
H
odnot!ť ~eniálnu v.eľ
kolepLI"; ť, všestrannosť 
a nenapodobi t·eľnosť 

11menia v.e1'kéno sovietskeho 
kl<·viristu, kto.rý po dlhšej 
,,:•)stávke ko;1ečne z·av1ta l 
(•räf do Brat.ls lavy a ll. 
marca vystúpil v Koncertne j 
sie"l SF - be-žnými recen
zentskými e.pitetami je ba
nálne, sot>~a :lOG·tačujúce a 
v ka'!dom prípade nevýst'ÍŽ
né. Na túto neľahkll úlohu 
by sa lepšie hooilo q:Jero 
básnika. S takýmito pocitmi 
pokúsime sa postrehnúť 
aspoň niektoré typické črty 
vel'kého Richtero.vho ume
nia. 

Na prvoin mieste z,aujme 
jehó výkon univer za
litou, s akou sa zmóc-

ňu ie každého štýlu. Richte•r 
nie je typom, ktorého indi
vidualite vy ho vu je skôŕ ten, 
či onen autor, ale bo s loh. 
Skôr nao pak: Richter mä 
jedinečnú schopnosť priam 
vzorovo postihnúť t}'picl<é 
znaky každého reprodukč
ného štýlu. Tým sa však je
ho umenie n ek-ončl. On si 
totiž ku každei sk la dbe vie 
nájsť odlišný, obsahu d·ie
la vždy adekvátny, ale svoj
ský vzťah. Právom sa clti 
byť povolaný odhaľovať 
skryté k!rásy najmä nezná
mych. či neprávom zazná
vaných diel, k toré poznáme 
skôr zo st ránok učebnlc de
jín hudby, než zo živého po
čutia. I na svo jom brati
slavskom vystúpeni pr-ibliž
ne dvoma tretinami pro~·r·a
mu sledoval Richter t ento 
zámer. Iba v t.retine s kla
dieb mohli sme hodnotiť .ie
ho majstrovstvo i na die
lach, ktoré sú súčasťou bež
ného koncertného re pertoá 
ru a tak ich porovnávať s 
inými interpretáciami. Azda 
na týchto di·elach vystúp·i lo 
jeho vel'ké umenie ešte viac 
do P<lDredia: tento ume lec 
totiž nikdy nekráča po 
o< .. ~A><- ~ ,'"h, vyš liaoR nvch 

l' 

... / 
podobiteľné , vychut náv.anie 

.. det ailnej ct.robnokresby, .kto
rú však IPOdl'iaďuje celost-

. nému podaniu. V. ce lkovom 
pon!maT)í j e preňho príznač
né, že c~lý dynamický prie
beh die la smeruje · a podt·ía - . 
ďuje ~a hlavnému dy namic
kém u vrcholu, ktorý .záslu
hou n evyčerpateľnej zásoby 
d:ynamických · P.rostoriedokov 
každý zre teľne .s poznáv•a a 
prežíva.· Šírka dynamického 
s pek,tr,a . u !1ichtera siaha od 
vzdušn,ých, pavučinových 
pianisslm na l)qmki 1 ooču
tc•ľnosti až po krásne. ko 
vovo z ne jú ce mohutné for
tissim[J. Netreba vari zdô
razn iť, ' že ~va!i ta· zvuku tak 
v k ra ·jných ako i v nepre
mern~n:{· množstve prechod
ných r eqistrov' - tak v kan 
tiléne a.ko i v t ých najbles-

SVIATO.SLAV 
RICHTER ... 
chodnlčk·och. Dokázal si 
nájsť aj ku dobre známe
mu dielu nový, objavný po
stoj, pret ože ,ieho umel eck§ 
fant ázia a tvorivá inve·ncia 
nepozná hran!c. 

Richter narába p r:iam 
zázračne s nevyčerpa 
teľnou z;ísobou fareb-

ných a · dynamických odt ien
kov a využíva ich na nena -

Snímky: K. Vyskočil 

kove.iš fch pasážach je vždy 
stope r centná . 

P \'i Richte t:ovej hre s ! 
sotv.a s t:thneme uve
domiť technickú ná-

ročnosť prís·l ušného úseku. 
pretoŽE' t ento umelec stojí 
v·i:dy vysoko nad touto 
problematikou a jeho l'an
tastioké, fenomenálne tech
nické možnosti umožňujú sa 
mu plne sústred iť predo
všetkým na ot<izkv štýlové a 
t vor ivé. Aj pri komplikova
ne]Se] faktúre má každ.v 
hlas c;voje miesto. prísluš
ný rarel:mý odtieň a, samo
zrejme, plf!stiku. Výdat ným 
p-omocn!kom pri ffl'rebnom 
ti eňovaní je mu ped íi l V 
Bratislave mal. žia ľ , k dis
pozícii tak málo kvalitný 
nást roJ, u ktorého každé 
po11 ži tie l'avého nedálu ná
pad ne odlišným re qistrorn 
tónn bolo také markantn é. 

S- koda. že tohto umelca 
tak zriedkavo počúva
me. Tentok·rát ieho 

umenie vnucovalo dojem, že 
aj keď Richter neustúpil od 
vnútorného d,xnamizmu 
svojho p rejavu, oveľa · škší 

r 

L 

rn 
priest or ako v minulosti 
prenecháva p reduchovnelé
mu, meditat ívne hfbavému 

' výrazu~ ktorý dokázal vtla
čiť .'nielen lyr ickým, ale i 
živším a )( hľ.ad iska svojho 
obsahu tak podceňovaným 

· Mendelssohnovým Piesňam 

bez · s l-ov. 

T
~ ažko by sme nasli 

umelca , kto1·ý by si 
· ' trúfa l za rad i ť na pro-

. ~ram rozs iahlu Schuberto
, vu Sonátu c mol, op. posth 

Richter však s uqestívnou si 
l·ou svojej vyhranenej osob
nosti !Prežiaril jej rozsiahiP 
úseky, vyzdvihol krásu ]el 

detai lov i veľkolepú výstav
bu ce lku prostredníctvom 

skvelého protipost-avenia a 
striedania kontrastov. S 
akým zmyslom pre čaro ro
mantického vzletu, intímnei 
lyriky. pre jemné · modelo
vanie kantilény dokázal kla 
virist·a stvárniť ChopinovG 
Nocturno b mol, op. 9. č. l ! 

R ici1ter veľmi citlivo zo. 
st.avuje aj ·dra:matur
qiu svo jho koncert u 

Zá v !'L'eČn)Í Debussy (1. časť 
cyklu Obrazy) ~radoval a do
jem z ieho v·eľkého umenia 
nenapodobitel' ne bohato fa
rebne tieňovaným klavírnym 
zvukom, ktorý vystupňoval 

v prídavkoch ešte tak, ŽE' 

vyvt·cholen ím večera a bod 
kou za veľkým zážit kom 
stala sa oslava plnokrvného 
Ži'Vo ta Debussvho Ostrova 
radosti. 

K'aždý autor, ba kaž<lé 
dielo odhaľovalo !Pred 
ooslu cháčom nový hu -

dobný svet. ' Každý z množ
stva i nterpretačný·ch para · 
met rov u Richt era predsta· 
vuje . špičku umeleckých 
možnosti a je pretavený v 

jedineč,nú syntézu zvr ch-o 
vaného ma.istrovstva. Pr• 
tom všetkom ·jE' vša1k Rich 

• te.r typom skr·o•nne;, pros
tej, c itovo hlboko založe.nf> · 
osobnosti a azda ai oretn 
sa ieho v.ýkon natrva lo za · 
p!sal do sŕdc všetkých pri· 

, tomných. 

, 
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K 380. Vi'ROCIU NARODENIA 

ODKAZ 
JANA AMOSA 

~ 

KOMENSKEHO 
Zanechal do 150 zväzkov literámych 

prác a olcrem t oho asi 50 prác drobnej 
.~ích, Tctoré zostali nedokončené, alebo 
!le vytlačené. Poznáme ho však nielen ako 
liter árneho autora, ale aj ako významné
ho predstaviteľa Jednoty českých bratov, 
alco učiteľa a riaditeľa gymnázia, ako 
'Jrganizát ora školstva v Uhorsktt, húžev
•wtého bojovníka za slobodu vier y, vlasti 
a neúnavného uskutočňovateťa vševed
ných plánov. Pedagogické diela Jana 
Amosa Komenského majú veľký význam 
aj pre hudobnú výchovu a spev, ktorý 
považuje za nevyhnutného sprievodcu 
každého človeka. V jeho dielach: Kan
cioná l amsterodamský, Didaktika veľká, 
Didaktika analytická, Informatórium 
š koly materskej, Skola pasofická , Reči 
potocké, Brána jazykov otvorené s ú 
mnohé pripomienky, myšlienky a rady 
dotýkajúce sa spevu. V úvode Amster
damského kancionálu nachádza sa po
jednanie venované spevu a piesľíam, kde 
Komenský píše napriklad o torn, čo je 
spev, a lebo spievanie, kde sa medzi ľuď
mi vzalo a k čomu sa doposiaľ použí
valo. 

Význam spevu a hudby prízvuku j e aj 
r•o svojej Didakt ike vel'kcj, Tcde v lwp. 
27-31 zaraďuje spev a hudbu do .~kôl 
všetkých typov, takže sa stávajú srí
časťou výchovy. 

V Informatóriu pre školy materské od 
pon~ča matkám a vychovávatel'Tcám na 
učiť deti veta r iekaniek (vzhľadom k to
mu, že v tomto veku má dominantný 
význam pre elementárnu hudobnú r;ý 
chovu r ytmus), pesničiek, ab11 sa v r o
dinách spievalo - prípadne hralo na 
hudobnom nástroj i za prítomnosti det í . 
Radí rodičom , aby deťom občas - na
miest o hračiek - kúpíli drolmé hudob
né nástroje, ako bu1Jon, husle, píšťalu 
a pod. 

Aj v Skole pansoťickej má hudba a 
spev svoje pevné miesto. Vyučovanie ná 
stroja, t . j. nástrojovej hr y sa dostáva 
do rozvrhu jednotlivých t r ied. Zmienku 
o hudbe a speve nájdeme aj v jeho 
drobných prácach. 

K omensk!Í správne ocenil estetLcký a 
etický výchovný význam hudby a po ... 
važuje ju za dôležitý pro.~triedok o rte• 
postrádate{mí zložku výchovy vôbec. 

Medzi hudobnými skladateľmi, k torí .~i 

uctili význam nášho najväčšieho slovan-< 
ského pedagót'a skladbami r ôzneho dru.o: 
hu patria: Zd. Fibich, J . B. Foerster, 
B. Jeremiáš, J . Ki'ička, J . Baštecký, 
J . Malát, A. F. Tovačovský atď. Cenným 
pr ínosom je Hudobná didaktika A. Cm í
rala vypr acovaná v duchu zásad J , A. 
Komenského. 

Ako si socialist icTcá spoločnosť váži od _, 
lcaz najväčšieho slooanského peda(Jóga, 
r;idieť z t oho, že práve vo veľkej kr a-' 
jine socializmu je jeho dielo str edobo .... 
dom hlbokého záujmu vedeckých pra ... 
covníkov a učiteľov. Vydávajú sa jeho 
.~p!sy, píšu sa vedecké monografie. vý .. 
r·očný deň jeho nar odenín sa stal Driom 
učiterov, na j eho poctu vydali medailu, 
ktor ú udeľujú vynikajúcim vedeckým 
pracovníkom. K t ristému výročiu vydaJ. 
nia Vešker ých spisti didaktických (Opera 
omnia didactica ) bola vydaná fotolito .. 
graf ická pretlač amsterdamského r;TJda .. 
·~ia z r. 1657, v l:'rahe uspor iadali me"' 
'LZinárodnú komeniologicTcíí konferenciu 
a výstavu. o živote a diele Komenské
'w. Z podnetu UNESCO a Svetovej ~ady 

•nie ru sa fconali v r. 1. 957 sveto vé osla-· 
''Y J. A. Komenského : v rámci Rf)ku 
•n delania q výchovy boli oslavy na pa
'11äť 300. výročia úmrtia K omenskéhv s 
orvou lcomen.iologickou konferenciou tta 
Slovensku. 

O. PAVLOVSKÁ 



Zápisník 
USTY O UMÉNi , LÄSCE A P11.ÄTEL 

STV1 z Beethovenovej písomnej pozo
stalosti vydalo v minulom roku pražské 
hudobné nakladateľstvo Panton. Túto 
antológiu pripravili na vydanie členovia 
Beethovenovej spoločnosti v ČSSR (re
daktor Bohumil Plevka). Lektoroval a 
odbornú revíziu prekladu urobil dr. Emil 
Hradecký, CSc. Najväčším klacfom tejto 
knihy je skutočne moderný preklad Bee-· 
thooenových listov. Problematické sú ko
mentáre k jednotlivým častiam edície. 
Usilujú sa o kompromis medzi odbor~ 
ným kritickým komentárom a popula~ 
rizačným textom. Výsledkom však je, 
že popri overených skutočnostiach pra • 
cujú s beethovenovskými legendami. Pla~ 
tí to najmä o tých dokumentoch, ktoré 
lia dotýkajú Beethovenovho vzťahu k na
šim zemiam. Pritom sa v texte nikde 
neuvádza, že ide o legendy bez pod-: 
kladov. Tiež veľmi jednoznačne sa rie"' 
ši problém Beethovenovho listu Nesmro~ 
teľnej milenke, ktorý sa uváďza do ob-· 
dobia Beethovenovho pobytu v kúpe-: 
ľoch Teplice. Ostatné, prinajmenej rov ... 
nako možné vysvetlenia sa vôbec nero -o 
zoberajú. (RA) 

-·- __.J 

e Kabinet ĽšU 
KPú v Bansk e j 
Bystrici uspo.r.iadal 
v marci školenie 
pre učiteľov ĽŠU, 
ktorí vyučuj11 hu
dobnú náuku a 
p.rípravnú hudobnú 
výchovu. Príjem né 
prostr edie r ekre
a čného stred is ka 
ROH v Turčian
s kych Tepliciach 
umožnilo pr itom-
ným využiť v ma

ximálnej miere dva dni, ktoré boH vy
IP lnené pr ednáškami Frant iška Šupina, 
vedúceho Kabinet u ĽSU p.r i KPÚ, dr. Oľ
gy Pavlovskej a Katarlny Ľapšanskej. 
V úvodn e j pr ednáške poukázal F . š u
IJ)in na rôzne for my a možnosti s práv
n eho využitia učebnej látky ku komu
nist icke j výchove našej mládeže. Za
u jímavým s,pôsobom pre dniesol rozbor 
opier Beg Baj azid od J . Cikk·era a Krút 
ňava od E. Suchoň a. Upozornil, že pri 
n ecitlivom pr!s tupe učiteľa k pre dne 
s enej látke hrozí nebezpečenstvo de 
fo rmácie ideového vzdelávania mládeže. 
V druhe j časti mala h lavné slovo dr. Oľ
ga Pavlovská, autor k·a' učebn!c hudo bnej 
výchovy pre Ľ.ŠU. Vysvetlila, ako pú t a
vo treba podávať žiakom učivo z hu 
dobne j náuky a pr íp11avnej hudobne j vý
chovy až po IV. ročník. Svo ju odbo['nú 
prednášku sprevádzala a j prakt ickými 
ukážk am i na tabuli a n a hudobných ná
strojoch o rffovsk ého inštrume·ntára. 
Školenie vi·edla · t ak, že účastn!ci boli 
a kt!vne zapojen! do spoll.l!práee. Veľký 
dôr az kládla na stál·e platné zásady uče 
nia J . A. Komenského (n&pr . zásada IJ)ri
m et·anosti, spôsob učiť deti pomocou 
hry, zás ada pestrosti a z-aujímavosti vy
učovacej hodiny) . 

Posle dnú časť školenia v·iedla Kat a
r.in.a Capšanská, učiteľka ĽŠU v Mar
t ine. Hovorila o základných princípoch 
tvorenl·a spevného t ón u a o správne j 
i.n tonácií. Na záver sme sl vypočuli vy
s túpenie šiestich žiakov z je j S;pevác 
k e j triedy. Školenia ta kéhoto typu sú 
veľmi vítané pr e všetkých učiteľov ĽŠU. 
Zvlášť j e to potre bné pre z·ačína ,;úcich 
učiteľov. Úprimná atmosféra .pr ispela k 
t omu. že účastníc i ško lenia si odnášali 
hodnotné poznatky pre svoju ďa lš iu pe
dagogickú prácu. 

~ 

SPR~tl VT Hl~ 
e Múzeum Pavla Országa Hviezdo

slava v Dolnom Kublne rpripr.avuje 
reinštalá ciu expozície Hviezdoslavo
vej h terám ej pozostalosti. V jedne j 
čast i chcú zvý.r.azniť aj odraz bás
niko vej tvorby v oblasti hudobnej. 
Pracovníci múzea pohadali Slovenský 
hudo bný fond - Hudobné infonnač

'né stredisko o bibliografické údaje 
zhudobne:ných textov a o notový ma-· 
teriál takýchto diel. V p:rl!J)ade, že 
neboli vydané, al ebo rozmnožené, aj 
o ich ruko pis y. Z d·ostupných pra
meňov HIS zistil, že Hviezdoslavove 
texty zhudobnili n asledovn! s lovenskí 
autori: Tibor Andrášovan - Kviet
ky a vetrik, cyklus dievče.ns'kých 
zborov, Oto F,erenczy - Tri miešané 
zbory (II. a III. časť), Ladislav Ho
loubek - K ľudu, cyklus pie sní pre 
mezzos oprán a orchester, Spevy je 
sene, cyklus pi .. esn! l))re ba.s a k la• 

v!r , Zdenko Mikula Slávn·ostný 
spe.v ha verše básne K ľudu! pre. 
miešaný zbor a orchester, Mi.lan No
vák - scénická hudba k prvéinu ja
viskovému uvedeniu Hájnikovej že
ny a Andrej Očenáš - Oslobodená 
zem,. :dielo 6, kantáta P·re miešaný 
zbor, organ a orchester. e Dr. Brian Large z Anglicka pri
pravuje knihu o dejinách opery v 

, čSSR a cestou pražského Supraphonu 
.a bratislavského Opusu po.žiada.l o za
slanie klavírnych výťahov slovenských 
diel. 
e Vedenie o1·che.str.a divadla v 

meste Cottbus (NDR) si vyžiadalo od 
Slovenského hudobného fondu or
chestTálny materiál skladby Jozefa 
Malovca - Koncertná hudba. O par
t itúru a magnetofónový záznain t ej
oo skladby požiadala ďalej Ms. Char
le ne Ste·ele, tajomníčka Sadnt Paul 
Philharmonie Society zo štátu Min
nesota v USA. 

• .. __ odpovedá Vl. Brunner ml., I. flautista Symfonického orches
tra Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave. 

Pre konc·er t k 60. naroden1nám skladateľa Júliusa ·Kowalského 
som s kolegami naštudoval skladbu Grimasy. Pre náhle ochor·e
nie jedného z účinkujúcich sme napokon dielo neuviedli. Marec 
je však pre mňa na koncerty bohatý. V Nitre sme mali S. mar
ca t. r. koncert s mojim otc.om a bratmi (Flautové kvarteto 
Brunnerovcov). Okrem svetovej literatúry sme uviedli aj sklad
bu Michala Vile ca - Divertimento. Pre koncert 22. marca t. r.
v Brne - študujeme dielo pre 4 flauty od moravského autora 
J . Matysa - Zmlnky. Kompozíciu napísal skladateľ !Pre nás. Te
šil som sa, že na koncerte Slov·enského komorného orchestra 
(vedúci Bohdan Warchal) v rámci abonentných konce1·tov SF 
(9. a 10. mar ca) m ám hrať Koncert D dur pr·e flautu a orches
te r od F. X. Richtera. P r.etože nebolo možné zadovážiť notový 
mater iál, ktorý je len v Hamburgu, nahradil s om túto skladbu 
I<oncer tom C dur pre flautu a ot·chester od J. M. Leclai-ra. 

-mm• 

metódu, iba upozorniť na výsledky, kto
ré sa na vyučovaní hudobne j výchovy 
v Maďarsku dosahujú. Nie je :wláš t
nosťou počuť na hodine hudobnej vý~ 
chovy náročné trojhlas né zbory. Vhod
nou predprípravou vlastného intonačné
ho nácviku t ýchto skladieb sú dvojhlas
né Kodályove cvičenia. Ich pomocou je 
intonačný n ácvik s amot nej skladby 
uľahčený a nest ráca zdíhavým cvičenfm 
na umeleckej príťažlivosti. Chcem vy
zdvihnúť mravenčiu, ci e ľ.avedomú prácu 
všetkých vyučujúcich hudobnej výchovy, 
ktorá je zár ukou stúpa júcej úrovne vy
učovania hudobne j výchovy v MĽR. 

z aujala ma i oblasť predhrávania hud 
by. Rôzne úpr avy ľudových piesni 

nahrané na gramofónove j platni sa po-

Škohká hudobná výchova 
celoš·tátn~;, ~!i·ln i~ ~: ,~; ... ·o:; Sl ··~:;." R:~ E H'tVT ~~J o>::M~ . A. ··o~/.A.. R S tK, EJ 

nár, ' •. k:bof Ý' "1 1. . ~ " ' . ~. " • ' • ' · ' 
USPOl'iadala Slo-
venská spoločnosť 
pre hudobnú vý· 
chovu v spoltllPráci 
s Výskumným 
ústavom pedago
gickým v Br.at isl.a
ve a čSHU, prekle
nul nedostatok in-

HUDOBN-EJ VÝCHOVE 
formácií o maďarskej hudobnej peda
gogike. Na rprednáška:ch popred·ných ma
ďarských pedagógov sme zíSJkali pre
hľad o súčasnej hud·obne.i v,ýchove na 
materských, zákla dných ško lách a qym
náziúch v MĽR. 

( íti li sme p ot rebu htbš.ieho š túdi.<! me-
tódy, ktorou dosahu jú na maď<~r

ských š kolách dobré vyučovac ie výs led
ky. Desaťtis.íce návštevníkov koncertov 
z radov mládeže s ve dči o mimoriadne j 
p ozornos ti, ktorú v láda, min isters tvo 
ško ls tva i samotn! uči telia ve nujú vy
učova niu hudobne j výchovy. Na všet
l<ých stupňoch škôl bola postupne za 
vedt~ná jednotná intonačn á metóda, kto
rú spracoval nestor maďarskej hudob
n ej pedagogiky a hudobný skladateľ Zol
tán Kodály. J e au torom množst va hu
dobne j litera túry (napr. dv-o j h lasné in 
tonačne cvičenia ) , ktoré podľa stupľía 
o btiažnosti sa používajú na všetkých ty
poch š kôl. 
počas moj e j štud ijne j cesty v MĽR 

som chcela- zistiť čo na jviac nov,ých 
poznatkov, podnetov a postrehov. Vďaka 
moj ím maďarským kole gom som si utvo
rila ut'č itý obraz o vyučovacej met óde 
i metodicko-odborne j príprave. Už počet 
vyučovac ích hodín v pot·ovnaní s naši
mi je pozoruhodný. Na základných ško
lách s ú dve hodiny t ýždenne (u nás 1 
hodina ) a vyš e 120 základných škôl má 
rozšírený počet hodín hudobne j výchovy 
na 4 hod iny + 2 hodiny zborového spe
vu. Ti·eto školy nevychováva jú rprofesio
ná lnych hudobníkov, ale ľudi hudobne 
vzdelaných a bohatýc.h d t ovým živo
tom. A ko zlatá niť sa v jednotlivých roč-

níkoch tiahne záu jem o maďarskú 
ľudovú pieseň v jednohlasných a viac
hlasných úpravách. Maďarskí peda gógo
via s ú presvedčeni o tom, že obľuba 
hudby prechádza cez precítený kult.ivo
vaný spev a na tomto poznatku sta
vajú celý učebný plán. Napl'lklad len 
v 7. ročníku sa pohybuje počet maďar
ských ľudových piesn! okolo 23, okrem 
t oho sú nacvičované piesne umelé, ká· 
nony i piesne brat ských národov. 

j ednot ná intonačná met óda rozpraco -
vaná Zoltánom Kodályom sl zaslúži 

mimoriadnu pozornosť a vniknúť do je j 
sys té mu predpokladá h lbši·e štúdium. 
Nechcem podr-obnejŠiQ rozobera ť t ú to 

užívajú v s,pojito.sti s nácvikom piesne. 
Sú umeleckýn) vyvrchplením vyu čovacej 
hodiny. Tým, že si žiaci vypočujú nacvi
čenú pi eseň v . i•ne j (Lprave, v ,podaní 
miešaných, det ských alebo i ných zbo
rov, dost ávaj(l okrem hudo bného zážit
ku i väčš ie teor etické vedomosti. 

p od ľa mienky .maďarských kolegov 
najbezpros tr ed ne jší hudobný zážitok 

poskytuje žiakom pr ednes niekt orej 
skladby buď vyučujúcim a lebo žiakom , 
ktorý navštevuje L.š U. S t~imto druhom 
koncer t u som . sa stret la na m nohých 
vyučovacích hodiná ch a zanechali vo 
mne hlboký doj em. Krásna bola vyučo
vacia hodina v 8. ročníku, kde vyuču
júci - spo lu s o žiačkou - predniesli 
Viva ldiho koncert G dur, druhú vetu 
a žiac i okrem nových poznatkov o baro
kove.i hutlhe získa li na hodine o niečo 
viac - h lbóký umelecký záž itok. Mys
lím, žé t úto formu konc,ertu by sme 
mali i my využiť v plnej miere. 

CHcela b.v s om upozorniť na doda tok 
v Metodickom sprievodcovi pre 

jednotlivé ročníky, ktor ý pomáha a 
u.ľ.ahčuje vyučujúcemu hľadanie prís luš
ného notového materiá lu - či už k do
provodu ľudových p·iesní, alebo pr ed
hrávaniu n a nástro j i. 

p re jednotlivé ročníky sú vydané sú-
bory gramoplatní - z la dené s uči

vom, s pr íslušným rozborom hudobných 
skladie b a s pojené s umeleckým s lovom. 
Hudobné témy je dnot livých skladie b sú 
uvádzané v učel:mici a počúvanie hudby 
.ie často spájané s o sústredeným s'l·e
dovaním notového záznamu, alebo s in
tonačným nácvikom urči'be.i t émy, ktorý 
napomáha k h lbšiemu vn!knuu u do ob
sahu skladby. 

učebnice hudobne j výchovy nezhro-
mažďujú množstvo ve domostí o ži· 

vote skladateľov, alebo iné mimohudob
né fakty. S hudobnými dejinami s a za
čínajú systematickejšie za•oberať až na 
gymnáz.iách. Cieľom hudobne j výcho·;y 
n a zákl'adných š ko lách j e získať záu jem 
žiakov o hudbu cez ľudovú pieseň, dá
vať Impulz k h lbš iem u prežitiu hudo b;. 
ne j sk ladby a celý komplex teoret ických 
vedomost ! sme ru je k zís-kaniu hodnot
ného umeleckého zfi žitku . 

. ANNA ľODHORNÁ 

v 
FIN IS 

; v 

ZLATEJ RUZE. 
Onedlho - v dtioch 8. - 10. apríla bu .. 

de v Dome kultúry ROll A. Sládkovičc( 
v Detve Vl. ročník cel oslovensk ého fes"' 
tivalu Zlatá ruža. Aj t ohto r ok u je 
hlarmým organizátor om podujatia Slo-r 
venský ústredný vý bor SZM, českos!o~ 
venslcý rozhlas - U r.ídio v Banskej Bys .. 
trici, ONV vo Zvolene, Slovenská tele~ 

tlízia v Bmf'islave a Dom kultiiry ROll 
A. Sládkoviča v Det ve. Nápll'íou f estiva..; 
l u budú finálové koncerty speváckej l 
autorsk·ej s úťaže a j eden gala koncert. 
Semifinálové k oncerty sa uskutočnili o 
predst-ihu, a t ak účastníci f estivalu uví"' 
dia t o najkvalitnejšie. Medzi hosťami 
fest iualu nájdeme skupinu Modus a jej 
speváčky E. Sepešiov ú, E. Kostolányiovú, 
ako aj populárnu Z. L orencovú, Ľ. Gaz-r 
díkovú a novoutvorenú hudobnú skupinu 
SZM. Vydavateľstvo Opus pripravuje 
malé platne s najlepšími pesničkami 

festivalu. Tohto roku bude tvoriť zá• 
k lad festivalového telesa Tanečný or• 
che ster AUS -u s dirigentom K. Vac~ 
kom ml. a M. Wolfom. Súčasťou telesa 
je opäť Sláčiková skupina žilinského 
Konzervatória. Spolutí.č inlcovať bttde vo"' 
kálna skupina L inha Singers. -r"' 

NEPRÁVOM 
OBCHÁDZANÝ 

NÁSTROJ? 

O konLrabas e ako sólovom nás t ro• 
j i, o pr oblem atike j eho sól·ove :i li Le

. ratú,ry toho vd 'a nevieme. Pr eto sme 
' požiädáli' o '. rozhovor na túto t~Jn1.i, l 

,ka;ntqlba.si.~ťu SF - Ka.rola Illeka. 

Patdt e k t ým kontrabasi stom, ktorí 
sa venujú nielen orchestrálnej a lw· 
mornej hre, ale a;i hre sólove;j. Zaujíma
lo by nás, čo považ uje te za najdôleži · 
t:ejší faktor vo vývine kont rabasovej li
teratúry. 

- Kont r abas j e už svoj ou po·vahou 
pred-ovšet kým orches trálnym nástro jom, 
pričom plní najmä ťun kciu spr·ievodu. 
Zásluhou kontrabasistov, ktorí sa ne· 
us pokoj il i len s postavením hráčov or
chestra a vyuzívali svoj nástroj a j v 
sô listických s kl adb ilch, ktoré sami 
s komponovali, a lebo transkribov·a li, na
predoval aj vývo:i i n Le rpretačnej t ech· 
n iky a výrazových mo2nos tí kontr abasu. 
Vznikol rad sklad ieb äUtot·ov - kon· 
trabas istov. Spomenie m niek~orých: Dra
gonett i, Botessini, Simand l, Kus-ewicki, 
Láska, Kuchynka. Tieto s k ladby zna me
na li zásad ný prínos pre technické a 
hucl obno- v_ýrazové napredovanie hr y na 
k-ontrabas. Žiaľ, väčš ina z nich :ie z h ľa 
di ska kompozície me nej hodnotn á. fch 
snaha nezo·st ala však bez povš imnut ia u 
sk lad ateľov, ktoJ·í o bjavili špecific l~ ú 
zvukovo sť nást rojov. Zverili kontrabasu 
stá le väčšiu t e matic kú funkciu v par
te orchesl!·a. (Beethoven, Mahler, Verdi, 
Janáček, šos.takovič, Kardoš, Očemíš . . . ) 
XX. s to-r·o či e znamená pods tat nú zm enu 
vo vývo ji só lovej kon trabasove j Ht er atú
ry, pretože pre spomínaný nás troj za
čali k omponova ť sólové sklad by odbor· 
ne e rudovaní s k ladatelia (Hindemith, 
Poradowski, I-J.er tl, Hlobil . . . ) . 

Vieme, že ste podnietili vi acerých slo
ven ských skladateľov l< napís aniu sklad 
by pre kontrabas a zároveň s te bol! 
premiérovým inte rpret om týchto diel 
Ktoré skladby vás osobitne zaujali'! 

- Kv;a!itných skladieb pre kont·rabas 
n ie j e ve ľa, preto sa snažím i nterpre ~ 

tovať pôv·odné sk ladby, na:jmä di ela s lo• 
venských skladateľov. Hral som Sona
tinu a Sonát u pre k<mtra bas a k lavír od 
Ľudov!ta Rajtera , Sonátu pre kont rabas 
a k laví.r od Jur a ja Pospíšila a Suit u pre 
sólový kontrabas od toho is t ého autora. 
Ter·az 'pripr avuj em Sonátu Miloša Ko
i'ínka a veľmi zau jímavú skladbu Jura ja 
Posp!šila - Soná tu pre kon trabas a s lá
čikové kv-ar t et·o. Novú skla dbu mi sľú 
bil a ,i Tadeáš Salva. Mus ím poznamenať, 
že spomenuté slovenské s k lad by majú 
oh las a i v zahra ni č! a ;e vPľkv dopyt 
po ich notovom mater i<lli. 

D. SLIACKA. 



Mám záujem 
o vašu hudbu 

V rámci kultúrne:i clohody navštívil Bratislavu riaditeľ 
K~~e~atórla v Manchestl'i - John Man due Il. Pri tej prí
lezitosti sme ho poprosili o niekoľko stručných informácií 
o anglickom hudobnom školstve: · 

Čo považujete za najpo.zitív
nejšie na anglickom hudobnom 
školstve? 

- Sna~íme sa študentov na
učiť nielen t o, ako sa m á t ech
nicky hrať, ale chceme im tiež 
povedať pr e č o sa má tak hrať 
- v súvislost i so štýlovou oso
bitostiou diela. Dávame t eda 
dôraz na štýl. V m inulost i sa 
u nás zdôrazňoval faktor emo
cionálny, bez d·ostatočného ro
zumového zdôvodnenia. Dnes 
chceme, aby žiak vedel skladhu 
l racionálne vysvetliť a zdô
vodniť svoje post upy pri j ej 
štúdiu. 

Dostali sme anglické učeb
nice teórie a dej í.n hudby z 
univerzít a konzervatórií. Za
ujala nás na nich praktičnosť. 
Je tu málo teoretických for
mulácii a veľa príkladov. Pre
čo ste pristúpili ku tejto kon
cepcii? 

- Veľa .rokorv sa na univer
zitách študovala hudba ako ab
straktný !Predmet. Postupne 
sme prišli k názoo·u, že toto 
nie je reálny prístup k štú
diu hudby, ktorá je IPred'ovšet
kým Qll'aktickým umenfm a ne
mož.no ju komunikovať iba 
učebnicami. A t ak sa začal no
vý smer vo vy-učovaní hudby 
na univ,erzitách. Cieľom kon
zervatórií je, aby sa vyvinula 
jednak praiMická zručnosť -
a na druhej str ane, aby sa 
študent i .,t rénovali" Pl''e za
mestnanie v hudobnej profe 
sii, ktorej sa budú venovať po 
odchode zo školy. 

Po ulekofkýcb hospitáciách v 
československu vidíte podstat
ný rozdiel vo výučbe na čes
koslovenských a anglických 
umeleckých školách? 

- Nie. Bol som prekva·pen.Ý 
mnohými príbuznosťami v or 
~an izácíi l metód.ach vyučova
nia. Rozdiel je snáď v tom, že 
s a snažíme robiť vyučova c! 
program v št.von-očnom cykle. 
po ktor·om sa študent i š pec ia
lizu.iú. Robia to obyčajne post
~raduá lne ďalšie dva-tri roky. 
J e t o pr užné a vy.hovu je to 
samotným ži.akom. 

často sa hovorí, že v niekto
rých západných štát och nie je 
dostatok pracovných príležitos
tí pre absolventov umeleckých 
škôl. • . 

Í,ažkosti sú naJma s 
ttplatnenim sa klaviristov. Ale 
tak ako v československu i u 
nás čakajú na absolventov hlav
ne or ches t re . Od študentov ži a ~ 
dame, aby sa včas rozhod li, 
či s l chcú zvolfť kariéru uči
teľskú. alebo !Praktickú. Nazna
čujeme im, aby s a rozhodli už 
na konci druhého roku š túdi·a. 
Neznamená to, že do učiteľskej 
Profesie !dú len slabí hudob
níci, pret ože vyučovanie pokla
d áme za veľmi dôležitú prácu . 
Záleží nám predovšetkým na 
tom, aby sa zlepš ilo vyučovanie 
hudobne j výchovy na školách. 
To je to najcennejšlé, čo m ô
žu naš i študenti spraviť pre 
spoločnosť po odchode zo ško
ly. 

Státne k onzer vatórium v Bratislave navštívil riaditeľ desaťročnej talentovej školy v Kyj eve 
Oleg P. Belofastov ( vpravo ). Hosť si pozrel výučbu v r·ôznych hudobn1Ích tr iedach, ok r em 
iného u opernej tr iede prof. Stef ana Hozu, zasl tížilélto umelca. (Vľavo - žiačka Hi lda Tua
• zičová ). Snímky: ČSTK 

Máme informácie, že na nie
kto·rých školách konzervatoriál
neho typu sa vyučuje jazz a 
populárna hudba. Je podobné 
oddelenie aj na vašich školách? 

- Nie. Bol som vša k na ná v
števe v Amerike. kde s ú ka
tedry jazzu, ale nenašiel s-om 
žiadne oddelenia ·IPre vyučova
nie populámej hudby. Na nie 
ktorých konzervatót'iách máme 
prednášky o jazz·e - ale len 
vo f<>rme kurzu. Najmä s klada
teľ·om <poskytujeme informácie 
o praktických problémoch tej
to hudby. Okr em toho existu jú 
od<ielenia pre l'udovú hudbu, 
pre národné hudby, k toré sa 
š tudujú z historického l s ú
časného pohľadu. To s a vša-k 
d·otýka viac univerzit ako kon
zervatórií. 

J e do vyučovacieho procesu 
na vašich konzervatóriách za
pojenä a.i informácia o českej 
a slovenskej hudbe? 

- Veľmi nám záleží na tom, 
aby s me vyučoval! o takých 
zJavoch ako je Dvorák, J anä 
ček , Mart inô, Sme ta na a rľa l š l 

sklada te lia. Ich d iela sú t o tiž 
v repe rtoá ri or ches trov, a pre 
to musíme s nimi oboznamo
vať a.i našich poslucháčov. Na 
mo;jom konzervatóriu je t en
dencia, aby sm e m ali čo naj 
viac medzinárodných stykov. 
Som rád, ak m áme v pedago
gickom zbore istý počet za
hraničných učiteľov - čl už 
intemistov, ale bo externis tov. 

Poznáme dosť dobre angllc
~ú hudobnú tvorbu, menej va
su pedagogickú lit eratúru a 
systém. Mohli by s te näm o 
tom podať isté info r mácie? 

- Na našej škole používa
me väčšinou in tonačný t rén!nrJ 
solmizačný. Sme vyznavačmi 
názoru. že ak študent dobr e 
nepočuJe, nebude z neho an i 
dob:;J muzikant. Pre d irigentov 
,pouzJv.a me j emné prístr oje, 
k toré produ kujú i ntonačné 
t es ty a "brúsia" sluch študen
t a. 

V posledných rol<och sme 
zvýšili snáď dvojnásobne in· 
tonačné nároky. Vzali sme si 
príklad a:i z Konzer vatór ia v 

Kyjeve, kde j e t aká úroveň vo 
vyučovaní int onácie, že štll'.. 
denti t akmer pe rfektne spie 
vajú z listu Pales trinove die
la. 

Priprava ,.dobr ého poču
tia" sa dostáva na európskych 
školách do pop.r,edia. U nás in
t onujeme i podľa st arých par 
t it úr a starých kľúčov. Dôraz 
sa kladie i na tr.;ms pozíciu. 

Viem, že s te dobre zorien~ 
tovaný v novš e j čes·kej hudbe. 
Ako s te získali tento prehľad? 

- Poznám hlavne tvorbu s ú
ča sných českých skladateľov 
Kalabis,a, Kučeru, Kabeláča , 
osobit ne ma zaujala tvorba 
Ebena a Felda. Snažím s a spo-< 
zn áva·ť i súčasnú slove nskú 
hudbu. no prís un informiicií i 
part itúr od vás nie je dosta 
točný. Pre to mám v tom to 
ohl'a·de menšie zna lost i, hoci je 
t u vynikajúca úroveň - ako 
som mal možnosť spoznať i no 
koncerte , k to,rý som navštív il 
počas pobytu v Brati slave . V 
každom IPI'ípade mám záu jem o 
vaš u tvorbu! -á-

LfDIA ... 

MA)LINGOVA l RUSKÝ PIANIZMUS ·XX. ·,sTOROČIA 
lee sa m usi cel,ý život učiť nie len hra ť 
čistejšie, imp-ozantnejšie , ale predovšet 
k ,ým byť duchovne bohatším, silnej ším, 
ušľachtil ejším. 

(SKRIABIN SOFRONICKÝ) 
II. 

V minulom čísle sme začali s uve
rejiíovaním eseje klaviristky Lýdie 
Majllngovej na t ému Skriabin - Sof
ronický. V dnešnom čísle prináš ame 
dokončenie tohto zaujímavé ho ma
teriálu, k torý s a snaží preniknúť do 
samej podstaty Skriabinovej hudby a 
jej interpretácie, k torú geniálne po
chopil klavirist a Vladimír So[ronický. 

UMENIE MÁ BYŤ SVIATKOM 

Nech je radšej s lávnostne jš ie, len nie 
fádne. Talent, pracovitos·ť s ú samo

zrejmé a všeobecne známe. Hlavným 
,však je - nepresta ť chcieť, nespohod l
nieť. V mladosti majú túto túžbu skoro 
všetci, ale ten málokto na to časom ne
zabúda. 
J radíciu bezpros-tredného scénického 

zážitku. dôrazné ho javiskového tó~ 
nusu, typickú p re r uské interpretačné 
umenie vôbec, umocňuje Skrlabi n inte
lektom. Umenie ldavlrne:i hry, majst ro v
stvo, vyjadru júce vkus. myš llenku, sa 
musí v prvom r ade prejaviť v schop
nosti dokonalého sebaovládania: búr ka 
má byť v duš i a nie na klavia túre. 
ucelenosť diela sa pozná podľa formy. 

Improvizácia nie je skutočným ume
nim, pretože nemá formu, ktorá potre
buje určitý moment výs tavby. 
Mnohým klaviris tom zost áva Skr iabin 

cudz!, pretože nemôžu nájsť kľúč 
k jeho novátorským rytmom. R'Ozčlenil 
ich na k.rátke, spazmatic.ké klbká. Ryt 
mus je IPľe Skriabina mágia, za'ľiekanie 
hudby. Tanec - a nie dek lamácia - je 
prapodstatou hudobného pohybu. l).atš i 
problém pre klaviristu je s kíbenie t ech
niky perličkovej hry s ·veľmi diferen
covanou pedalizáciou v známych ,,pres
tissimo volando". 
y o svoj ich forte požaduje Skr iabin 

iskrlvý t ón, oslep ujúce svet lo, a te 
rozhodne nie ťažkopádnu mazlavosť. Do .. 
konca 20-pos chodové akordy v Siedmej 
sonáte majú znieť pre nikavo jasne, vi
tazne a nte nezmyselne .hlučne. Skri·a
bin nevynikal fyzickou s ilou a žartova l, 
že nechce "mohutnosť slona a r aohot 
padajúcej sk-r ine", ale vôľu, extá~u. 

SKRIABINOVO TVORENIE TÚNU 

Rovnako ako rytmus (pedalizácia a 
fa-rebnosť) znam enajú novú stránku 

klavirizmu - gradácie skr!abinského 
piana. Jeho pianisimo s l vyžaduje veľ-

Busta A. Sk'f'iaúi na od S. Sudbinina 
( z r. 1008 ). 

kú duševnú sústredenosť, započúvanie sa 
do samotne j podst at y huaby. Belmont 
spomína l, že Skriabin mal taký zvlášt ny 
úder, akoby .,prstami bozkával zvuky". 
K h t·a ným tónom si predstav.ov·a'l ďal 
šie. nepočuteľné. kto ré menili timb~·e , 
ba uvažova l o ich vypís an! na pomocný 
, ,m lčiaci " r iadok. 
s kriabinova pomlčka (podobne ako 

Schon bergova) dotvára úplné pred
ten ie chvíle a naplňuje časový význam 
diela. Preto začiatok, ,;dozvuk", Pl'·estáv
ky medz! časťami, :;;amotné pauzy t. j . 
ovládanie scénického času pr edst avuje 
pre klavir istu ďalší t v.rdý oriešok. 
p r ekvapuje, že svojich desať veľkých 

klavírnych opusov nazval Skr iabin 
sonátami. Odmie:~a.nfm vývojového pro
cesu vlastne popiera základ sonátového 
AHegr a, rozvedenie. Na rozdiel od kla
sick e j, Skriabinovu sonátu t vor! rad sa
mostatných epizód, v kbor ých raz ur
čené prvky rôzne vibr ujú, a le nevy
tvárajú ni č nové. Uce lenosť a rozmer
nosť ju však zbližujú s tradičnou. Prv
kom faktúry, obvyklým v romantickom 

u mení - t rilkom, tremolu, opakovanym 
a kordom - Skria bin pridal nový vý 
znam. vytvánJJ úci ilúziu vibrác ie. k torá 
má nahrod iť ch,ýbajúci vý vo j . y pia nlstíckých záľubách ruských hu-

dobníkov žiaden kla vírny skladateľ 
( h~tdarn ok ľem Hachma ninova ) ne zau jí
mal také vý značné miesto ako Skr ia 
bin. Prvá sku točná epocha skr iabin izmu 
zača l a nezadlho po jeho úmrt!. Skria
binove s kladby pt·o pa~ova l fiachmaninov, 
m ladý Nejgauz uspor iada l cyklus kon
certov. v ktorom uviedol všetkých de
sať sonát. V dvadsiatych rokoch čas~o 
a úspesnH hra li Skri abina Goľdenvej ze r 
a Fajnberg. Ate <>kutočn,ým zázra kom, 
interpre tom kon[}e niá tnym skladate ľovi 
s a s tal Vladimír Sofronlcký. 

. . . SKHIABJN JE SLNKO! 

u znan ie pric hád la lo k tomu to klavi-
r istovi IP.n postupne a bez zvyčaj

ného bláznivého pokriku, ktorý často 
s pr e vádza mnohých mladých virtuózov 
na za čia tku ich koncertne j d ráhy. J eho 
vytríbenosť. nezuášajúca nič hrubé, 
krikľa vé. dotieravé, príliš zmys elné, pri
li.š priamočiare, pat rí k najnádhernejš ím 
kvetom duchovnej kultúry, bez ktorých 
by umenie nikdy nedosiahlo s vojich vr
cholov. 

s kriabinov mikrokozmos bol pr iamo 
Sofronického živlom. "Skriabln je 

sln·ko. Po celý život radostne nesiem 
svoju lásku k nemu". 
M ala som veľké šťastie, že som mohla 

zažiť veľký dojem, akým pôsobila 
ume lecká osobnosť Sofronick ého v dobe 
jeho vrcholného t vorivého vzletu, v po
sledných piatich rokoch pre d smrťou: 
1957- 61. On sám ,považova l toto obdobie 
za najvýznamnejšie v·o svojom živo te. 
Pravidelné skriabinovské programy v 
Dome vedeckých pracovnikov a Skria
binovom múzeu - pri výročiach skla da
teľovho narodenia, či úmr tia - sa s tá 
vali s koro médiom, t~rk su[Jestfvne do
kázal pôsobiť na· svo je obecenstvo Sof
ronický. Jeho hra si vyžadova la veľkú 
duševnú sústredenosť, bola veľmi ná
ťočná na spo!uprežívanie. Sofronický, 
ako a j Sk•riabin, sa ne podobal ani jedné
mu zo svojich súčasní·kov. A predsa je 
ich umenie pre r uskú kultúru typické. 

E tické a estetické n:á1rory oboch maj
s trov boli veľmi bllzik,e. Najviac sl 

váži l! úprimnosť, v ktorej sa 
vždy prejavi osobnosť. Skutočný ume-

O ROMANTIZME XX. STOROČIA 

N ovo znie š pecifický problém lyrična 
a dramatična. Kt orýsi z pov,rchných 

kľi tikov sa rozpálil a napadol mladého 
Sofronického za "pre hnanú lyrlčnosť". 
Môže sa to považovať za nedostatok? 
čo potom robiť vôbec s hudbou, k torá 
Je samá lyr ika • ! LJ' r ické a dramatické 
t reba zbav i ť nános u zvyldost i, pt'imi tív
ne j zrozumiteľnos ti. :Žia ľ , obecens tvo, 
pseudou melci c hcú, a by emócie boli S•tá 
le zdôrazňované, aby ich každý zbadal. 
poču l , uvidel. A zabúdajú, že " rozpá lená 
láva citov musí byť zovretá s iedm vmi 
pancierm i. Van Cliburn ie výborný kla
viJ•ista, ale chýba mu ešte zo pät brne
ní". M{Jme ťa~kú úlohu zbav i ť sa zbytoi:\
ného balastu, ale pritom nestra tiť n ič 
podstatné. Je už vecou umelcovej cti, 
erudície i schopnosti n ájsť vhodný s pô
sob, ako !Prib l ížiť hran é die lo duchu svo - . 
jej e pochy . .,Bojujem s tradičným ná zo
rom na romant izmus v ume ní", vzd v- · 
cha! Soťroni cký. "Exis tuje predsa a j s ~
časn.ý romant izmus, romantizmus XX. -
nielen XIX. storočia". Upresnil t ú to svl) 
j u myšl ienku pr íkladom. ako sa má hra ť 
Skrlab in. J eho hudba má charak ter pM
my, ha rmónie sú napnuté, často sa 
s t ri edajú, dynamika ie veľmi pes trá, r:vt 
mus ži je a dýcha sť,a more, k toré ic 
dnes t aké, zaj tra zasa iné. T<Jkút o hud 
bu treba dnes hťať presnejšie, s jasnou 
konštrukciou ryt mického pri·ncfpu, ne
báť sa .iU zväčši ť pre sieň, aby nebola 
le n p.re seba. 

SOFRONICKF.:HO "TAJOMSTVO 
V UMENI" 

M usíte sa snažiť predstaviť si sidadbu, 
ktorú hráte tak j asne a konkrétne, 

ako by ste mohli ohmatať j e.i povrch, 
pocítiť všetky výčnelky, dierky, hrany, 
(Pozo·ruhodná zhoda s F elinniho myš
lienkou, keď spomína l, ako prekonáva! 
vlastné krízové chvíle!). Ale súčasne 
(d ialektická ant itéza ) nech v umení zo
stane nejaké t a j·omstvo! Nemôže byť 
predsa n ič horšie, ak po krá tkom úvode 
(vo filme. knihe či pri počú:vani) už 
be:r.pečne vieme, čo bude nasledovať. 
Ne~?lo ľahké uhádnu ť, odpozorovať, 

Cim sa vlastne Sc>fronického inter
pretácia vrýva do pamäti, k torými pia
nis tickými ťahmi vytváral neopakova teľ
ný celok. J edna charakter.jstickú črta je
ho pianizmu upútava la okamžite. Doká
zal hrať tak, že každý j ednotlivý prs t 
m ohol vylú<liť zvuk potrebnej farby, čím 
vznikalo nádherné polytimbr ové znenie. 

(Dokončenie na 7. str. ) 
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._._. . .,,·--~"""""""'·· ', Konzervaloriálny 
razenia. Z.imme·r -skladat.ef a 
Zimmer-in te•rpr.et si v t omto 
smere udržiava jú rovno·váhu. 
Cíti sa d·obre tam, kde sa 
m ôže hrať s kláv·esmi, kde 
m á možnosť stupňovať t empo 
a dynamickú silu. J e pro fe
sionál v 1pravom slova zmys le: 
technicky virtuózny, a že je 
napriek tomu i úprimný, t o 
vyviera z jeho vnútorného 
presvedče-ni.a o nevyh nutnosti 
t echnicke j br avúry. 

V dvoch koncertoch abo
nenlného cyklu Slovensk;e j 
Wharmónie s táli v popredí 
s lovenskí só list i. Člen or.ches
t ra SF hobojista J ozef Hanu
š ovský, sprevádzaný svojimi 
kolegami, .pod taktovkou 
Zdeiíka Košlera predstavil sa 
br.at islavskému obecens tvu v 
koncerte pre hoboj a orches 
t er od R. Straussa. Pri inter 
pretovan í tohto náročného 
diela vedel vyul iť skú.seno.st i 
orchest rálneho hráča a zát·o
veň dokume ntorva l s voje ne
všedné schopnosti ako sóli.s
ta. Koncert z roku 1945 ( 4 ro
ky pred smrťou skladate ľa ) 
j e komponovan,ý v tenden
c iách pr ík lonu ku klasiciz
m u, me novite k Moz.artovi. Je 
zároveň die lom skladateľa n a 
vrchole tv.orby, vyrovnaného, 
t vorcu , k tor.Ý s a vyče·rpal v 
gen iali te svojej vlastnej t vor
by a siahal častokrá t po ru 
t inovanosti · a r afi novanosti. 
Hanušovský z tejto dilemy 
našiel vlastnú a naoko jedno
duchú cestu - i na j úspešne j
šie východisko. Hral ,precízne, 
nechal vyznieť ľúbozvučný tón 
svoj ho nástroja a všetko 
ostatné ponerha l na Straussa. 

Pri príležit os ti 60. výročia 
na rodenia sklad•atel'a J úliusa 
Kowalského zaradila drama
turQia do p.rogramu j eho s láv
nost nú hudbu pr.e veľký or
chester Oslobodenie z roku 
1955 spolu so VII. Symfóniou 
A dur op. 92 L. van Bee tho
ve na; obe die la d ir igoval 
Zdenek Košler. Rozvážne vo
len,ým tempom,, stľie d111,ou dy
n amikou udržoval d ir igent itt
terpre tftciu v r ámci únosnos
t i. I tzv. r omantizuj úca t e n
dencia VII. symfónie bola 
zmiemená a ohraničená na 
vlas~né melodické vyzn ievanie 
jednot livých hudobný-ch tém. 

V dňoch 13.-19, f ebruára t . r . bol v Berlíne lll. festi 
val polit icke j piesne. K oncer ty, na ktor ých vystupoval 

aj náš Pavol Hammel boli v K ongr esovej hale a v Do
me m l adých talent ov. O podu j atí prinesieme mater i ál 
v najbliž.~om čísle . Snímka : čSTK 

.lána. 4 immera pozná br at i
sl avs~é obecens tvo nie len ako 
sklada teľa, ale aj ako int e.r 
IPreta. Te ntor az bol sólistom 
vlas tného l . Koncertu pre 
klavír a o rchester op. 5, spre
vádzaný. Slovens kou filharmó
niou pod vedením Ladislava 
Slováka. Zimmer je sklada
tel'o!11,. ktorý s vo.je vlastné 
sklad by dokona le interpre tu 
j e, a tak umožňuj e obozna
mova ť sa s dielom v aute n
~ i cke:i podobe. '!'ažisko j eho 
m terpre tácie je v technickej 
bravúre, pričom má i schop~ 
n?sť d iferencova ť plochy, kto
.r e vyvolávajú citovú hlbku. 
Tieto p lo chy sú však u neho 
ohraničené u inte t"pre ta 
prá ve tak ako u sklada te l'a, sú 
skôr vybočením a nie 
adekv{J Lnym ce lkom k úse 
kom techn icko-dramatického 

Zaslúžilý umelec Ladislav 
Slovák dirigoval Ob.r áZ!ky z 
výstavy M. P. Musorgského, 
pôvodne klavírne dielo, ktoré 
na ko ncer toch prav-i delne od
znieva v dok onalej Ravelove j 
inš trumentäc ii. J edna z naj
lepšíc h skladieb ruskej Ml
rodnej š koly, predpoveda júca 
20. storoč-i e bohatstvom im
presií, harmonického materiá
lu, striedaním nálad v ,ied
not li výc h čnsrt iach pr iam pro
voku.io diri ~enta chc ieť pri 
raďovať obrazy ma ľované 
hudbou. Slovák r ešpektoval 
výraz·o vú osnovu d ie la, ale -
na rozd iel od predohry k Snu 
noci s vä tojánskej od F. Me n
dels sohna- Bartholdyho, v kto
re.i bola zachovaná rovnováha 
kl asickej discipli novanosti a 
fa re bnost i v_ýrazu - u Mu 
sor,:jské ho väčšm i vys tupoval 
do popredia s vo,ir~zny a pre 
d i ri~Jc n ta ce lkom š o eciť il' k .Ý 
t ~)mpcrament. I. ŠIŠKOVÁ 

Bach ia nas 
Brasile iras 

l 

Dramatur gia k·omon r!Jclt a komar no -orchestrálnych sk lad ieb 
na K on ze r v at ó ri tt v Bratislave je neobyčajne pružná 
a zarL jímavá. V posledných r okoch odznelt v r ámci konzerva
t oriálnych koncertoP rwwlté oe[mi ,zaujímavé a hodnotné 
skladby. DoA:rmcu by st ú/o za to zhr11.1í ľ t-rí t o činnosť, k t ore j 
iniciátorom j e pn>f . Ján Pr ag an l' a uvereju iť j u . Zaujíma
vosť a príľazlwosľ t !Ír·hto koncer tov st u p1J.u je eHe moment , 
že zhrňujtí sl.-l ad b!J z najrozmanitej Rích čias a .~t!Jlo v!ích ob
do l>í Ešte v čase Prar1ant ouho pôsol>enia na Vyššej hudobl!ej 
škole sa pamätdm na pr edverleme Ravelovho diela lntr od ttk cia 
a Allegr o pre har fu a malé komor né združenie. Koncer t vzn i 
k ol z Praganto JJej imciatí JJy spestriť absol ventskú koncert 
har j istky autentick (tm. predvedením Ravelovej skladby. Od 
túclz čia.~ odznelo ueiké množstvo zaujímavých diel z r ôznych 
.~t!ilov(/ch období u podal'!.í Kom on •ého or ches t r a na pôde K on
ze•·,,atór ia pod jeho verlením. ZJJlá .~tnu zásluhu si získal pr e 
mié rouaním diel mode r ných autor ov, či to bol Hindemith 
alebo B Mnrtimi .. ktor·ému venoval zvlá štnu pozornosť . K vý 
zrram rt(im dramatu raiclr !Jm činom patrilo pr ed vedenie skladby 
B a c h i a n a s B ,. a s i le i r a s l> razílslcelw skladateľa V i ll a -

L o b o s a. Obsadenie tej t o kompozície je 

·RAL 
EBUSSYHO 

llCIOZaj m imoriadne: sólo vý soprán a 
osem violcmčel. A ut or sa usiloval v tej
t o skladbe - ako to aj naznačil nad
pisom - o ak úsi syn t ézu medzi Bacho 
"!Ím štýlom a elementmi brazílskelro 
f olklóru co sa m u aj oeľmi efektne po
dar ilo. Skladba j e živá a prít avá. Dobrá 
in terpretáci fl skladby ako i sólový výk011 
spe vdčky a prvého violončelista vyvo 
l ali opr ávnene veľmi kladnú odozvu u 
obecenstva. Zároveň svedčilo precl vede 
nie o vysokej /Í r ovni violončeloPej t r ie
dy br a t islavského K onzervatória. 

českého umelca, s~·lmlat eľa a literála 
Ilju ll u r n í lc a, k t orý sa 14. rnw·oa t r . 
[> r eds tavil bral'islavskélllu publ iku so set
'1tostatným klaoím ym r ecitálom, pozná
me ako inter pre ta predov.~etkým pros
tredníct vom gramafónových nahr á t>nk . 
Ako sólistu sme ho počuli iba v za 
čiatkoch j eho - dnes už takej r oz'koiw
tenej umeleckej l.:ar iét·e pred viac ako 
dvoma desaťročiami. · 

Zhodou okolností pr ogr am l-lu r n ílcovilo 
lconcer tu, ktor ý pozos tával výlučne z 
tvo rby Clauda D eb us s y h o, odznel 
o t esne j blizkost'l tr iumfálneho T.:on cer 
tu Sviatoslava Richtera, ktorý záver 
svoj ho vystúpen ia venoval tomtt istému 
skladateľovi, navyše tie isté d ve časti z 
cyklu Obrazy sme počuli v interpretácii 
oboch umel cov. Teda - dosť príleži t ostí 
a námetov na po,·ovllávanie! 

l-lurnílc, typi t:ký predstavi tel' K ur zo 
vej klauírnej iikoly, disponu je br ilant 
nou, zreteľnou lclavi r isticlwu t echnikou . 
Paleta j eho dynamiclcúch regist r ov je 
pomer ne široká i v pianissime u etel'ná, 
no kvalita zvuku v dynamických vrcho
loch nedosahuje sýtosť, okrúh lu zouč 
nos'ť Richterovu. Debussy v podaní 
S. Richt era i pn perfekt nosti a precizi 
t e zaujme poslucháča zam at ovou, bo
hato odtieňovanou farebnosťou, skvele 
vystihu j úcou onú typickú neurčitosr. 

zahmlenosť, zlievanie fa r ieb. Podstatné 
všalc . je, že Ri chter dokáže jedinečne 
spoji ť . t ieto momenty so svojou, z kaž
dého· t ónu vyžarujúcou a cito vo bo
hato····r ozvin u tou osobnosťou v t vorivej 
in.~pirácii t ak, že O 'la pôsobí dojmom ne
opukovateľ~ej spontánnosti a bezpro
strednost i , hoci St každý uvedomuje, že 
čaro hry spočíua aj v synt éze všetkOch 
inter.pretačných par amet r ov, k t or é do
salwjú hr an ice ľud.ik(Jch možností. Hur
ník zaujrite vysokou inteli genci ou pr eja
vu, prik·lailnou disciplínott i eleganci ou. 
Jehó výkon zanecháva v poslucháčovi 
doj~'m_ prevahy r acionálneho nad emocŕo 
nálnoll zložk ou. do j em prílišného zvažo
van ia každého interpretačného pos tup!~ 

- či ide o r ozvrhnutie dynamick ej for ~ 

my ( Hun'lik si pres11e stwwvi vr chol 
skladby. alebo o pouZí oanie pedál u v 
poro rmani s Rwhterom OfJel a .~trtedmej

šieTw ) , čr lieii ovania farieb - a:: .~ko ro 

stráca peľ pravého mttzikantského za
rtj alía. Navyše má Hurn.ílc v t·ýchlych 
úselwch sklon oiac k IJi r tuózne j brilant 
nosti ako k t uorivej šiemu tieňovaniu Ja 
riel>. Ináč je j eho pr ej av precítený a 
m ttžný. K l aví r mu sp ie!Ja, faktú r a zostá 
oa i v t ých naj11áročnejších úsekoch 
pnezračná, t echmck.r; skoele zvládnutá. 

Prvtí polovicu pr ogr amu zaplnil Hur
ník vý!Jer om dvanástich z oboch d iel 
Pr eltíd ií . Z nich n.ajbezpr ostrednejšie 
zapôsobili lyr ickejšie laclené ( Plachetni
ce, Die vča s vlasmi ako ľan, Sed i vnílc, 
Potopená k at edrála a ďalšie ) Druhá po
lovica uečera pa'tr íla Pomalému valčí

k u, Duom arabeskám a výber u z cyklov 
Det ský k útik a Obrazy. 

Zasl tížený potlesk obecenstva odmenil 
Hurník· t r onu prídavkami, z k torých naj
mä dve časti z Janáčkovlw cyklu Po za 
rostlém chodníčlcu zanechal i prílcladnou 
sy ntézou v.t.tbrrísenosti a bezpr ostredného 
pr ejavu azda ešte hlbší doj em než De
brtssy. Dúf aj me, že T-lllrn íkov skvele zvlád 
nut ý progr am bude inspirovat organi
zá t or ov k angažovaniu umelca aj na j a - • 
náčkovský r ecitál. V. člžiK 

rr iCL l 
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J ÁN ALBRECHT 

R OZH I.ASOVÉ 
PREMIÉRY 
Dňa 13. februára bola v českosloven

sk'Om rozhlase československá premiéra 
novej šostakovičovej 15. symfónie. Bol 
to záznam sve tovej premiéry z 8. januá
ra, kedy toto dielo za znelo vo Veľkej 
sieni Moskovského štátneho konzer vató
ria. Bolo to prvé IPr edvede·nie novinky 
známeho autora mimo úze mia ČSSR. 
šostakovičova symfonická tvor ba je roz
s iahla - veď jeho prvá symfónia vznik
la už v dobe štúdia na le.ninQradskom 
konzervatóriu. Každé skladateľovo nové 
d ielo je očakávané veľmi netr,pezlivo. 
Nevyhla sa tomu ani 15. symfónia. Veď 
je dobr e známe, že 66-ročný skladateľ 
prekonal v posledných rokoch tažkú 
chorobu. To všetko sa výrazne !Pr eja
vilo v 15. symfónii, k torá v mnohom pr i
pomína Čajkovského Pate tickú. Prvú ve 
t u v živšom tem pe - s čas tou citá
ciou motívu z Rossiniho Viliama Tella 
strieda poma lá veta, pochmúrna a f ilo
zo ficky hlboká. Ťažko by sme v ne j hľa
dali typickú revolučnú a ve selú náladu. 
šostakovič sa tu zamýšľa nad zmyslom 

W@l 4•it:m.r.l!P!I6C& ~rig 

ALCEST A V BRNE 
Opery Christopha Willibalda Glucka 

ne tvoria základ repertoáru väčšiny čes
koslovenských operných divad ie l. Tu a 
t am sa na scénach objaví skladate l'ova 
oper a Orfeus a Eurydika, alebo If igenia 
v Aulide. Brnenská operná dramaturQia 
sa rozhodla zaradiť v t e j to s·ezôone do 
repertoáoru Gluckovu Alcestu. 

Vo svojej r ane:i tvorbH vychádzal G!uck 
z ta lianskej opery sér ie, ktore j smer ur
čovali vtedajší významní libr et isti Zeno 
a Metastasio. Tieto opery komponoval 
Gluck za svojho talianskeho pobytu a 
väčšina z nich sa nezachova la. Zvrat 
v G!uckovej opernej t vor be bol po ná 
vrate z Londýna, kde sa zoznámil s 

Händlom. Po pobyte v Nemecku, v Dá.n
sku a v čechách pr išiel G!uck nat r valo 
do Viedne, kde bol dvor.ným ka.opel ní
kom. Rozhodujúcim krok<>m pr e zásadnú 
zmenu v kompoz!cii opery bola IPTe 
Glucka n ávšteva P.ariža, kde sa odohrá 
vali ve ľké boje medzi st úpencami s t a
rej a nove j opernej praxe. Glucrkova re 
formná opera Orfeus a Euryd i:~a (1762) 
vznikla v s·polupráci s talianskym libr e
t is tom Ranie-rom di Calzabigim, k>tor ý 
dobre pozna l umelecké názory !POkroko
vých francúzskych mysliteľov Voltaira, 
Rous seaua, Didero ta a i. K forancúzske
m u prekladu Metastasiových libr iet .pr i
pojil úva hu, v ktorej ž iadal z jednoduše-

·koncert 
V stredu l. ma·rca bol v Zt·kadlove j 

sieni Primaciálneho !Paláca v~kálny kon• 
cer t po·s.Jucháčov bratislavského Kon.zer• 
vatória. V progra me zazneli árie a due• 
tá z opier W. A. Mozart a, G. Pucciniho, 
A. Dvoi'áka, B. Smetanu, C. M. Webera 
a iných. Novinkou na tomto koncerte 
bo lo. že krásne operné duetá neboli 
predvádzané iba koncer tne, al e a j s he• 
reckou akciou ( i ked' bez kostýmov), 
Tento nápad zas lúžilého umelca prof.' 
šte l'an.a Hozu koncert spestril. Súčasn~ 
ukázal vn!mavému a .početnému publi· 
ku a j kus práce, ktorý je pre výcho· 
vu ope rného spcvóka nevyhnutný. Na
máhavá práca Š, Hozu priniesla svoje 
ovocie. Žiac i majú možnosť .,ostrieľať 
sa" v menších hereck,ých scénkach pred 
publikom a z!skava:iú tak cenné skúse
nosti, kto ré potom môžu využiť či už 
na vysokej škole, a lebo v div8dle. Tento 
s pôsob koncer tu :ie dobr·OU •Príp.r avou 
na zvládnutie operných post áv. 
Ďalšou - a veľmi p r.íjemno u - strán

kou bolo, že sme poču li niekoľko výraz
ných ta lentov - najmä mužov. Pt·edo
všetkým treba spomenú ť te noristov Ju
r aja Hurného a Petra Dvor ského (<>boch 
z t riedy pr of. I. Černeckej) , ktorí d is
pomtj ú veľkým rozsahom, dobrou tech
tlikou a jasn,ým kovovým hlasom. Oba ia 
sú d,obrí a.i po her·ecke .i stránke. V due
t ách z opery Predaná nevesta od B. Sme
t anu (obaja spievali Janíka ) za uj ali he
recky i spevácky. Veľm i pekne zneli 
vysoké tóny, kde d·ominoval ich kovový 
h las. Z barytonis tov zaujal J aroslav Ko
sec výbornou interpret áciou MefisLa z 
opery Faust a Ma rgaréta od Ch. Gounn
da. Okrem hudobnej s t ránky zauial 
J . Kosee (z triedy prot', I. černeeke j ) 
a:i hereckým poňatím Hrie. Ďalším sľub
ný m ta len tom je Ladis lav Zápražný ( z 
t r iedy zas!. u me lea pro ľ . š. I-lozu), k to
rý dis ponu je prí:iemným hlas om, dobrou 
technikou. Her·ecky s•a pr esad il ak o Ke
ca i v duete z Predanej nevesty. 

Vyrast aj ú ná m teda talenty, ktor.> by 
mali dost at čo naj lepšie možnosti na 
ďalší umelecký rast. Mala by s i ich 
všimnúť aj naša operná scéna . 

Ostatní speváci odviedli poctivú prá
cú, · no ich výkony nevybočovali z prie
m eru. čo však t reba ešte spomenúť, ie 
výborná úro.veň korepeti torov. 

-ah-

živo ta a hľadá jeho filozofickú pod 
statu. Prejavuje sa ako myšlienkovo 
zre lý človek, ktorý konfronLU jc, hodnotí, 
hľadá i nachádza odpoveď. Ak cháp~~me 
Čajkovs:kého ako melancho li ka romant iz
mu, šo stakovičova 15. symfónia je pre
ja vom duševnej zrelost i č l ovek a núšilo 
StQročia. Je zaujímavé. že an i posledné 
šos takovičo vo symfon i<'ké dielo nie je 
bez komponentov, k toré sú pre sklall ,t
teľa typ ické z precl chiod t.ajiJ cej Lvorhy, 
Zaujíma vé je spräcovaníe prevzatýl'h 
motívov (Rossini a Wagnerova Valkýra 
v druhej voľne j vete ), k toré sú do 
sk ladby cit li vo vkompono va né. Tiež 
rytmickými prostr iedkami je v ob id v och 
V·etách dosiahn uté veľa or i}linálnycb ob
razov, ktoré sú dokres lcné maj strovskou 
in~trumentáciou, nes.polieha j(lcou sa iba 
na tradičné vyjadrovacie !Prost riedky. 
Veľký symfonický orchester soviet 

skeho rozhlasu a te levízie d irigova l na 
premiére skla<late ľov syn Maxim šosta
kovič. 

*** 
Dňa 17. fe bruára vysi·ela l rozhlas v 

pdamom prenose koncert česk·ej fil 
harmónie z Dvoi'ákovej s iene pražského 
Domu umelcov. V pr vej časti programu 
uviedla česká filharmónia pod vedením 
J ii'ího BiHohlävka svetovú premiéru 
6. symfónie op. 90 nedávno zQsnulého 
skladateľa pr of. Karla Bo-leslava Jiráka. 
Skladba m á 5 vzájomne sa pre línajúcich 
častí. Jednotlivé vety ma jú názvy: Al
legro q iust o, Arndant e tranqu illo, Allegro 
r ígo,r oso, Allegro s cherzan do a And an 
t e. Jirákova 6. symfónia je svo jím cel
kovým vyznenlm monumentá lnym ukon 
čením t v<>rby tohto českého majstra. 
Nesnaží sa experimentovať, je vyrovn<~ná 
a nadväzuje na predchádza j úcu tvorbu, 
ktorá je u nás ešte s tá le väčšinou ne
známa. ( t he ) 

... aw, rl' 

nie dr amatického plánu, ods tránenie 
zbytočný.ch zápletie·k, prkodzenejšie zo
brazenie postáv a podrJ·a.denie všet~_ých 
zlo :biek hudobného divadla d•r.ama ticke j 
myšlienke. Pokračovaním veľkého Glu
okovho vývo ja boli opery Alcesta, Armi
da , Ifi.génia v Aul ide a Ifigénia na Tau
ride. 

Alc·esta vzn ikla v roku 1762 na text 
Calz.ahigiho. Librehsta vyšiel z Euri p·i
dovej t ragédie Alkest1s, ant4ck•e j d:rá
my, u vederne j u ž v r . 438 p r.ed n. l. 
Gluck a Ga lza bigi sa i v tomto d iele 
postávili proti konvencii doby, žiadali 
v ~pere dramatičnosť de.ia a psycho
logickú hlbku k·aždej postavy. Antický 
námet bol spra cova ný z nového pohra
du. Svo je umelecké zásady uv·iedol Gluck 
v pre dhovore v tlačovej fPln'titúr e Al
ce.sty: ,,Ked' som aačal ·Skladat hudlbli 



fe ap. l'reclznost spracovania, 
sluperi výtvarnej fantázie s 
alcou dotváraj ú poznámky, es
t etický dojem - to sú vhodné 
dôvody kt~ hodnoteniu. 

AKO KLASIFIKOVAŤ? 
Záujem sa prejaví aj v sle

dovallí hudobných a kultúmycll 
programov v rámci miestnych 
možností v mimovyučovacom 
čase. Návšteva koncertu (ale 
nie za známku!), ochota účin
kovar ako i nštrumentalist a na 
hodine pred spoluŽiakmi a sa
mozrejme činnost' v speváckom 
zbore školy - to sú naj.pre
svedčivej§ie argumenty záuj
mu. Nemusí to však byť len 
bezhlavé "jednotkovanie" tých· 
to dobrovoľníkov. Môže to br;t 
akási · bonifikácia výslednej 
zrtámlcy o l stuperi. Súčasný 
st av zborového spevu na stred -
1/.fÍclt .~kolách má práve v este
tickej výchove jedného z po· 
mocníkov vypestovcmia svoj. 
skej kultúrnej tradície. 33-roč 
ná neprerušená existencia štll· 
dcntslcého speváckeho zboru 
( t er aj ší názov Schola canto. 
rttm ) v Zlatých Moravciach pod 
vedením obetavého profeso1·a 
Júlia Podhorného iste postačí 
ako argument. 

Má známka z estetickej vý
chovy vyjadrovať 

a) summu vedomost! a jej 
praktickú aplikáciu, 

b) záujem žiaka o predmet? . 

Uccbné osnovy uprednostr!u
jli chápanie estetickej výchovy 
ako estetickov1ichovného pr ed
metu. Jeho prínos v ro·oine 
l!áukovej nuiic byť už indivi
rfuálny. Predmet samozrejme 
zoradí spoloi:né znalosti štu
dentov na istú rovinu, ale v 
wh praktickej aplikácii bude 
rozdiel medzi študentom, kto 
rý navšt evoval hm na nástroj 
v ĽSU, a absoloe11tom flv v 
ZDŠ. Däjde aj ku diferenciá
cii podľa rodmného pr ostredia, 
z ktorého nie každé poskytu
je dieťaťu základmí kultúmu 
orientáciu v umeleckých pre
javoch a cibrí 11áročnejší vzťah 
k okolitému svetu a sebe. Pri
hováral by som sa za klasi
fikáciu z aspelctu záujmu. Co 
potom s klasifikačným poriad 
kom, prcdpisujúcim hodnotenie 
stupnicou. piatich známok? Ne 
môže byť naším vodítlcom v 
!lôsledktt už spomínanéllt~ u
prednostllenia hľadísk učebný 
mi osnovami. 

Z vyučovania treba elimino
vať hromadenie množstva po
znatkov o dielach a o ich tvor-

KONCERTY -

each, podrobnejšie biografické 
údaje a ·izolované teoretizova
nie, odtrhnuté od samotného 
umeleckého die'la. Ak št udent 
nepočul konkrétne ·hudobné die
lo, márne sú jeho špel.:ulúcie 
o sonátovej forme. Miesto 
osvedčeného : riar odil sa 16. 
X ll. 1770 pomôžme žiakom za 
radením autora do dominujú
ceho ume.l eckého smeru, alebo 
označením .storočia, v ktor om 
žil a tvoril. Tieto údaje uvá
dzame, ale netreba nimi zaťa
žovať pamäť. Kultúr n1J kalen 
dár XX. stor. nám predsa den
ne pripomína 10-ky výročí vý 
znamných umel. osobností, ne
hovor iac o tom, že všet ky od
bory ľudskej činnosti sa dnes 
pýšia nedohľadnými zástupmi 
podobných slávnych ľudí. 

Za jeden zo základných pre
javov vzťahu študenta k pr'ed 
metu možno považovať jeho zo
.~it . V Sl.í.čas nosti, keď niet 
~hodnej učebnice (príručky ), 
Je jeho däležitosť prvomdá. 
Nemali by v ňom chýbať okrem. 
základných pozr1ámok obr·ázlcy 
hudobných skladateľov, inter
prétov, zábery z rôznych vy
stúpení, aktuálne údaje o kul
ttírnom dianí doma i vo sve
te, samostatné dojmy z kon
certov, autogramované progra
my koncertov Hudobnej mláde-

Bol o ·· by ·ešte· mozné vypo · 
čítavať r ôzne druhy záujmu. 
Záverom hádam postačí kon
statovanie, ze hlbok1] (Čl. fa
rwtický ) záuj em je vlastne ná · 
Tcazlivá choroba. Ňou t reba na
infikovať svoje okolie . Nene 
chať lto ani na chvíľu v kľude, 
neustále btíriť to mladé mo 
re, brázdiť ho zábermi estetic
kúclt zážit"kov. Pedagogická 
diagnóza b~tde potom jasná -
čí~la 4 a 5 sa stanú arclwiz
mami. Ján SCHULTZ 

domú ťuku d irigenta a že vacs1a vyrovnanosť 
jedno-tlivých nástrojových skupin by bola pre do
konalý umelecký prejav žiadúca. 

V I<OSICIACH 
Národný umelec ZSSR Natan Rachlin uviedol 

prog.ram, .v ktorom dominovala ~rvá symfónia 
op. 10 D. ŠoSitakoviča. V nej dokázal dať do ideál
ne j rovnováhy radostnú náladu skl-ad by s miest a 
mi vygr.adova nými. Rach lin sa u.káza l a ko do·ko 
nalý z.na lec a inte rp re t šostakoviča. Tempová vy
váž·enosť, vyrovnanosť tónová a výra·zová, d yna
mická stavba ako celkové pod·a.n.ie, boli umo-c
nené zdravým muzikantským cítením Rachlina. 
Ce lá sym fónia bo la Premysle ná a vypracovaná 
do najjemnejšich derailov, ale pritom sklbená v 
jeden c€1ok Skladba takto vypracovaná by mala 
ná,isť miesto v kmeňovom re.pertoári orchestra 
Štátnej filharmónie. Transkripc-ia a inštrumentá 
cia Ciaccony z Parlity d mol J. S. Bacha Natanom 
Rach lino m, chcela využiť všetky možnosti orches
t rá lnej farbistos.ti v prospech skladby. PomPrne 
prehus tená inštrumen tácia však nedovoli la vy
zn ieť všetkým predpoklada ným farebným odtie
ňom. Koncert l)re dva k lavíre a ·orchester t:. 10 
Es dur. W. A. Moza r t a hrali Sylvia a Rudolf Ma
cudzinski. Ich hra bola štýlovo čistá a muZJiká Inc 
precítené. Krajné časti koncertu však ži-ada.li o 
čosi rýchle jšie tempo a konce n t ro•vr.lnejšiu súhru 
s or chestrom 

Na koncertoch v januári a vo fe bruári sa za 
dirigentským pultom ŠTÁTNEJ FILHARMÓNIE 
vystriedali t·r·aja dirigenti, z k too:ých každý zna
menal IPl'e rast orchestra čosi pozitívne. J.iri Be
loblávek vniesol uhľadenosť do prejavu, docielil 
vyrovnanosť nás.trojových skupín a ' jemnú dy
namicko-fa.rebnú odtienenosť. Natan Rachlin bol 
pre orchester predovšetkým zn amenitým tPeda~ó
gom. Žiadal a dooú t il každého hráča k maximál
nemu výkonu. Orchester obohat-il o nový výra
zový pre:tav, predovšetkým v tónovej mohutnosti. 
Bystrík Režucha V'n i·esol na poslednom koncerte 
široko stavaný, ale pritom do detai lo;v premyslený 
a jem11e koncipovaný prejav. Aj obs adenie jed
ootlivýcb koncer tov sôJ,jstami bolo na vysokej 
ume·leckej úrovni. 

Jifí Bčlohlávek dirigoval Štátnu filh a11móniu 
dňa 26. január a. Z programu koncertu upúta la 
predovšetkým prvá polovica , sústl'ed eným a vy
rovnaným výkonom orchestra. Arlézanka - IL 
suita G. Bizeta - bola tónovo vyvážená, jemne 
dynamicky oddifercncovaná, s detailnou [ar bi
tosť·ou orchestra. Dirigent s citom odlíšil jed 
notlivé jej časti a nec-hal v n ich vyznieť ich me to
dicko- rytmický prejav. Slovenské kvarteto inter
pretova lo Koncert pre sláčikové kvarteto a or
chestľr B. Martin{!. Ich h ra niesla všetky znaky 
dokona losti a muzikálneho tPrejavu. Imponoval 
~pôsob prednesu, v ktorom sa snúbila výstavba 
~iela s prirodzeným citom. Slovenské kvarteto 
nenechalo nikoho na !POChybách o svo j.i c:h vyso
kých umeleckých kvalitách. Mat·t inú v i-ch po
dani bol muziká lne p recítený a technicky doko
nalý. Prvá sym ľónia D dur op. 25 S. Prokofieva 
aj pri všetke.i snahe dirigenta odkryla nJektoré 
technické nedostatky o r chest·ra. DirJ~ent sa sna
ži l vniesť do preiavu optimi2mus a mladistvý e lán , 
čo sa však neodzrkadľov,a lo vždy vo výkone ot"
chestra. 

Z výkonu orchestra možno usúdiť, že potrebu
je mať ešte stá le nad sebou skúsenú a cieľa·ve-

Byst rík Režucha uvi·edol na konce.r te dňa 19. 
februára Ve rd iho Rekviem. Podarilo sa mu sk!biť 

celú skladbu v jeden celok, no pritom jednotlivé 
časti v prejave rozl!šiť a p lasticky vyvážiť. Ne
nechal sa strhnúť "opernosť<>u", ale vystava l Rek
viem ako d·ieJ.o str.hv,iúce svo,iou dramatičnosťou 

a pátosom. Zložku vokálnu a inšt-r umentálnu da l 
do pximerane vyváženého kontextu, ale v pr.avý 
čas ich vedel oddeliť a vyj:j radovať do patričnej 
šírky a nosnosti. SICJ.venský filharmonický zbor so 
zbormajsh·om J. M. Dobrodins kým dokázal obdi
vuhodne tlmočiť t ú to Verdiho hudbu. Obdivoval 
som dokonalý s pôs ob ovláda:nia skla dby, k·rásne 
vybudo'.'anú d ynamickú škálu od jemne a jasne 
znejúceho pianissima až po mohutné fortissimo, 
sch·opnosť samostatne sa orien tovať, tvor-iť a pri
spôsobovať s-a poži·adaV'kám dirige nta. Slovenský 
fi lha.rmonl·cký zbor týmto vystúpením zanechal 
nezabudnute ľný umel(>Cký zážitok. Sólistické pa!ť

ty !>pieval-i Anna Martvoňová - soprán, Marie 
Mrázová - alt, Gaetauo Bardini - tenor (Ta-
1iansko) a Ondrej Malachovský - bas. 

ŠTEFAN ČURILLA 

prepracoval Alcestu pre Parlž. A.i táto 
premiéra v Ac.ademii royale du musique 
odznela bez väčšieho záujmu a neskorši 
úspech, ktorý opera získala, nezastihol 
už skla<lateľ.a v Paríži. 

GRAMORECENZIE 
GEJZA DUSIK 

VO SVOPCH MEl.ODIACH 
VÁM, JEDINE LEN V AM 

© OPUS, BratisLava, 1972 

"Mojím lt rédom ()Stáva: a:i pri tanečnej hudbe má byť člo
vek inšpirovaný zážitkom, vyprovokovaný osobitným momen
tom vyňat5•m hoc a j z každ odenného života. Pre mňa .ie 
hudba 'zrkadlom ro-zličných registrov citového života. . . . do 
svojich piesní som vlial lásku k rod,nému Slovensku." 

Slová z dávnejši-eh o rozho
vor·u v Hudobnom živo,te pri
pominajú kor.ene .a inšpiráciu 
"s lovenského kla·sika" o.peret 
nej a zábavnej hudby - zaslú
žilého umelca Gejzu Dusíka. 
Pt·áve v ro k ,ieho 65. narodenín 
( l. IV. 1907 ) vycháo za v 
OPUS-e malá daň tomuto a uto
rovi nespočetného radu (vyše 
dvesto) piesni, z ktorých spo
meňme aspoň Rodný môj kraj, 
Tak nek<>nečne krásna, Dve oči 
ne~rné, Letelo vtáča nad na
mi, Hu?.ičky červené, Široká 
c estička .. . , orchestrálnych 
skladieb a p redovšetkým 
operiet (Tisíc metrov lásky, 
Kecľ rozkvi tne máj, Modrá ru
ža, Pod cudzou vlajkou. Tu
t·ecký tabak, Osudný valčík, Ta
jomný p.rsteň, Dvo.rná lóža, Zla
tá ry·bka, HrnčiarrSiky bál, Po
t ulný spevák, T·o by bola lás
ka ), 

Nedá.vno - v pro grame Re
vue Bratislava - ožili mnohé 
z Dusíkových melódii pred 
dnešným divákom - a kupodi
vu, našli v ňom dobrého r e
zonätora, napriek rokom, kt o 
ré ich delia od vzniku. Potvc
dzu.ie to ich stálu aktuálnosť, 
~otrebu citu, melodičnosti aj u 
poslucháča, zdánlivo nasmero
vaného inam. Je iste dobrým 
!POCitom 1pre skladateľa zábav
nej hudby - tak r,ých lo sa vy
v!jajúce j a meniac€] -. a k je
ho p iesne sa i po desiat~ch 
rokov p.očúv·ajú nie z p iéty, ale 
stálej pot reby. A u Dus íka to 
tak je. 

Gramoplatňa OPUS-u je iba 
prvou splátkou mladšej gene
rácie voči tým, ktorí budovali 
zá·klady nášho zábavného ume
nia na skladateľskom poli, špe
ciálne Dusíko ví. Za tie to obzre
'tia sa dozadu patrí v obla,sti 
vážnej l populárne.i hudby 
OPUS-u vďaka. I.né je, že u 

Dusík.a by sa melil a mohlo 
pokračovať l ďa l e.i - výbe
rom z jeho oper~et, nehovo~ 
rJac o vydaní knižky, ktorá by 
sa pokúsila cez život a dielo 
sklada;teľ·a nazrieť i do vývoja 
s lovenske.i orpea:ety. Takáto 
publikác~a chýba - nehovo!'iac 
o tom, že dej iny "vážnej" hud
by sa len sporadicky môžo1.1 vy
sloviť k š,pGcifickému ovzdušitÍ, . 
ktoré formovaJ.o najlepši~'! die
la operetne] tvorby. :· 
Desať plesnf a dve orche.s.

t rálky sú moderne aranžované 
Vieroslavom Mat uš íkom a na
hrali ich naši popredn! inter
pret i: Tanečný orchester čs. 
rozhlasu pod ved ením V. Matu
š íka, speváci Zora Kolínska, 
Zdenek Sychra, Peter Sedlák, 
Dušan Grúň, Tatjana Hubinská, 
Marcela Laiferová, Eva Biha~ 
ryová. Mode·r:ncj ší inte~pretač
ný príst up u väčštny z piesni 
prináša v s-po,;en! s dusikovsky 
klenutou melódiou dráždivý a 
zaujimavý efekt, nový pohľad 
na nesentimenitálny p·rístup k 
piesňam , ako sú: Tak smutno 
mi je bez t eba; Vám, jedine 
len vám; .Ja sa ne dám za nos 
vodiť; Až naše šťastie odlet í; 
Nie som ja ešte taký starý; 
S tebou pod Tatrami; Podaj mi 
rúčku ; Peniaze a bohém ; Len 
tam chcem ísť; Dnes si ešte 
mojou. Dobrá zvuková kva lita 
qr.amoplatne, ktorej výber zo
stavil Ivan Horvát h (!produk
cia I . Wasserberj:)cr, zvu.ková 
réžia Vladimír Marko, hudobná 
réžia Leoš Komá1·ek) :ie na 
druhej strane nevyvážená ži•ad 
nymi in[ormáciami na obaJa 
(hoci pôsobivom, no farebne 
t.rochu .,sladkom"). 
Gramoplatňa so sklad ba mi 

Gejzu Dus íka sa stala dat•če
kom nielen k autorovým 65. 
narodeninúm, ale p redovšetkým 
- jeho ctiteľom. 

T. URSINYO\':\ 

Alcesty, mal som v úmysle vyhnúť sa 
všetkým zlozvykom, kooré pr.enikli do 
opery nemiestnou ješ-itnosťou s.pevákov. 
Snažil som sa vrá·tiť .hudbu vla•st nej úlo
he, totiž podporovať báseň, aby umoc
ňovala výraz citov a urobila zrozumiteľ 
nejším dej bez z·adržova.nia zbytočnými 
ozdobami. Chce l som urobiť ko:niec z lo
zvy~om, ktorým sa dlho vzpieral z-dravý 
rozum. Predstavoval s om si, že predohra 
by mala pr~p,r.av-iť posluchá-č•a na :ráz de
ja ... " Premiéra Alc.esty boJ.a 26. 12. 
1767 v Burgtheatri vo V.ie d:ni. Hoci 
Gluck .na ,iej našt<udovanie vynaložil naj
vyššie úsilie, inscenácia sa nestretla s 
priaznivým ohlasom. ObecenSitvu s a z-da
la opera veľmi vážna a patetická, kriti
ka sa nevyjadr,ila vôbec. 

V roku 1776 Gluck v spolupráci so 
&pisov.ateľ.om Le Blanoom du .Rolle:tem 

Brnens ká opera uviedla Alcestu na 
scénu vo francúzskej verzii. Premiéra 
bola 10. marca t. r . v hudobnom na 
študovani Jarna Štycha. Režisé.rom ,ie 
zas!. umelec Osk.ar Linhart, autorom 
scény a kostýmov Josef A. Šálek a . h . 
a choreog.r.afkou zasl. ume lkyňa Vera 
Vág.ne.rová. Titulnú úlohu naštudovali Gi
ta Abrahámová a Zdenka Karen inová , 
Admeta Vlad·ímír Krejčík a zas!. ume
lec Vil&m Pi'ibyl. Ďa l e:i účinkujú J. Škro
bá nek, V. Hal!r, J. Bar - J. Souček, 
J. Hlad ík - J. Kl án. 

PETRA HEEHENOVÄ 
V. Krejčík v úlohe Ad
meta. 

Scéna z brnenskej inscenácie opet il !\!cesta od 
Ch. :w.. Glucka. Snfmky : R. Sedláček 



KOMPROMISY 
PIERRE 
BOULEZA? 

V 50. rokoch stäl Pierre Boulez v po· 
pred! súčasnej hudby - ako skladateľ, 
autor významných manifestov a mana
žér koncertov modernej hudby. Tohto 
roku p.rij!ma vedenJe New York Phil· 
harmonie Orchestra. Vo verejnosti s a 
natoľko zdôrazňuje kontrast medzi ie
ho predchädzajúcim a ter.ajšim posta
ven!m, že snáď strácame zo zreteľa je
ho pravé kvality. 
Nič nemôže byť väčšmi vzdialené 

pravde, a'kO to, že Ide o skladateľa, 
ktorý sa jedného dňa dobrovoľne roz· 
bodol roztst sa s celou predchádzajúcou 
činnosťou a stat sa dirigentom. Pr.etože 
prvé dôležité m iesto, ktoré zastával po 
absolvovant Parižskeho konzervatória v 
r. 1945, bolo miesto hudobného r iadite ra 
v Thélltre Marigny, v ktorom viedol Jeh 
malý súbor pri prUežltostných hudob
ných produkciách. Toto miest<o zastával 
10 rokov. V r . 1954 založil - a počas 
choroby Hansa Rosbauda stal sa dl· 
rlgentom - sériu koncertov modernej 
hudby v Dom.aine muS:Ical. Zhoršujúce 
sa Rosbaudovo zdravde viedlo k ďalšlm 
dirigentským prlležltostlam, ktoré vr
cholia amsterdamským Concertgebouw. 
Potom - záplava: !POzvanie od Karaja
na dirigovať Svätenie jari v Salzburgu; 
predstavenie Viedenskej filharmónie v 
divadle s choreografiou Maurice Bé jar
ta: v r. 1963 dirigu,je Boulez v Partž
skej Opere slávnostné predstavenie 
Woyzzecka. Boulez prijal túto ponuku 
iba s podmienkou, že mu dovolia 40 
skúšok. Dostal Ich. Nasledovali ďalšie 
baletné predstavenia s Bé.iartovou spo
ločnosťou i s inými v Parižl. Potom na
sledovala nezhoda s ministrom kultúry 
a Bouiez sa rozhodol opustiť Francúz
sko. Ale už vtedy mal medzinárodný 
ohlas. Pozývali ho vel\ké orchestre Lon
dýna, Amsterdamu a Berlína. V roku 
1965 na pozvanie Bayreu thu di rl,:jovai 
Parsi!'ala pri jeho revolučnom uvede nf 
na javisko Wielandom Wa~ľnerom. 

V tom istom roku debutoval v USA, 
keď s prevádzal BBC orchester na ieho 
turné. Prvýkrát sa ore<lstavii s Cleve
landským orchestrom. S oboma týmito 
telesami neskôr užšie spolupracoval: v 
r . 1968 vystriedal Colina Davisa na ooste 
hudobného riaditeľa BBC a o oár mesJ.a 
cov tlo PO?:Va1i do Clevelandu za svo·iho 
hlavného hosťujúceho diri~enta. 'Pre'd 
týmito mies tami pôsobil na Zá,padnom 
pobrežl USA. 

HocJ v posledných rokoch nl!stal po
choPiteľný pokles v kom;ponovant. Pierre 
Boulez už stihol vytvoriť rad závažných 
kompozlcif. Najzname jš ia je Kladivo ber. 
majstra pre soprán a· komotlný orches
ter. Boulezovl vvšlo mnoho prác na plat
niach, nahral aj d iela Iných skladateľov 
- BerlioZ'B, Wagnera, Berga - l Bee
thovrma. Vydal množstvo albumov De-

Na Ministerstve kultúry a ume
nia PĽR slávnostne odovzdali pot· 
~;kému skladatetovi Krzysztofovt 
/! e n d e ,. e c k é m u Gt'and 'Pt'i:t 
National du Disque Lyr ique .,Or· 
phées d'Or" 1971 - Zlatého Or· 
tea. Cenu nazvanú ,.Pri:r Gustave 
Charpentier" za najlepšiu oper
ml nahrávku priznali v minulom 
~oku nahrávke Pendereckého ope· 
~u Diabli z Loudunu - na plat• 
nlach Philips, za spoluúčinkovanta 
T. Tt'oyanos, A. lliolského a B. 
C..adysza pod taktovkou M. Janow
sT,ého. 

Po slávnostnom akte. E'enderec· 
fei odcestoval do New Yo,.ku pl'e• 
wziaf titul dolírlfSr honoris causa. 

letorO mu udelila univerzita "Ro· 
~"hestrl. 

Na sn'imke ztava: 'Bernard La· 
dysz, Andrzej Fliolski a Krzysz· 

tof Pende,.eckí. 

Pierre Boulez ( vť a oo) .~ Wie landom 
Wagnerom. 

bussyho, včitane Peliea a Melisandy: tá
to nahrávka tohto roku vyhrala cenu 
High Fidelity v Montreaux. 

Svoju prvú filharmonickú sezónu ne 
mienil Boulez začať úplným Pr·evratom 
štandardného t•epertoáru, · ani pr!livom 
najnovších prúdov hudby. V .ie-ho stra
tégii má miesto postuoné ovplyvňova
nie l))ublika dôrawm na istých tzv. pre
chodných skladateľov (tohto roku sú to 
Ber g a L!szt) a séria rôznych programov 
s cieľom vzdelávať a vzbudiť záujem. Má 
programované schôdzky so svojím IPUb· 
tikom. Pred pl'avide lnýml orchestrálny· 
mi koncertmi budú sa predvádzať tzv. 
.,predkoncerty" komornej hudby. Iné 
koncerty komorneJ hud by - d iela sú
časných skladateľov - budú spo,jené s 
diskusiou medzi publikom a skladateľmi. 
A ak toto všetko - mnohostr&nný po
kus zb!Ižlť dnešných milovníkov hud by 
s jej tvorcami - nebude mať úspech, 
nikto nebude môcť obviniť Bouleza. že 
sa o to nepokúsil. 

Preklad a spracovanie: V. M. 

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

RAMON SANTAN~ o kubánskej opere 
Dňa 29. februára t . r. vystuPoval oo ,prvý raz 

pred bratislavským !PUblikom kubánsky baryto
nista Ramon Santatta. V Zrkadlovej sieni Prima
ciálneho paláca predniesol celovečerný recitál. 
V opere SND hosťoval v Rigo.lettovi a Trav iate. 
Ramon Santana absolvoval tieto vystúpenia v rám
cl trojmesačného tur né po Bu lhar<>ku, ZSSR a 
ČSSR . Po konce rte v Brat islave sme mu dali nie 
kol'ko otázok: 

Kubánsky balet j e známy vo sve
te zásluhou vynikaj(~eej primabalerí
ny Alicie Alonso. Ale o kubänske.i 
opere vieme toho menej. čo by ste 
nám mohli povedať - aspoň v krát
l<osti - o jej vzniku, d'alšom vývoii 
a fo rmovaní? 

- Operné obecenstvo a samot né 
prostredie, ktoré formova lo divácku 
kultúru, sa na Kube vytváralo už 
pred mnohými rokmi. V dávneiš!ch 
dobách spieval v Havane. o . i. Enr ioo 
Caruso a ďalši veľkí s peváci zlatého 
obdobia bel cant a. Vystu,povali v di
vadle Gran Teat t·o Tacon. Dnes ie v 
tomto divadle umiestnenfi o.oet·a Nt"
skôr vznikla na Kube súkromn1! hu
dobná spoločnosť Pro Arte Musica, 
ktorei členovia podporovali kl asickú 
hudbu a ope ru . Interpt·etačne obhos
podArovali ot·ed stavenia hlavne za· 
hraniční speváci - Mar io del Mona· 
co. R~nata Tebaldiovti, Giw;enoe Cam
POľa, dit•ipenti Tullio Se.rafini a Al
berto Cieva. Táto situáci~ bola do re 
volúcie a Prvé dva-tri r<Jky PO nej . V 
roku 1961 združil štát viaceré di vad
lá i skuninv domáci,..h "'"'!vákov a vy
tvori l n árodnú kubán ~k:u o.p'eru. 
Koľko máte na Kube operných 

~cén? · 
• - Okrem havans·kej oper y mám~ 
styri S('énv mimo hlavného m~sta -
'WŠPm ooer etnP.. 

Čo má v repertoári havanská ope
t'a a aké novinky chystá na na~bliž 
šie mesiace? 

- Od roku 1961 sú v repertoári 
opery Higoletto, Travia ta. Barbier zo 
Sevilly, Trubad úr, Tosca, Madame 
Butterfly, Don Pasquale. Nedávno ma
la pre miôru Halka. Uval:uje sa o uv~ 
dení noviniek kubánskych súčasných 
sk lada teľov. Tak napr. v apríli t. r. 
má byť premiéra opery Hr dins.ký 
Vietnam od Roberta Sanchez Ferre
ru. 

Tai<mer na celom svete je citlivou 
otázkou návštevnosť operných pred· 
stavení. Ako je to u vás? 

- Publikum je veľmi dobré. má
me plné divadlo - operety sú pre 
o lnené. 

Kde študuj ú vaši speváci a - kon· 
krétne - kde ste š tudovali vy? 

- Obyčajne po skončen! havan
ského f<onzervatória idú štud<Jvať do 
zahraničia a to do socialistických 
štátov. Ja som št udoval v Havane 
u prof. Zoily Galvezovej a v Buku
rešii u prof. Octava Emigt·escu. 
Čo by ste odkázali nášmu obecen

stvu? 
- Bol som d<J j atý veľmi srdečným 

prijatfm na Slovensku, kde som s pie
val najviac zo svojho turné. 

E. LETŇANOV Á 

Qovia cestu správneho prístupu k vý• 
stavbe symfonických die! P. I. Čajkov• 
ského. · 

Laur-eáti a diplomati konkurzu (zľava): Ale:xander Lazarev, VoCdemar Neťson 
Edvard Civžel, lgor Simooič, David Chandžjan, Anatolij Engelbrecht, Samuil frld~ 
man. Snímka: K. Vyskočil 

Bezvýhradným ví ťazom súťaže s a stal 
študent Moskovského konzervatória -
Alexander Lazarev. Svojou silnou diri· 
~entskou vôľou hravo ovliido l orc hester 
a bezpečne ho pt·evieclo l cez príkre ;>re· 
káž.ky partitúr. V poradí d ruhým n~j· 
iepsím diriQentom bol od Laza reva 
starš! Voldemar Neľson, dlhoročn.Ý or· 
chestrálny hráč - s!áčikár. Pred nie· 
koľkými rokmi skončil štúdium diriqo· 
vat~ia na Novosib!rs'kom konzerva tói·iu. 
V _úlohe 'd irigenta vystúpil na ťinál·~ol!l 
konceL·te druh.Ý raz v živote. Alexander 
Lazarev a Voldemar Neľson sv<>jim ume
ním ďaleko prekročili rämec ( inak vyso
kej) úrovne súťaže. Avšak ani os tatn(, 
k torf po se be zanechali dobrý dojem a 
predsa neohsadi!i jedno z prvých mi<~s t, 
nemusia ľutov·ať svoju účasť na tomto 
podujati. Porot a totiž zaslala na M!nis· 
terstvo kultúry ZSSH zvláštny list s me• 
namJ tých, k1:or i majú všetky predpo· 
klady stať sa skutočnvmi umelcami. 

Sovietska súťaž dirigentov 
Súťaže dir!Qentov majú dnes v zástupe 

ostatných hudobných súťaží svoje oso
bitné postavenie . Do Iste j miery je tá
to skutočnosť zapríčinená a.i ich - po
merne - krátkou históriou. Z rámca 
ostatných podobných ooduiati sa vy
myka jú aj svojou veľkolepou orQan izá
ciou, k torá predpokladá zosúlade nie ce
lého komplexu podmienok (vhodné 
oriestory, ni ekoľko kva li tných orches
trov, ktoré sú počas súťaženia nutne v.v
r·adené z hP-žne i koncertn ci čin.nosrtf 
atd'.) O to m, ako .;a poda rilo t ieto 
tí skalia orekl enúť ot'Qanizátorom Trete:i 
všezväzove:J dirigentske:i súťaže a o iei 
výsledkoch pfše v 2. čtsle tohoroj::ne.i 
Muzik~ ľno i žizn i" niirodný umelec RSFR 

Kyt·il Komlrašin, k torý bol predsedom 
ooroty. 

63 mladých d iriQent ov z na irôzneišlch 
k-ončín ZSSH sa odhodlalo k zápoleniu 
() orvenstvo v s1í taži. ktore; oodmienky 
holi nezvyča inE' orís ne . Stač! pr ipome
núť. že z m nožstva (69) predpísaných 
diel sa 1ponechalo k vlastnému výberu 
len 5 sklad ieb. Ostatné urči.! dlr!ge·ntovl 
žreb 24 hodín pred samotnou súťažou. 
Podľa vopred stanoveného súťažného po
riadku musel každý nádejný účastn!k 
prejsť štyrmi etapami. pričom v prvej 
a štvrtej predviedol skladby, ktoré si 
určil sám. Úlohou prvého kola bolo pre 
ukázanie schopnost! pracovať s kolek
tívom orchestrálnych hráčov v časovom 
limite 20 minút. Tento čas by sa mohol 
zdať prikrátky, avšak stačil oorote . kto
rá postrehla už v prvých minútach. či 
dlrlr:Jent ovláda orchester, a lebo orches
ter ,.ťahá" diriQenta . 24 hodfn pred za
čiatkom druhej čast! súťaže sa diriaent 
dozvedel z ,.rozsudku" žrebu, ktoré čas 
ti z ~ych Beethovených a štyroch 
Čaj~vského symfóni! bude diriQovať. 
Na týchto skladbách sa s le<loval oreiav 
Intelektu, výška erud!cie a zmyse l ore 
spráwťe citové sfarben ie. Diris:~ent mu· 
set výrazne demonštrovať svo.ie ponima
nle formove j výstavby. Repertoár tretie
ho kola pozostával z ťažiskových diel 
viedenského klasicizmu, raného európ
ske ho romantizmu. z ruske i klasickt> l 
hudby a z diel skladateľov XX. storo
čia. Do záverečného kola na9tópill 
adepti znovu so skladbami oodľa vlast· 
ného výberu. . 

Kondrašin, kt orý sfce označi! súťaž za 
stretnutie profesionálov, predsa len vy-

tkol mladým dirigentom niekom<:o ne
d?statkov, ktoré sa výraznejšie preja
vtli u viacerých súfa~iacich. Prvou ťaž
kou_ chybou bol fakt, že dirigenti ne
v.vuz!va ll plne svoju najvlastnejšiu reč 
- reč rúk. Zbytočne zastavovali orches
ter. aby sa slovami dožadovali toho. 
čoho sa mali dožadovať gestikuláciou. 
Ďalším .,kameňom úrazu" bolo r epete
vanie. Nejeden dirigent si pri repeto
vanf ooč!nal tak, akoby chcel úmyseľne 
pozbaviť orchestrálnych hráčov muzicl 
t'ovanla. rozbije! celky na bezhlavé pre
hrávHnie nôt. Tret!m nedostatkom boli 
neopodstatnené pripomienky k orches
tt'u, .. kt oré občas vyznievali ako .,daň" 
oorote. Po opätovnom zopakovaní diri· 
qentom kri timvaného úseku sa totiž na 
jeho vzhľade · nič nezmenilo. Posledný 
nedostatok sa vykryšta lizoval v závaž
·ný probl ém. Súťaž ukázala, že mladé ta
lenty dokážu spoľahlivo vyriešiť aj na.i
obávaneišie miesta Beethovenových svm· 
Fón il. Symfonické diela Cajkovského však 
boli väčšinou diriQované akosi .,podľa 
sluchu" bolo v nich cítiť or!tomnosť 
šablóny tzv. ..tradíci!" , niesli nepeknťi 
pečia tku rutiny, ktorá nedovoľuje zauja ť 

k diel·u vlastný tvorivý a hlbavý oostoi . 
Tento zarážaiúci fakt oodnietil členov 

porot y k myšlienke usporiadať nie kol'ko 
seminárov. na ktorých by mladým umel
com orlhalili Ich o;tadí a skíll'P.n! kole-

c'redll l!dav lturn dD· 
končili nakrúcanie 
Malých traQédií 
A. S. Puškina pre 
<')viets ku teievlziu 
V iednei z nich, 
v dramat ickei mi
niatút:e Mozart a 
Salieri vytvára PO· 
stavu sk ladatel'a 
W. A. Mozarta zná
mv sovie tsky u.me
lec lnno-ken t i i 
'>moktunovoski i (na 
~nimke zľava) , Ta
liana Antonia Sa
!ier!ho hrá Nik·n· 
la i Smirnov. 

Už·itočnosť Tretej všezväzovej súťaže 
nespočíva len vo výber e tých na jlep· 
ších a na jtalentovanejšich. Veď sa sta• 
li už a.i také pripady, že vavrínom oven
čený v!ťaz prežíval o pár rokov neskôr 
9Vo.i umelecký bankrot a muse l ustúpiť 
svojim koleQom. ktor! si na súťaži ne· 
dokázali vybojovať prvenstv<J. Treba sl 
však uvedomiť dosah súťaže na poli cľa l 
šieho rozšít·e nia repertoáru, prak t ického 
spozna11ia nových diel a vzájom nej vý
meny m ladých umeleckých skúsenost!, 
čím sa samotné zápolenie dost áva do 
nov~ho rá'!lca, do rámca d irigentského 
semmára. Da lšia prednosť účast·i na oo· 
dobnom podu jati spočíva ! v tom. že 
budúC·i dirigenti sa stretli pr! prlame.l 
spol\lipráci s niekoľkým i vynika júcimi 
orch.estrami, konkrétne v Moskve so 
'lymfonickým orchest rom Moskovskei fil 
harmónie. Státnym symfonickým or• 
chestrom ZSSR a orchestrom Všezväzo• 
vého rozhlasu a televlzie. 

P.r·ed piatimi rokmi vstúpili do hudob
ného života ZSSR niekoľkí laureáti Dru· 
hej všezväzovej d ir iQentske i súťaže. 

Dnes oôsobia už ako známe umelecké 
osobnosti za pultom vy nika júcich ~.vm· 

ťonických orchestrov. 

Preložila a spracova la: O K. 



Dohoda o spolupráci V poslerZnej tretine· ~ebrrúira, 
v te~nej blízkost i za sebou od
zneli dva absolvents/cé koncer 
ty s pozor uhodnými výkonmi a 
s dobrou dramaturgi ou. Toto 
posledné konštat ovanie .1·a 
vzťahuje hlavne na absolvent ov 
dychových nástrojov, l ebo pred
niesli skladby, ktoré sa v bež
nom k oncertnom živote vôbec 
neobjavujlÍ. 

Ako prvý sólista orchestrál
neho koncertu, vystúpil flart
tista V ojtech S am ec a pred
niesol sólový part skladby 
francúzskeho skladate!'a Jeana 
Riuierct Koncert pre flautu a 
sláčikový orchester. Jeho spo
ľahli vú hru v t omto diele cha
ralcterizuje predovšetlcým zdra 
vá muzikalita, pekne tvorené 

daní vvžaduje už umeleckú 
zrelosf, vybr úseruí techniku a 
samozrejme aj pódiovú prax. 
Kováč všetky tieto interpretač
né úskalia zdolal, podal veľmi 
pekný vyrovnaný pianistický 
v(fkon. Priblížil sa k tomuto 
d ielrt zo strany lyriky až inti
mity. čím sa stal akýmsi .,pri
mus in ter pares" hráčom v 
symfonickom prúdení Brahm
.~o vho koncertu, 

Zaujímavým paradoxom t o
hoto absol ventského večera je, 
že jeho ce11trálnou postavou sa 
stal vl astne poslucháč 7. se 
me.~tra z triedy doc. dr. Rajte-
1'ct, dirigent Gabriel P a t ó c s. 
Sprevádzal na čele Slovenskej 
filharmónie - teda na čele 
.~vojich každodenných kolegov 

počtu skúšok - zdď :~a '5yt iJ 
t omto prípade za1tedbateľnl. 
Dominovala celková koncepcia, 
j ej stavba. 

Druhý koncert bol d iploma .. 
vým polrecitálom, ktorým ab"' 
sol vovali fagotista František 
Mach á t s a hoboji sta Vladi .. 
mír M al l iÍ· 

Dňa 17. marca t . r. podpí.sa1i v Sofii (za ZSS - Andrej Oče
lláš, za. Zväz čes-kých skladateľov a koncertných umel~ov -
Jose! Paleníček, za Zväz bulharských skladateľov -Filip Kutev) 
doho~u o .spolupráci medm Zväzom bulharský<:h skladatel'ov, Zvä
zom ceských skladateľov a koncert ných umelcov a Zväzom slo
vens~ých Sklaoat el'ov. Na základ·e dohody budú sa or!)anizovat! 
pr&videiné vzájomné návštevy medzi členmi zväzov obidvoch 
krajín. Obidve zmluvné s t rany usporiadajú za rok najmenej je
de.~ koncert ·~om~11ne;j hudby z d iel skl.adat el'ov druhej s t1·any; 
z~azy sa budu USilovať o p.redvedenie niek<>ľkých symfonických 
diel ~.hlav·i_Jých kultúrnych centrách svojich k~·ajín. Obidve strany 
sa zucastnm na uspo11iada ní slávnostných akcií v·enovaných veľ
kým udalost>iam celoštá-tneho význ amu. Obe strany si budú pra
videJ.ne ,vymieňa ť i.nfo~:mácie o súčasnej hudobnej tvm·be a hu
dobnom ž-ivote, budú si zasielať čas-opisy, bulletiny a iné vhodné 
mateviály. Obe strany sa budú starať, aby ich čá.sopisy uv.erej
ňovaJ.i podrobnejš·ie i krátke inťormáoie o hudobnom ž.ivo te clr u
hej strany. Hudobno-vedecké .a lmiticko-publicistické se:kcie i ko
misie zväzo~ sa bud ú navzájom informovať o dôležitejš!ch prá
cach a tvot•Jv,ých plánoch svojich členov, naimä ak t ieto práce 
majú medzinárodný význam. Zväzy sa budú navzájom infot·movat 
o svojej práci v zahraničí a radiť sa o otázkach s polupráce v rôz
nych medzinárodných organizáciách a na m edzinárodnýc h kon
gr~och. V p11iebehu 1'0ka s i budú zväzy vymieňať nové partitúry, 
kruhy o hudbe, gr.amoplatne .a m!). záznamy. Dohoda je uzatvore
ná na dobu j edného a·ok.a a .ie.l platnťfsť sa predlžuje i na ďalši 
rok, ak jedna zo stJJ:án nepoži.ad.a o zmeny v texte dohody. 

ABSOLVENTI 

Machátsov program tvor ilo 
K varteto C dur op. 73 č. 1 pre 
fagot a .~láč)kové trio od Fran 
r;oisa Deviennea a dve sonáty 
pre fagot a klavír od Hindemi-o 
tlta a súčasného PoliaTca starše j 
generácie Alexandra Tousmana. 
V prvom čísle spoltdičinkovali:; 
Juraj Bart ovi č husle, 
Peter J u ri c a - viola, Jiŕí 
H r u b ý - violončelo a pri 
klavír i Pavol K o v á č, ktorý sa 
ukázal v novom svetle citlivo 
reaguj úceho a spoľahlivého ko ... 
morného hráča. 

Macháts svojím výkonom 
ukázal, že pozná "dušu" svoj .. 
ho nástroja, perfektne, ba 
priam virtuózne ovláda tech .. 
niku, má iíiroké rozpätie vý.-: 
razových odtieňov - a tak je 
vysloveným pôžitkom počíwat 
j eho ušľachtiltí hru. Skoda, že 
v úvodnom čísle nemal sebe-< 
rovných a zohratých partne-< 
rov . ZA j. V. SCHOFFEROM 

Pripravovali sme sa v našom časopise pripomenúť si dá
tum 18. III. 1897 - sedemdesiatepiate vý,ročie jeho na
rodenia. A musíme písať ro,zlúčkové r iadky v záhlaví s dá
tumom 19. marec 1972. Lúčime sa so zaslúžilým umelcom 
Jurajom Viliamom S ch off e rom. S českým dirigentom, 
ktorý svoje umenie, schopnosti, skúsenosti takmer bezo
zvyšku dat·oval Slove nsl<U, s lovenskému d.ivadelníctvu. Na 
Slovensko prišiel v roku 1924 - pripravený štúdiom na 
viedens.kom, neskôr na pražskom konzenatóriu, s odpo
rúčaním svojich profesorov Ki'ičku a Foerstera, s praxou 
získanou na českých scénach. Prvou zástavkou boli Ko
šice - post šéfa s pevohry Východoslovenského divadla. 
Od roku 1931 pôsobil ako dirigent v Slovenskom národnom 
divadle. Pre t úto scénu naštudoval a uviedol vyše s to 
opier, operiet a baletov. Doménou Schoffera - operného 
dirigenta bol taliansky repertoár, najmä Verdi a 
Pucclni, t•ovnako ús pešne však tlmoči.J aj opery iných 
svetových a domäcich skladateľov. Význaninou mierou sa 
podieľal na umeleckom raste sólistov a orchestra divad la, 
na budovaní repertoáru i na úspešných inscenačných vý
sledkoch. Okrem práce za dirigentským pultom venoval sa 
pedagogickej činnosti na VŠMU, komponovania a mnohé 
úspechy dosial~ol so symfonickými orrchestrami Slovenske j 
filharmónie a Ceskoslovenského roz,hlasu v Bratis lave. Slo~ 
venské divadelníctvo stráca v Jurajovi Viliamovi Schoffe· 
rov,i výraznú osobnosť, pracovitého, tvodvého umelca, , kto
rého meno sa bude vždy spájať s históri,ou .slovenskej hu
dobnej a divadelnej kultú·ry. ' ~r-

' ~ 

t óny a bezpečná technika, ale 
i malá sólistická uvol'nenost -
a tak som mal pocit, že bez
pečnejšie sa cíti v združení ko
mornej a orchestrálnej hnJ. 

Už renomovaný piaÍtista Ale
xcmder C a t t a r i n o t ýmto 
koncertným ·vystúpením zakon 
čil woj u ašpirantúru. Prednie
sol skladlw wo jho školiteľa 
prof. Rudolfa Macudzinského 
Desať ko1tcertných uariácii pre 
lclavír a orche~ter op. 38, kto
rá je vlast ne prepracovcmím 
stm·iiieho klavírneho koncer t u, 
a tak d ielo v tejto podo/Je ma 
lo t eraz svoje prvé koncert né 
predvedenie. Skladba j e reťa
zou r ôznych rytm ických a ná
l adových variácií na t ematický 
motív Cesara Francka, zaujme 
sviežosťou a príjemne sa po
čríva. Cattarino tlmočil klavír-· 
ny part t echnicky veľmi ko
rektne a vyzdvihol hlavne ná
ladovrí rozmanitosť diela, 

V clnrhej časti večera vystú
pil ~o svojím absol vent ským 
programom Pa ool K o v á č, 
žiak takt iež prof. Macudzin;,;ké 
ho.' Prednit::sol sólový part Kla
vírneho koncertn (J, mol op. 15 
.l oliimneMt 'Brahmsa. Je vel'lcou 
odvahou, ,a zodpovednost'ou ao
solvorať · vysokošlwlské Utldirtm 
t ýmto nesmier ne náročným die
lom, ktorý od int erpreta popri 
,samozrejmej muzikal ite a na• 

;(~. TRNA VSKA HUDOBNA JAR ... 
Od 28. marca do 9. júna t . r. 

usporiada Mestský dom osve ty 
v Trnave IV. trnavskú hudobn ú 
jar. Na siedmich koncertoch 
111ystťipia naše .a z·ahnlllličné 
umelecké telesá i sólist.i. ZSSR 
reprezentujú dv.aja vyillika.iúci 
huslisti, laureáti meda:·in.á~X>d
ných súťaží - I. Oistrach a L. 
Kog-an. Ďalšie zahraničné osob
nosti budú z Juhoslávie, Ta
liwnska a Fínska. Slävnostné 
otvorenie boJ.o 28, marca t . r . 
v aule Ped.agogicke .i fakulty UK 
a via;>;alo sa na oslavy os.lobo
denia Trnavy Sov.iet,skou armá
dou. (Na konce1·te vystúpila 
Státna f.ilharmúnia z Koš!c s 
diriRentom B. Režuchom a so
vietskym huslistom I. Oistra
chom.) Dru hý konc'ert - 17. 
apríla - je v~movaný t vor.be 

národného umelca Mikuláša 
Schneid·ra-Trnavsk ého. Okrem 
Slovenského f itharmornckého 
zboru na ňom vystúpia aj ví 
ťazi celoštátnej speváckej s ú
ťaže M. Schneidra-Trn.avského. 
v tento deň bude 1 s lävnostné 
obvcxrenje pamä-tnej izby národ
n ého ume lca. O týždeň neskôr 
- 24. a!Príla - s•a Tr•navčanom 
pred stavi Komomý súbor o.pe
ry SND - CAMERATA SLO
VA CCA pod vedením Vikto t·a 
Málka. Na počesť 27. výročia 
os lobodenia naše.i vlasti Sov·iet
skou armádou - 5. mája t. r. 
- bude koncer t Slovenskej Hi 
harmónie pod t aktovkou On
dreja Lenár·da. Sólistom má by ť 
sovietsky husli st a L. Ko!)an. Z 
ďa lších poduja ti spomeňme p lá
novaný koncert Belehradského 

dyohového kvinteta (15. mája), 
piesňový reci tál Helen·ity Oli
.varesovej (29. mäja ) a záve
rečný koncert IV. THJ, na k to
rom vystúpia. víťazi celosloven
skej vysokoškolskej súťaže v 
z bo.rovom speve, k torý bude 
pod záštitou Ministerstva škol
st v.a SSR, Slovenského ústred
ného výboru SZM dňa 9. júna. 
Na koncerte bude spoluúčinko
vať Spevác·ky zbor štátnej uni
verzity v Helsinkách (Fínsko), 
ktorý má družbu s Akademic
kým speváckym zborom p.r ! Pe
dagogickej faku lte UK v Trna
ve. Veľkú pomoc pri dôstoj
nom zabezpečen! koncer tov 
THJ poskytli IJlO·riad a teľom pat
roná tne závody, MsNV, ONV, 
ZSS, MK SSR a Slovkoncel't. 

A. VALOVÁ 

- všet kých troch sólistov a 
navyše otváral program Brahm
sovou Tragickou ouvertúrou. 
Nie však kvantitatívna strán
ka stavi a lto do popredia zá
ujmu, ale predovšetkým kvali 
tatívna a tým umelecký obsah 
jeho výkonu. 

Bolo to práve pred rokom, 
keď prt obdobnej príležitosti 
l'atócs po prvýkrát dirigoval 
pred .~irokou verejnos't'ou. Už 
otedy zauj ala jeho zdravá mu
zikalita. štýlová pohotovosť a 
schopnost vyzdvihnúť a vyjad-· 
riť podstatu tlmočeného diela. 
Terajším výkonom pot vrdil, že 
naiie prvotné impresie boli 
správne - a uk·ázal ďalej aj to, 
ako prudko stúpa krivka j eho 
vývoja, ako sa zdokonaľuje je
ho gesto a dostáva suverenitu 
jeho vystupovanie a celk ový 
spôsob dirigovania. 

A tak i nterpretacným vrcho
lom večera sa st al Jolumnes 
Brahms, Patócs cíti podst atu a 
obwh j eho hudby, čo dokázal 
už v samotnej predohre, ale 
najkrajšie t o demonštr oval v 
klavírnom k oncerte strhujúcim 
tlmočením vý/m.~nej clramatič 
I!Osti prvej vety, i ntimity a hílJ
k!J adagia a i skriacej brilant
nosti záverečného rondo. že 
niektor é detailu neboli ideálne 
vypracované - čo sa dá pri 
písať na k·ont o minimál neho 

Zážitkom bol výkon Vladi~ 
míra Mallého. Hral Sonátu pre 
hoboj a klavír op. 166 od ca .. 
mila Saint-Saensa, Sest meta~ 
mol'fóz na Ovídia pre sólo ho-, 
boj od Ben jamina Brittena a 
na záver Kvinteto pre hoboj 
a sláčilcové kvarteto od Ar .. 
n olcla Baxa. Aj v jeho prípade 
by bolo m ožné zdôrazniť muzi., 
k alitu a technicktí dokonalosf~ 
ale tieto črty sú iba nepostrá .. 
dateľným a samozrej mým pro .. 
striedkam, z ktorých vyrastá 
jeho zr elá prednesová zvuková. 
kultúra, diferencovaná výrazu ... 
schopnosť, ako aj jeho vzácne 
sóli stické vlast nosti, lct01·é tak 
ideálne uplatnil v náročnom 
Brittenovom diele. V závereč.., 
nom čísle svojho programu mal 
Mallý vyslovene šťastie, keď 
alco host' s ním spoluúčinko -: 
valo Hwnmel·ovo kvarteto v 
zložení Gabriel P a t ó c s 
l. husle, Anton L e h o t s Te ý -
IT. husle, E'rantišeTc Li-mp á r 
- viola a Ferdinand V o t a-o 
v a - violončelo. 

JOZEF VAHCA 

l 

e Diía 18. apríla t. r. slávnos tne otvoria v Kultúrnom dome 
ČSD Xl. ročník tradičnej I-Hnne nskej hudobnej jari 1972. Na 
prvom koncerte vystíipi Št;Jb1a l i!hármónia z 'Košíc po'd _\r,ede• 
ním Bys trika Režuchu a so sólis tom Milošom Jurkovič(,}m. 
Kruh priatefov hudby pri Kultúrnom a spoločenskom stredís~ 

ku v Humennom pripravil pre tohtoročnú hudobnú jar pri ... 
ťažlivý program, k torý určite zau jme najširš ie vrstvy hudby .. 
mllovného humenské ho publika. Už predtým vystúpi v Hu• 
mennom (25. apríla t. r.) Slovenský komorný orchester, častý 
hosť minulých t•očnikov HHJ. Po prvýkrá t sa humenskému 
publiku pt·edstaví 2. mája t. r. husľové duo Anna a Quido 
I-Iälblingovci za klavírneho sprievodu Ľudovíta Marcingera. Diía 
10. mája bude hosťovať v Humennom české noneto. Zo za .. 
hraničných hostí spomeňme sovietskeho klaviris tu F. Badal .. 
beiliho (16. mája) a taliansku s opranistku Hele·nitu Olivare • 
sovú. XI. ročník HHJ uzavrie už takmer tndičný hosť pred~ 
chádzajúcich ročníkov - Slovenská Ulharmônia so zasl. umel
com ch'. Ľudovítom Rajterom. Sólis tom koncertu je mladý 
s lovenský huslista Peter Michalica. XI. rOČllík HHJ bude pod 
záštitou rady ONV a rady 1\-lsNV, čo svedčí o veľkom záujm e 
popredných predstaviteľov mesta i okcesu o túto akciu. 

E. GOMBITOV Á 

LÝDIA 
MAJLINGOVA RUSKÝ PIANIZMUS XX. STOROČIA KONKURZ 

Hiaclitel'stvo DJGT v Banskej 
Bys trici - opera - vypi.suje kon
kurz na obsadenie týchto hlasov: 

(SKRIABIN SOFRONICKY) dramatický soprán 
mezzosoprán (alt) 

-(Dokončenie z 3, str.) 

Táto vzácna kvalita, k to1·ú m á len veľmi 
málo k l·aviristov (z našich súčasníkov 
je to možno Pavel štepán), ,ie úzko spä
tá so schopnosťou polyfonického sluchu, 
dUerencovanou ped,alizäciou a tzv. tech
nikou nervov. 

Sokonického l'Ôznofaa:.ebnosť zv,uku 
nikdy neunavovala ucho, možno 

pr€to že V€ľmi často uži'V·al g.radáciu 
piano' - mezzo piano. "Nebojte s a dlhé
ho šepotu. Treba učarovať poslucháčom, 
aby ste vo vzácnych okamihoch mohli 
tým oshiujúcejšie z·ažlariť." Na na jex;po
novanejšie kulminácie celkom stačí oby
čajné ~enásilné forte. "Všetko dôležité 
v živote prebieha nenútene. Neviem sl 
predstaviť nič l10ršie v interpretačnom 
umení ako dot ieravé emócie. J e p.ríš er
né, ked' sa cul<rujc sladké, l)risolu;ie sla
né a l<orení ostré." ( St.an1·sl•avskij ) 

INTERPRET MÁ VEĽA MOŽNOSTI, 

ako pôsobiť na poslucháčov. Klavi1'·isto
va póza. gest ii, mimika - ce lé vystupo
vanie na scéne zosilňujú efekt jeho hry, 
pomáhajú (ale i p.rekäžajú! ) dotvárať 

u ceJ.e ný obraz. Nie j e pekné, keď s'a 
p·r:i klavíri zač1na "p.rať prádlo", alebo 
.,ovoniavať k l.avia:túra" smial sa 
Sofronický. Neúmer.né kývanie t1'U!pom, 
potlriasanie hlavou, prHišné máva•n,ie rúk, 
nepôsobia el:€ktne, a le kazia dojem z 
výkonu - hoci nadp1·ie merného. Maj
ster sa vys-tríha pohybov, ktaré obyčaj
ne prezrádJZajú, že interpret má väč
šie zámery, a;J(o momentálne schopnosti 
ich rea!.izovať. Zbytočná gestikulácia 
ohlušuje kl.aviristu. Podlieha autohypnó
ze: nepočuje skutočný zvuk, a le taký, 
akým ho predstavujú jeho gestá, stráca 
sebakontrolu. A naopak: výzor fahostaj
ného umelca, drevená nehybnosť tela, 
meravá tvár - vzbudzujú pochybnosť 

o emocionálnej úprlmn.o•st i interpretäcie. 

Ná.zo,ry na umenie klavírnej hry mal 
Sofronický veľmi bllzke s Nejgau

zom, i keď ·nebol takým vynikajúcim pe· 
da!)ogickým talentom. Učibe l' stoviek hu
dobnlkov, ktorr ho počúvali na koncer
toch , l'Ozdával štedro svoje objavy, ni• 
komu ich však nevnucoval, n ikdy ne · 
me ntor·oval. Bol presvedčený. že čim 

vyššie maj,~; trovs.tvo chce umelec dosiah-

nuť, tým jasnejšie chápe, že v tnter
pretačnom procese sa nedajú odde liť 

t eória a prax. Inšph•ácia, vnuknutie na 
scéne sa rodia z rozvážnej badateľske.i 

práce v dielni, náročný vkus sa musf 
opierať o technickú dokonalosť, intuícia 
- o uvedomelé chá:panie fo.rmy, indi
viduálne kvality - o schopnosť objek
tívneho hodnotenia. Leitmo.t!vom celého 
života Sofronic'kého boH Skri.abinove slo
vá: "Hudba je stále živá myšlienkou." 

hrdinný t enor 
ba·rytón 
hlboký bas. 

Požaduje sa Konzervatórium ale 
bo VŠMU J}rislušné ho smeru. Pla
tové podmienky podľa platnej vy
hlášky. Dátum konkurzu bude pí
somne oznámený vybraným ucllá
dzačom. Žiadosti treba zaslať na · 
Riaditeľstvo DJGT do 15. apríla 
t. r. 

HUDOBN? 2IVOT - dvo.lt.vždenntk. Vydáva M!n:ls terstvo kultllry SSR vo Vy
davateľstve OBZOR, n. p v Bratislave. Vedie redakčná rada: Mariän Jua-tk 
(šéfredaktor), orom. h!st . Zuzana Marczellová (redaktorka ), dr . Terézia 
Ursinyová (redaktorka), dr. Zdenko Nováček. CSc. (predseda), Pavol Bagin 
orom. hist. Cubom1r C!ižek, doc. Eva Fischerová, Elena Janáková, Ivan Pa 
l ovič. dr. Ivan Stanis lav, Bohumil Tr·nečka. Tlačia Nitrianske tlačiarne, n. p . 
N!tt·a. Rg. č. RS 8261/68. Adresa redakcie: Hudobný život, Bratislava, Volf:IO• 
gL'adská 8, te l. 592-37. Administrácia: Vydavateľstvo OBZOR, n. p. Bratis lava. 
Čs. armády 29/a. Inzertné oddelenie: Bratislava, ~rkého 17. Rozšir u je PNS. 
Objednávky predplatitel'ov prljima PNS - ú stredná expedfcla tlače, adml
" istrácia odbor ne1 tlače. Gottwaldovo nám. 48/IV., Bratislava. Ob.iednávky 
l)dberatel'ov v zahranič! pr!jima Slovart, tlč. spol., Suvorovova 16, Bratislava 
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- Máte, a htävne .V m inulosti, mill 
s te predstavu o tom, .ako by ste chceli 
hrať a snažíte sa túto oredstavu r eali
zovať? 

Spočiatku som mal vzory. Keď som 
š tudoval na lwnzervatóriu, vel'mi sa mi 
páčil Jasha Heifetz. Dnes obdivujem 
Isaaca Sterna a Davida Oistracha. 

- Koľko cvičlte denne? 
Keď som doma, tak cvičím celý deň. 

S prestávkami, ale pr akticky celý deň. 
Na cestách je to s labšie. V hoteli ne
mám k tomu podmienky. 

- Máte vzťah k niektorému inému 
druhu umenia '! MysHte, že je pre umel
ca dôleži té dosta ť sa za hranice vlast
ného odboru? 

Dôlež ité je pracov ať na vlas tnej osob
nosti, sledovať iné odb<try, iné druhy 
ume nia, na pr. maliars tvo. Ja stále na
r:álam na o tázk u času. ž elal by s om s i, 
ai>.v delí mal 48 hodín. 

- Kto ré z iných umení .ie vám na.i 
bližšie'! 

Ma lh rs tvo. Otec bol talent-ovaný ma
liar . .Ja ~om t ieZ robil nejaké veci tuž
kou. ale o.,;talo iba pr i pokusoch. Ne
moho l som sa tomu venovať, lebo vš e
tok čas mi zaberú husle a koncertova
nie. 

Hráte radšej s orchestrom, čl 
uprednostňujete recitá ly? 

Mám rád oboje, lebo sa navzájom do· 
pl iía jú. Najradšej však mám komornú 
hudbu. 

- Preto .,Su kovo k lavírne trio" ? 
S triom už dva roky nehráme, ale je 

m ožné, že sa zase zídeme. 

Sktllat som to - svojho i!asu ma to 
lá·kalo. Ale po Dvoľákovi a Sukovi ťaž• 
ko čosi napísať. Našťastie som k ~ebe 
dosť kritický a tak som to nechal v zá· 
suvke. 

- Niek edy sa zdá, že znalosť kompo
zLci-e ,ie jednou z podmienok dobre ; in· 
ter:p<retácie •• . 

Isteže, bolo by to ideálne, ale dnes sa 
to nedá. Dnes s ú vefké požiadavky na 
prácu sólistu a táto práca ho úplne oo
h\cuje. Kompozícia .ie silná vec. Strhne 
vás. Nemôžete potom myslieť na nič iné. 
Paganini bol taký pr ípad - komponoval 
a hral iba svoje veci. Dnes sa vyžaduje 
široký repertoár . 

- Máte vo svojom repertoári súčasné 
skladby? 
Súčasná hudba sa iba ťažlm presad7..U• 

je. Agentúry sa pri zostavovaní prortra• 
mov snažia vyhovi eť vkus-u obecenstva, 

Keby ste si dnes mali zvoliť po· 
volanie, čím by s'te sa stali ? 

Aj keď niekedy vyhlas u:iem, že by som 
sa na hudbu nedal, ak mám byť úprim· 
ný, myslím, že by som sa na r'lu predsa 
len dal. S tým rozdielom. že by zo miía 
možno nebol sólista ale dirigent. T o le 
moja túžba - r ád by s om dir igoval. Ale 
uvedomujem s i, že je už nes koro na to, 
aby som sa preoriento-val. 

- Ktor í sú vaši obľúbe ní diriQenti? 
Z domácich dirigen t ov mám r·ád zo 

Slovákov Rajtera a Slováka, z čechov 
Neuman-na, mal som rád Barbirolliho a 
Szélla. Dobre sa mi hrá s Wolfgang om 
Sawalischom. 

Vo febr uári koncertoval vo Francúz
sku - vo francúzskej televízii, s Fil 
harmonickým orchestrom francúzskeho 
rozhlasu pod t akt ovkou Pierra Colomba 
a v Bordeaux a v Mar seille s klaviris-

tom Jorgom Demusom - známy česko
~lovenský huslista ,l o s e f S V K. Vyui;ili 
sme jeho pobyt v Paríži a požiadali sme 
umelca o zodpovedanie niekoľkých otá
zok. 

- Ktor! skla datelia sú vám naj bližši ? 
Hodina, samozre jme. (Josef Suk je 

prav nuk Dvoi'ákov a vnuk Josefa Suka -
pozn. aut.) Mám rá d tiež Brahmsa. Milo 
s i spomínam na cyklus koncer tov v pa
rížskei s ále Gaveau pred nieko~kými 
rok m i. kde sme s Júliusom Katche nont 
hra li Bra hms ove so náty. 

- Kedy vás bude môcť privítať bra
t islavské o becenstvo? 
Hneď ako s a to bude dať. l\-lal som 

tam naplánovan_ý koncert na budúci rok, 
Dbávam sa však, že mi to nevyjde, lebo 
p·ripravujeme v tom termíne premiéru 
koncertu Bohuslava Martinu (doteraz 
neznámeho) s Geo-r•gom So\tim a Chicag
ský\m Symfonickým orches trom. Po
zd·ravt~. pros ím, čitateľov Hudobné ho ži
vota! 

- Aký je to pocit byť na vrchole ka
riéry ? 

Z úspech-u m ám radosť, ale človek sa 
nesmie nechať rozptyľovať. Vrchol k'<l-

ľlery, myslím, neexis tu:i() u o;lá čil<ovéh o 
nást-roja. Huslis ta sa sáaží celý živo t 
zle'pšovať · svoj ·výkon, ·ale vrchol kariéry 
nikdy neprichá dza. Mali ste niekedy chuť kompono-

V 
týchto dňoch si s pietou 
pripomíname 75. výročie 
smr ti veľkého skladate
ľa, dôstojného st r ážcu 
odkazu viedenských lcla

sikov Johannesa BRAHMSA. 
Jeho dielo zltŕtia ešte raz bo

hatstvo tvor by Haydna - Mo
zarta - Beethovena a ukazuje 
ďaleké per spektívy pre pokra
čovateľov týchto tradíclÍ. Po 
formovej stránke Brahms úz
kostlivo lipne na svojich vzo
roch, f or my všalc napíňa novým 
obsahom. V jeho diele nesmie
me 1J idíeľ pohodlné spiatočníc
tvo - napriek tomu, že ne
prtná.~a nové formy. ani nové 
výrazové pro.~triedky . V čase 
dravého r omantického prúdu, v 
čase veľkých gest a rozmachov 
(a neraz i prázdnych fráz ! ) a 
negovan ia t radície bolo treba 
veľkého hrdinstva - postaviť 
sa za svoje ( opačné ) presved
čenie, Tcráčať v šľapajách gi
gantov a obstáť aj pri por ov
návaní s jedinečnúm Beetho
venovým zjavom, pokračujúc v 
d iele, ktoré on priviedol na 
stupeň. dokonalosti. 

Brahms bol skromný vo vý
razových prostriedkoch. Nelá
kata ho tónová záplava Berlio 
zoua a Wagnerova, ani množ
stvo m uzikantov v ich oréhes
tri . Zrieka sa aj nekonečnej 
d!žk:y niek tor.Qch ich skladieb. 
Úzkostlivo dbá o ekonomičnosť 
a srí.mernost výstavby. V jeho 
dzelach nenájdeme zbytočnej 
noty , neodôvodnenej pasáže či 
harmónií. Pritom nie je epigón 
am nemohúci vo svojej t vor
be Formou klasik. obsahom ro
mantik (ale nie schumannov 
sko-mendelssohnovský, ešte 
mene j l i sztovslw -wagrierovský ) 
stojí sám s pohľadom obráte
ným na veľké zjavy minulost i 
a IJ plnej pokore pred nimi 
otiJára svoje vntítro, dáva sám 
seba. svoje svojrázne bohat
stvo. zQ.žitky a emócie - ra
dostné i trpké. 

BŔATÍ~LA V SKl!: VYSTÚPENIE 

Všimnime s l ·v.šak bliž š,ie 
vzťahy .t9 hto r-omantickéh o kla
s ika k Bratislave: jeho návšte
;vy, osobné k01111lakt y, ko.reš
p ondenciu, umelecké prejavy -
a jeho v.plyv na náš hudobný 
život. 

R'o'ku 1864 vybral 93 Brahms 
na ·svoje narodeniny s pria 
teľmi - skladateľom Petrom 
Corneliom a s bývalým Liszt o 
vým ži-akom k lavi ris tom Kar
lom Tausigom na nie-koľkoden
ný výlet do Bratis lavy. Navš'tí
vil tu ·rod inu poštového riadi
tcťa Vrabélyho, ktorú Tausig už 
dávne jšie poznal. Vrabélyho 
dcéry Serafína a š tefánia boli 
známe krásavice a dobré kla
vi-ristky. Serafina sa vydala z a 

Tausiga a štefánia, neskôr vy
datá Wurmbach-Stuppachovä 
stala sa Br ahmsovou žiač.kou . 
Ešte roku 1867 hra jú štefánia 
a Serafína vo Vie dni vere.ine 
Brahmsove valčíky. 
Dňa 10. IV. 1867 usporiada l 

Hrahms v Bratislave samostat
n.Ý klavírny koncert . . Prvé sprá
vy o koncerte prináša časopis 
Pressburgcr ZeittlllQ, ktorý 6. 
IV. av izu je, že .,Johannes 
Bra hms, výborný skladateľ a 
klasick_ý klavirista, ktorého 
koncerty pos udzovali vel'mi po
chvaľne, us poriada koncert v 
hoteli .,K zelenému .stromu" 
( dnešn,ý Carlton - pozn. aut.), 
na k torý upozoriíuje všetkých 
priateľov klasickej hudby". Po 
koncert e referuje časopis o 

vať? 

nej symfónie (2. symfónia) dňa 
30. XII . ~i Vás douoľuje čo naj 
ríctivejšie pozval' Johannes 
Brahms. Veselé sviatky!" 

5. XII. 1878. "V sobotu ne
bude sktíška filharmónie , ani v 
nedeľu symfón ia podpísaného! 
lste ste sa to dozoedeii od Váš
ho syna - a j a. keďže ne
viem Vašu presnrí adre.w. ris
krtjem iba t'e1tto priateľ.~lcý po
zdr av. Váš oddaný Johannes 
Brahms . Práve pr išla Vaša po
llľadnica." 
No~·ember 1879. " Vážený 

priateľ! V st redu o t retej ho
d ine sktíiia Hellmesberger ( s 
kvar te tom) a ja, vo iitvrtok 
hráme aj jednu zlú sonátu pod
písaného. K tomu Vás pozý
vam, samozrejme, iba mimo-

ES 

BRAHMSOVSKS' REPERTOÁR 

Br.ahms postup-ne prenikal s 
rôznymi s-vO.llffil d ielami do 
.pr-oj:Jramov bratis lavs-kých s pe 
vokolov ( Kirchenmusikveret.n, 
Singvere in a Lie dertafe l ), kto
ré zača l i predvádzať jeho vý
znamnej šie d iela. Tak meno
vite Pressburger Lieder tafel a 
jeho agilný dirigent Ferdinand 
Kit zinge r · pe<>tovali Brahmsovu 
hudbu. Pred vedením mo hut nej 
Rapsódie op. 53. pre t enor, 
zbor a orches-te.r t'oku 1882 a 
Kantáty Rina ldo op. 50 pre alt, 
zbor a o,rchester roku 1883 za 
osobnej prítomnosti skla date
ľovej s plácali d lh Bratislavy 
Brahmsovmu umeniu. 

A NAŠA HUDOBNÁ MINULOSŤ 
podujat!, " na ktorom sa zú
castnilo síce nie početné, ale 
vnímavé obecens.tvo". Chvál! 
Brahmsov mäl<~ý úder, mim9-
riadnu lechniku, poetický pred 
nes a obdivuhodnú oamäť. 

BHAHMS - JURENÁK 

Po tomto úspešnom vystúpe
n! Brahmsov osobný styk s 
Brat is lavou na dlhší čas pre
stáva. Zisťujeme ho znovu až 
r. korešpondenc ie s Bratis lav
~arwm Karlom Jurenákom. 
Brahms sa s n ím zoznámil vo 
Vied ni u spoločného priatc; ľa 
Theodora Billrotha, sve tozná
meho chirurga, vý-borného mu -

. zikanta 'a veľkého · cti lei' a 
Br.a-limwv~j hud!>Y.· Jurenä k bol 
do brým klavi-rist~m . . V, . Brati
slave m-aľ dom · '·n.a ·. Dunajsko m · 
nábreži (t éraz ·v a'jänského ná 
b:·-eŽie ) č: 3, · kde ·ifo · Br'·anms v 

. sed emdesi-at ych rokoch '· m inu
lého sto-r-očia častejšie ·nayšt!-
vil. Jurenák t iež o pä-to-val 1 

Br-a•hmsov:e . náv.števy .. vo Vied ni, •. l chodom ·- ale budem V ám môcť 
čo -vysvitá aj z Brahmsov.ých l ponúknuť poltárik vína, takže 
srdečných list-ov · ·a dreso va-n'ýeh • : zabu dnete na v.~etku zlú hud
Juren ákovi ( cel-kove sa zacho- 1 · · bu a budete j u počúvať ako 
valo 6 listov): n.ebesk tí.! rak príďte, ohláste sa 

9. V . .1876. "Ctený pane! Vo 
št vr tok o l í2 8. hod. bude 
k-varteto u p. dvorného radczt 
T. Billrotha, Alser strasse 20. 
Ste čo rwjsrdc;čnejšie vítaný a 
dMame. že Vás určite uvidí· 
me. Hlboko oddaný Váš Johan
nes Brahms." 

25. X II. 1877. ,.Na generálnu 
sk rlšku dňa 29. XII . rárw o 
9. hod. a k pr edvedeniu jed-

u mňa a obaja šťastlivo pre
hjeme skríšku! Bola by slcu
točne škoda. keby ste prišl i až 
•10 šturtok - sonáta sa vôbec 
nehodí do konce1·tnej siene -
tak u stredu o tretej vo f oye 
ri Hudobného .~polku (Musik· 
vwein ) . Ale to llíno' A pos 
lal mi ho Carl - Wasser ( vo 
do.' - z. l l ) ' Zatiaľ s Ha j
,rdečllejším pozdravom Vá.~ 

oddaný Johannes Brahrns." 

Koncert <Iňa 17. XII. 1882, na 
ktoro m pred viedli Bra:hmso vu 
Rapsód iu, bol jubiLe jný-m korn
certom sp e,vokolu Liede.rtaľel z 
príležitosti jeho 25-ročného t r
va nia. Mest ský archivár a hu
dobný kr it ik Bat-ka v o bš!mom 
článku hodnotil v časopise 
Pressburger Zeitun!} Brahmsa
vu Rapsódi u zloženú na text 
zo zbierky básní J. W. Goethe
ho "Harzre·ise". Piše o hlbokom 
a -mohu t nom dojme, ktorý toto 
d ielo vyvol•a lo. Je to vt·a j p rvé 
väčšie dielo Br-ahmsa, kto.ré 
bolo v Brati slave predvedené 
a odha ľuje najintfm nejšieho 
Brahmsa v meditáciách, v hl
bok_ých reflex iách a v lyric
kom speve. Irena Sch lem me.r 
Ambrosová · spiev-ala s vrúcnou 
oddanosťou a výrazom, k torý 
plnsticky doplňoval mužský 
zbor. Skladba mala u obecen
stv·a búrlivý úspech . 

JOHANN NEPOMUK BA'ľKA 

· V pozosta losti J , N. Batku 
:1achádzame v Archtve mest a 
Br atislavy štyri dokumenty o 
jeho stykoch s Jo hannesom 
Brahmsom. Sú to dva - u 
Bra hmsa obvykle nedato vané 
- listy, jedna pozvánka a me
nu slávnostnej večere. Listy sa 
vzťahujú na konce.r t spevoko lu 
Pr essburger Lieder tafel, ktorý 
bol v Bratislave 9. decembra 
l o83 pod t aktovkou E<erd inanda 
i<ttzin(:lera. 

.,Vážený pane, ďakujem Vám 
Ut Vaše láskavé oznámenie a 
teší ma, že 9. decembra bu-

SABINA SKARBOVÁ, PAHI2 

dern môcť byť pr avdepodobne 
Vaším poslucháčom. V tom ča· 
se budem zasa v Peš t i , ale mu
sím byť ôsmeho späť na j ubi-· 
l árnom uečierku tunajsieho 
Smgvereinu a potom obzvláš( 
rád pocestujem k Vám. V tíc t·e 
oddaný Johannes Brahms." 

"Ctený pane. silnejúce •la
chladmttie ma dnes zdrzí od 
koncer tu a banketu a s ot va mt 
dovolí zajtra ces tovať Viete, 
ako nerád zmeškám oba, ate 
musím Vás prosiť , aby ste sa 
v žiadnom prípac'le neustáoali 
k vôli mn.e na stanicll. Váš u 
úcte oddaný J. Brahms." 

Brahmsovi veľm i záležalo na 
osobnej prítomn<Jsti na brati
slavsk-om koncerte, lebo na
pr iek svqjim mnohost ra nným 
závä1'Jkom' (koncerty v Pešti a 
vo V·iednO prisľúbi l Batkovi 
s v-oj u úč:a.sť. Dňa 9. decembra 
s a vybral do Bratislavy a tu 
bol prí tomn_ý na koncerte, na 
ktor om odznela ;eho kantáta 
Rina ldo. 
Pod ľa podrobnej správy v 

Pressburger Zeitung , Brahms 
prišiel do Bralisla vy z Vied
ne popoludňajším rýc 11li kom v 
sprievode L . Biisendor fe ra, 
známeho výrobcu pťvot.r iPd

nych klavírov a zúčastni l ;a 
koncertu Lied er ta fe lu, kde ho 
nl<áza le privít ali a oslavova li. 
Po koncert e na slávnostnej ve
čeri v hot el i Palugyay bolo p.rl
tomných 75 hostí. Danie l Mo
lee, predseda Lieder tal'clu . po 
večeri poďakoval diri(:len lovi 
Kitzingerovi, spevákom a l:lnl
kovi ako poradcovi spevol<olu. 
Br·a hmsa označil za génia. kto
rý pat rí všetkým ná rodom, ce
lému svetu. Nasledovali <;I Av
nostné zbory, spi·evané na 
Brahmsovu počesť. Potom c;a 
u jal slova Brahms a vyslovil 
svoje u?.Jnan ie Liederlaľel u a 
svoje zvláštne poďakovan i e je
ho d irigen tovi. P-rehlás-il, i.e ako 
muzikan t vie dvojnásobne oce
niť lásku a radosť, ktorými išli 
dielu v ústret y. Sľtíbil , že ooiiC 
pride do Bratislavy, kde už 
častejšie bol a ktorú si t al< ob
ľúbil. Na záver nadšení s peváci 
Liedertafe lu na pleciach niesli 
cez sieň svojho vzácneho hos
ťa. 

*** 
K ult Brahmsovej hudby u 

Bratislave sa - pravda - ne
skončil týmto významnúm 
k oncertom. Jeho diela sa po
st upne dostávali na reprJrt oár 
našich koncer tot' a pribrídanim. 
našich orchestrálnych a ko
morných telies - a najmä od 
oslobodenia r. 1945 tvoria pev
nú súčasť našej hudobnej kul
t úry, našej hudobnej emdície. 

ZOLTÁN HRABUSSAX 


