť s·o svo
jfml zážitk·ami a duševn,ým ·ži votom. Nie 
je to samol'úbo.sť, s kôr zrkadlenie boha
tej umelcovej duše. Skriabin ·veril, že 
umelec môže svojim umením zmeniť 
svet, preto je viac ako cár. (,.Kr áli sa 
musia pred nim pokloniť.") Vysoko hod
not! vlastné umenie a považuje sa za 
vynikajdcu osobnosť, v ktorej žije aký
si ,.tvoriaci dvoj.n!k". V jednom z listov 
svojej druhej žene piše: 

,.Skltiňam sa pred vefkosťou 'citov, 
ktoré dávaš t omu, k t o p re b ý v a v o 
mne. Veriš v neho! On je v ·e; ľ k ý, 
hoci ia sám bývam biedny, malý, sla
bý a ustatý. No viem, že mi to všetko 
prepáči š, lebo O n ž i j e v o m n e. Ja 
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~ elte nfe On, no 111:01110 .. atm ... 
nem! Vydrž - a vtr. le On sa atotomr 
10 mnou." 

Inokedy znie v J;,sooch opgjecle nad 
, Lťtšpirác!ou, k tort ·vyvolala u !>kladatel'a 
vzostup citov, sviatok duše. A pritom 
Skriabin ťal-ko pracoval nad každým die
lom, trápil sa nad t ým, že sa mu nepo
dalľilo do detailov. Hfad·al jedi•nečné har
monické riešenia, nechcel sa v ničom 
opa'kova ť, čl napodoobňovať druhýc-h. 

"Každé prelúdium - m alinké dielo, 
m ôže existovať samostatne, nezávisle od 
druhých. Mohol som dnes napísať štyri 
takéto skladby, no bráni mi v tom ume
lecká zodpovednosť · ku každému tónu." 

*** 
Zau.ilmavé sú a j filozofické úvahy 

Skr iabina, ktoré sa opierajú o vyšpeku
lovaný mysticko- idealistický systém. Už 
v ranných listoch možno vypozorovať 
dôležitosť, ktorú prisudzoval umeleckej 
tvorbe. Podľa neho je to jediná forma 
rea f!zovania idei, ktorá zostane ako do
kument umelcovej duše i po jeho smrti, 
ktorá dvlha ľudi vyššie - nehľadiac na 
ťažkosti zrodu. 

,.Hľa , pozrite 'Sa - na belasej oblo
he sú podivné ohne! Človek ich uvidel a 
zapálil Sl! nimi. .. Moja hviezda, - pove
dal - 'b a . na, krídlach citu i myšlienky 
sa vznle-sól ku nej. Načo je tento vzlet? 
Aj lúč, ktorý prišiel od hviezdy sa od
klonil od pôvodnej cesty, keď prechá
dzal .rôw;y~mi sférami. Nebojíš sa, malič
ký, ble:dny, že .ťa ·živo'f .. z l·omí·?- Ano,·vše~· 
ky pochybnost i s ú v· človeku. No hviez
da je taká prekrtisna a ja ju tak ľú
bim, že ak nebudem môcť na ňu poze
rať, ak mi nebud.e svietiť v živote, ak 
nebudem ku nej smerovať _. . umriem a 
so mnou i moje myšlienky. Hoci sa spti
l!m, idea zostane, bude triumfovať." 

Skriabin chápe proces tvorivost i ako 
súčasť .niečoho s tále trvajúceho, kde nič 
nie je bezcieľne. r 

, ,.My sme tu neboli, ale s vet exist o
val. My tu nebudeme, ale svet bude 
existovať naďalej. Nepýtaj te sa, k čomu 
náležite, netúžte pocho')>iť veľké ta jom
stvo exis tencie, nechcite vládnuť svetu, 
ktorému vládne myšlienka! Vaše telo je 
čiastkou, ktorá raz bude pohltená, ale 
svet je rezultátom mojej činnosti, tvo
rivosti, slobodného chcenia." · 

Idea listické nazeranie na · §vet bolo 
p ríčinou rozdvo,ienia Skriabinove.i tvor 
by na strane jednej a myst-ických ideá
lov na strane druhej. Vyžívanie sa vo 
filozofických Ideách a programoch bo
lo pre neho prácou plnou prekážok a 
osobného kollsania. 

,.Už po tisíci raz rozmýšfam nad ná
plňou no-vého die la. Vždy sa mi zdá, že 
všetko ie hotové, objasnené a ja sa mô
žem stať bohom, l:torý slobodne tvorí. 
Ale zajtra sa pochybnosti vynoria opäť. 

Do konca živo ta si buclem myslieť, že 
stojím pred lavínou problémov a schém." 

Skriabin podvedome citi l, že hlavným 
jazykom, s ktorým sa môže dohovoriť 
s poslucháčom, ie - hudba. Charakte
ristické je aj to, že program k š tvrt e j 

J>Onáte napísal až po vydaní. 

*** 
Aspoň krátke Qryvky z listov tohto 

orig inálneho génia ruskej hudby dávajiÍ 
naz·rieť lepšie do jeho duše, pomáhajú 
objasniť umeleckú tvár a hudbu Skria
bina, ktorá - napriek mnohým vnút<Or
ným pochybnostiam skladateľa - .ie 
stlíiP živá a adresnä. 

Podľa Muzikaľnoj žizni 
spracovala: -uy-

Bratislava 
No1ri Sad 

-
Koncom janutira mala v divadle "f 

Novom Sade divtikmi i divadelníkmi 
aplaudovanú premiéru o pera Vincen
za Belllnil\o N o r m a. Pre nás je táto 
sprAva zaujfmavá najmä preto, že. na 
úspechu inscenácie sa okrem domá
cich umelcov, dirigenta Imre Top
I a k a, návrhárky ko~ týmov Miri any 
Ma u ri č o vej, podieľali v prvom 
rade naši umelci: Branislav Kr i š k a 
( réžia) a zas!. umelec L! dislav, Vy;. 
ch od i l (scéna). Po návrate z hos
ťovania požiadali sme šéfrežisé1·a 
opery SND BRANISLAVA KRIŠKU G 

bližšiu informáciu. 
V zozname vašich pohostinských réžii 

s a mesto Novi Sad nevyskytuje po pr• 
vý raz .. . 

- Nie, kontakty našich scén - novo· 
sadskej a butislavsokej majú už pomaly 
svoju tradlclu - na poli činohry i ope
ry. Mňa konkrétne - spolu s L. Vy
chodjlom - IPOZvafi už po štvrtý raz. 
Spoluprácu sme začali naštudovaním Su
choňovej KTIÍtňavy; pokračovala Tajným 
manželstvom; Luciou z Lammermooru 
a teraz Normou. 

Opätovné pozvania sú azda najvýreč
nejším ocenením vašej režisér skej prá
dl. r,>atríte už takmer l< "domácim" . .. 

Novosadský súbor už rpä t rokov nemá 
svojho domáceho režf.sér·a; situáciu r ie
š ia stälo.u externou spoluprácou, ku kt o
rej pri·zýv.a.iú šéfrežiséra aténskej ope• 
ry Vafi·adisa, šéfrežisé.ra be lehra dske j 
opery Sabliča a mňa. 

Clmarosa, Donizetti, Be!Jini - skla• 
datelia, .ktqd.:;h. tvo:rga , predstavuje · iba 
výsek z vá!\ho r ežisérskeho : profilu ' a 
orientácie •. ~ . · -
R~nu:t<u n.o·vosad~ke.i dr:am:l!turgie dik• 

tov~ll • .aj momeQt~lne .. Pr?!J~émy - ·.'! v 
konteXJte opeJ;tných divadiel. nie o.jedi~e· 
Iý .. stav: . boj o divá•J<,a, o návštevnosť . . 
Novosa~čania sa usilujú o Úešenie aj 
touto cestou: zaraďovaním divácky čo 
najpríťažlivejšfch titulov a súčasne aj 
"repe.rtoá,rových" opier, kt-oré umožňujú 
prizývať čo na.ibohatšiu !Paletu hostí -
j1: ~juhoslovaonských i zahraničných scén. 

Belllnilu> ·Norma, zdá sa,' nebude bod• 
kou ,za vašou spoluprácou s novosad
sl<ým ·súborom. Aké bude ; po·kračovanie? 

· Predbežne sme jednali o Janáčkovi, 
konkoi.,~tne o Jej pastorkyni.· Pravda, 
us.kutočnen~e plánu závisi od ve!'.a mo· 
Jlle.ntov ...:.. na jmä. PIL'avda, od mojich 
povi.nnost! voči domácej bratislavskej 
scéne. m. z. 

Snímka z novosadskej inscenácie Nor -< 
my (zľava) : Irena Davosirová, Mária 
Alpárová a Nicola Cve]ič. 

l . . . ' " . ' 
:0 MIDEM::~r .11fa~sl8.vskej lý_re 
Jl>r. fVAN S.T AN I S L A V, RIAD_ITEĽ VYDAVATEĽSTVA Roko\vali '.sme o možnostiach odbytu gJ:amofónových 

z!skav.anf sólistOv. Pre näs je v,zácne a zaujlmävé, že 
na valnom zhromažden! bolo rozhodnuté udeliť na tom
to r.očniku Brat isla'vske.i l,ýry cenu za doterajšiu účast! 
vo FIDOF-e. Zasadnut ie prezid•!a FIDOF-.u bude proav-
depodobne tohto r·oku v Bratislave. · 

(!)PUS A RIADITEĽ FESTIVALU BRATISLAVSKÁ L?'RA platn! do zahraničia , o účasti na Brat is·lavskej lý1·e a 
S~ VRÁTIL KE>NCOM JANUÁRA Z' CANNES, KDE SA o licenčných zá\ežitostiach. Myslim, že takáto účasť na 
ZUčA:STNIL VEJĽTRHl!J· Hl:JD0~N'Ý0H -VY.E>A-VA;r.EfLSTIEV. veľtrjlu ,;e. vel'mi potrebná a mala by ~a o;pakovať. Age-n-
A GRAMOFONOV?'CH SPOLOCNOSTI - ·MIDEM (MAR- túra i vydavatel'stvo sa tak dostanú do povedomia za-
Cl-m INTERNATIONAL DU DISQUE ET DE L~Eľ>ITION hraničných . partnerov a môžu s nimi nadviazať úzky 
MUSICAJ::;E), KT0R?' BOL·-VENOY.AN~ P--0PBLÁRNEJ kontakt. Oki:.erv obchocln_ých rokovan!, ktoré zabrali tak-
I'IUDBE. mer celý deň, bol! večer tzv. gala koncerty, k toré mali 
, tohto roku veľmi nízku úroveň". ČSSR rep.rezentovala 
' S · akými pocitmi -a · výsledi<ami , ste--sa· vrátili ·z · Can- Zdenka . Lorencová, ktorej franciÍzsky spievané piesne 
nes? - z vlastnej autorskej die lne - sa stretli so srdečným 

ohlasom. 
~ Spom!naný veľtrh -gt>amaplatnl · a hudobntn-bol . toh

to roku venovaný výlučne populárnej hudbe a usku
točnil sa v dňoch 15.-21. januára t . r. na šty.roch po
schod·iach · paláca rnesta .cannes.-- ČSSR. .. maia- zá·stupcov z Čiech a zo S1ovens.ka . Reprezent<Ovali nás dva stänky: 
v prvom sa prezentovala Artia, Supr aphon a .... Pan1;on. 
v druhom Slovart, Opus a Slovkoncert. Osobne sctriľ ·ta:n 
bol ako rjad i teľ Bratislavskej lýry. Zo Slovenska do
~lňali delegáciu: riadit·el' Slovkoncertu Ľubomír Člžek, 
?r. Frant išek Lucl<ý zo Slovartu .a obchodná referentk·a 
Slovkoncert u Marta Jalwbcová. Opus zastupoval aj Ale
~an'd er Au st. obchodný námestnfk · vyda11atel'stva. ·v na
~om stánku sme malľ ;y lož~é propa9ačné materiäly 
Slovkoncertu. Bratislavskej .lýry a Qb_aly gramo:platnf -
podobne to _ bojo i . v , O!!t9t~ý.ch., z,a~~.nl~nyph , stán:k~ch. 

Ako predse~a festivalového výboru Bratis lavskej lýry 
ste zástupcom vo Svetovej feder ácii organizátorov fes

_tlvlllo,v ::- _F,I_DOF. Mala täto federácia zasadnutie v Can
nes? A čo _ by ste nám mohli o ňom bližšie povedať? 

· - Svetóvá·,f'ede,r ácia or{:Janfzä torov fes t!v.alov má svo
je s!dlo v S:plite a jej čestným prezidentom je Bernard 
Chevry - ináč gene·rálny komisllr MIDEM. Prezidentom 
je .. Augysto M~rragao - ria'diteľ festiva lu v mexickom 
Acapufcu a Riu de Janeiro. Valné zhromaždeniP 
FIDOF- u v Cannes schváli lo doterajšiu činnosť organ i
zácie a potvrdilo do funkcie hlavných predstaviteľov. 

_úlohou te,ito. o_rganizácie je združovať najväčšie festi
valy populámei hudby, koordinovať ich a oomähať IPri 

l • • - - ·· .. • • 

. . 
Od prvého decembra minulého roku ste l'iaditel'om 

festivalu Bratislavská lýra. Iste by čitateľov zau jímalo, 
aký je stav príprav na tohtoročný fest ival, príp. ktorí 
umelci vystúpia na brat islavskom pódiu. 

- Breti·slavská lýra bude v dňoch 7.-10. júna t. r . 
v Redute. V prvý deň festivalu bude koncert umelc.ov 
so~ialistiekých krajfn na bäze hudobných vydavateľ
stiev. Na prvej polovici koncert u sa !Predstavia speváci 
zas.tupujúcl Supraphon, Panton a OPUS, v druhej po
lovlol koncertu vystúpi a umelci sociallstiokých krajín. 
Rok 1972 bude akýmsi ukončenim istej etapy vo výv·oji 
~L. Od bud~ceho roku bude totiž v posledný deň fes
tlva lu medztnárodná autorskä súťaž vlťazný()h sklad ieb 
z festivalov sooiallstlcokých korajtn, pričom ·piesne budú 
interpretovať - podľa možnosti - viťazi podujat! ·kto
ré sú por:iada·né v týchto š~!ítoch v obla stď populArne.1 
hudby. Tym sa stane BL akymsl finále pesničiek r spe
vákov. Rokoval! <>me s viacerými SiPevákmf zo zahra· 
ničia o Qčasti na tomto r-očnfku. Máme nádej, že• v ro
ku 1972 uvJdlme sovietskeho speváka Bagla ienka, bel
gického Adama, maďarska skupinu Illés. Francúza 
D. Gérarda. škótc;ku skupinu Middle of the Road a 
z USA mulatskQ speváčku . - 8. J. Arnaudovú. 

Zhovárala sa; T. URSINYOVA 


