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MLADI INTERPRÉTI NASl UMELCI . V ZAHRANIČÍ ·· ZECCHl -A :T:Rl 
DEFINÍCIE HUDBY ENRICO CARU.SO žiVOT A PRACA · v, QPE.RE 

ar šen' r h? pagacwu, pretože akokoit?elc sme si nahovárali~ že išlo 
ib a o ut riedenie si hodnôt, môže ·sa ' niečo tdké r;6bec 
konať bez živého auditó1·ia, fctoré vie vytv01·iť isttí atmo -
sféru? · 

Piešťanská P r e h l i a d k a m l a d ý c h s l o v e n s l> ý c h 
k l a v ir i s to v. o ktorej píšeme podrobnej šie na inom 
mieste, priniesla okrem hodnotiacich odborných súdo o a} 
l'ad všeobecných problémoo, dotý kajúcich sa nielen budtíc
nosti tohto ambiciózneho podu jatia. ale i osobnosti mla
dých umelcov. Predovšetkým - uvedomili sme si, že zo 
.1 távať len pri zafixovaných hodnotách nášho koncertného 
ži vo ta, .ie dnes už nemožné. Nenah 'Juár ajm.e si t'šak -
i pri úspechu prehliadky. naprielc o.~obnostiam . k:tor é sme 
tu počuli - že naši' mladí sú pripravení na lwncertný život 
po všetkých stránkach. Chýba im hlavne s k tí sen o s ť, 
pódiová istota, l epšia psychická odolnosť a príprava, ne
poznaná konlwrencia.. . Pravda, na druhej strane pri
pravili organi zátori pr·eT1liari.Tw prúve za t 1ím účelom, aby 
sa mladým dali možnosti na to, čo spom.íname vyššie. 
Teda - k r u h? l ste, i keď jeho začarouanosi' sa snažia 
•zarušif práve pracovníci Slovkoncertu. Možno namietať, že 
11iečo podobné sa malo realizovať už dávno - a nielen 
pl'e bohatú ú rodu Tclaoir is tov. Vo 1Judúcrwsti I>!J sa nemalo 
zabudnúť ani na iných sólistov-inštrumentalistov, akokoľ
vek sa namieta, že tí majtí väčšie možnosti uplatniť sa 
v orchestroch, alebo hudobných učili.~tiach . 

Ak Slovkoncert do bucltícnosti pomýšľa nad trvalejšou 
tradíc iou akcte, dokonca nad jej súťažným charakterom. 
treba si uvedomiť aj to. či nedô jde leu lcurióznemtt stavu, 
lcedy sa v PteUanoc/1 budú ( až do zostamutia ) stretäoaľ 
"mladi" slovenskí klaviris ti : le/Jo uk je t áto domnienka 
absurdná, rovnako môže byl' / eor·et'!cký predpoklad. že 
každrí rok-dva .~a na Slopensku "ur odia" pian istické ta
lenty Uvedonwjem . . ~i. že podobné sloní môzu vyzruevat 
trochu nepraj•U< - ale sk,ttoč •te ide ' P li. o prv(! dojem 
P i e š ť a 11 ~ k á p r e h l 1 11 ri Ir a j e p o t r e b n á, mala by 
naďalej zo~taľ pne.~ to• om pre mladýc/1 - iné je, ako j u 
dotvoriť organizrlčne, štatutám e, aký chm·akter a náplň 
jej vtlačiť - be;: zbytočného rírctdooania (čo bolo napokon 
t ohto r·oTcu naj.ly rnputir:k·ej.<ie : o strany organizát orov ) . 

NeroiJiľ vedu ">kolo podohtr.fíC l7 podujatí, ner;ytváraľ t m
gédie a konečné uzáver y pre woj ttrneleckú osud , nepod 
liehar panike v prípade ne1í.~pechu a indispozície - ale 
ani nezľavovať u pocite ::e kn•tcertný svet je veľmi t PrdJÍ 
voči mladým, že iba tí nailep .~í t ' fíom dONiahnu Niečo uiac , 
že sx:romltosľ ( ,~pojená s· t1111Ítornou amf;íciou ) · j e naj
sympatickej šia 110 uelw, ktorý ie praji'IJÍ k l>ruloua•1iu un rí 
tornúch hodnôt člot:eka - umelca asi s talc(jmt pocitmt 
~me odchádzalt z PieUatr lrtoré fJoli po dva dni naplnené 
okrem /;rat-islavskýrh w nelcnt• väé.\inou aj brattslavským. 
publilcom. ~uy-

Interný charakter prehlíadlcy iba poričinrkol nezáujem 
pieSťanského publika. Tu treba po1·ozmýUaľ nad lep .~ou pro-

fan 
Prehliadka Umele-cká agentúra Slovkoncert 

- v snahe riešiť problém nadpro
dukcie domácich kl-aviristov, ktorí 
sa velm i ťažko, alebo ani vôbec 
nemôžu dostať na pódium - zor
ganizovala v s polupráci s kultúr
nym a spoločenským strediskom v 
Piešťanoch v diloch 25.-26. marca 
Prehliadku (mlad ých ) slo venských 
klavi·ristov. Z vyzvaných 12 pri
hlásilo sa osem účas tníkov, ktorí 
prezentovali svoju súča snú formu 
a kondíciu - programom v roz
sahu JWI·recitálu ( as i 50 minút až 
hodinu) . Jedinou požiadavkou 
uspo-riadateľa bolo zaradenie kla
sickej sonáty. Výsle dok prehráv
ky rozhodol o prednostnom za-ra
ďovaní najvhodne j ších typov pre 
koncertnú reprezentáciu. Prehliad
ku sledovalo a hodnotilo predo
všetkým odborné publikum na če
le so 6-člennou porotou vybra
ných slovenských , vrátane :jedného 
prizv-aného českého pedagóga. 

1 klaviristickej 

I keď snahou uspo,t·iadateľov bolo vy
hnúť sa napätiu s,úťažme.i atmosféry, 
účastníci - v snahe čo najviac vyn ik
nú( zaraďovali predov.še·bkým rozsiah
lejšie a technicky náročné, zväčša cyk
lické die la. Takto n a prehliadke need
znela ani jed,na klavírna miniatú ra , ani 
.Jedna predklasická skladba. Na druhej 
stra-ne však zase 3 sonáty: Beethoveno
va Waldst e inská - C dur, op. 53, Lisz
tova h mol a Chopinova b mol odzneli 
po dva razy. 

- . generac1e 
Vo všeobecnos,ti môžeme konštatovať, 

že úroveil prehlia dky bola potešiteľnú . 
Ukázalo sa, že pomerne najviac prob
lémov majú naš i klav iristi s in terpre
t ác iou klas ického repertoáru. Buď (v 
s nahe nevybočiť z princf,p,ov k lasickej 
agoqiky ) stvá:rilovali soná ty prisucho, 
akademicky, alebo (a to častejšie) s 
nadmierou temperament-u a nedost-atko m 
ume leckej rozv,ahy nezvládli proble ma
tiku koncepcie výstavby a dynamicl{ej 
formy. Navyše m ali k laviristi k di spo
zícii veľmi vytlčený, malej diferenciácie 
tónu schopný nástroj, na k torom za
hrať kvalit n é piano bolo skutočne ume
ním. 

Porota mlad_ých u melcov nebodovala: 
určovala iba poradie, k toré sa spočíta 
valo a určovalo konečné umiest nenie. 
P rvoradým kr itér iom (a správne!) bo lo 
hod notenie umeleckej rozvahy š t ýlovó
ho clt enia, schopnosť pri spôsobovať svo 
ju indi vidualitu in t-erpretovanému die
lu, schopnosť v er ného tlmočenia noto · 
vého záznamu, exaktnosti hry, správne
ho používan ia pedál u, kultúry a bohat
stva dynamick,ých odt ienkov klavírneho 
tónu. 

Marián Lapšanslc.tí. Snímka: .r Hajd úch 

ciplíny a prr:>cizity. Lisztova Sonátu 
h mol sa vyznačova la. bravúrou. citom, 
str hujúcim tempom, no nedostatkom 
stavebného nadhľadu a a j početnými 

Daniela Rusó. 
Snímka: V. ,Kovalev 

kazmi, vrátane . pamäťového . . So stdiu~ 
júcou s uver enitou a brJ!anc iou stvämila 
Cikkerove ;ratranské pot<?ky. '· . . 

Je určitou irón iou, že v celk·ovom po~ 
radí si zaslúžene vybojoval 2. miesto 
zase posl,.t<;háč š koly - Pavol .Kováč, 
ktorý pripravuje . v súčasno~t! svoj . dip
lomový . r ec itál n a VŠMU. Má vyrovnan ú 
t e chniku v~etký1::h druhov, s'voj tempe
r ame nt zväčša drž! do bre na uzde (vý
niml<u tvorili , 2., a najmä 3. časť W-a ld 
steinskej sonáty). Svo:i osob nostný vklarl 
vie prispôsobiť štýlu, ,prípadné tem pové 
výkyvy č iastočne regu lovať postupným 
spomaľovaním pred nastúpe ním re prízy. 
O jeho veľkých t-echnrických dispozíciách 

(Pokračovanie na 8. st-r. )' 

Stanislav Zún·tbo r sk_!Í. 

Celkom zasl úžene si :primát vybojoval 
Marián Lapšanský, poslucháč pražskej 
AMU, ináč najmladšl úča·s·tnik .prehliad 
ky. l keď po stránke c itového stvárne 
ni a obsahu d iela má ešte rezervy (naj
mä v Beethove novej Sonáte A dur 
op, 101 ), v o statných paramet r och svo
.lC.l interpretácie preukázal naile pšiu .prí
pravu a sc-hopnosť vyu žiť Ich v skvelei 
syntéze. Ravelove Zrkadlá pri všet k e j 
preclzite a úči n nej koncepci i utr,peli v 
n aj.iemnejších dy namických regis t ro ch 
pre zlú kvalitu nást roja . Veľké virtufl7-
ne schopnosti pre ukl'izal v br ilantnom a 
st rhujúco m zvládnutí Pr-okofievove j To
káty. 

Zda tný tech nický fond. a le nedostatok 
~ebakontroly charakterizuje výk on Sylvie 
Cápove j. J e j Mozart ( Koche l 311) ma l 

V IJa~ete SNI~ p6sol1í u:! niekotlro rne."amn sovie/ .~/rlf chor·eograf f . Jelanjan 
o pracz fr torého prmášame podrfll>n tí ulfon•tácru vo "nrítri čísla Na snímke 
le záber z pracovnej .~kúšky balet ného .~ú'>oru SND ' majstrom Jelanjal'!om. 

Pavol Kováč. 
Snimka: V. Kovalev málo dife r,encovan ý tón, nedostatok dis-

Snlmka: r. Dubovs k ý 



Koncer t né vystúpenia na d voch klavi -
, :roch majú p r e o becenstvo vždy istý ná
d ych a t rak cie a pr e r ecenzenta zn.ame
na.iú určité vybo·čeni·e z obvyklej ruti
n y. Objavu jú sa v h udobnom živote spo
r adicky - s málo známy mi skladbami, 
a pr eto chýba zvyča j né zrovnáv an ie so 
špičkovými in terpa:etáciami. Kr·i tik i p o
sl ucháč namiesto poľovnávania musí 
hodnotiť samotný vý.ko.rl. 

Príležito sť k tomu nám pos ky'Llo vy
s túpenie dvojice klavir i·stov z Košíc : 
I:udmily Kojanov ej a Pavla No·vot ného 
n a samostatnom ~·ecitá l i d ňa 28. marca 
t . r. v Zrkad lorve :i &i·eni Primaciálneho 
IJ)alác.a. V koncer te, ktoľý pr iniesol ma
lý rp.r ier ez literatúrou pre dva klavíre -
o d baroka po súč:asno·sť (Pasquini, Mo
za,r t , Liszt , CU~ker, Milhaud , Lutos\.aw
s ki) - obaj a mladí umelci pre dvied\.i 
v ýkon, k torý upút.a l technickou i h u 
dobnou istotou ( všet ky sk ladby h rali 
spamäti ) , zmyslom pre štýl a zd ravým 
m u zicírovaním. Pľ'i výbornej súhre s i 
k a ž·d ý z part ne•rov u ch ováva istú o so 
bitosť : j emné rozdiely vo far be tórnu 
a hudobnom t emrperam ent-e neboli ·v 
ž iadnom rpripad-e nedosbatikom, s k ôr prri
spe l.i k plas·tičnosti h ry. 

Z uvedených sklad ieb n a j lepši-e zapô
sobiJ.a Mozartov·a Sonát·a D dm·, Liszto
vo Concel't o path ét ique a Lu toslawsk ého 
Va<l'iác ie na Paganinih o tém u , ktorú 
umelci z·ahlraJ.i ako p ríd•arvok. Zaujím avá 
bo l·a možno.sť porovnať si k lavlrnu v-er
ziu Cikkerovej Slov-en.•skej suity so zrná
mou orch estrálnou podobou toht o die la , 
n o zdá sa mi, že k lavk.n em u zrneniu 
:pr -eds a len chý.ba čaro isikll'iv-e j ~nštru
ment ácie or igi:nálu. 

Pr i c-elkovom pek nom vyznení ume
leckej strá;nky konce.rtu budú naše kri
ti ck é tPd p.omienky zamerané skôr n a 
tr.adičný nezáu jem bratislavského publi
k a o vystúpen ia mooe:i zná:myc h int-er
p.ret ov, j ed nak na m alú starostlivos ť 
uspor·iadateľov : (:neskoro \.a·dené - a 
nie ce.Jkom dokona,Je n a·ladené nást1·oje ). 

P. Z. 
*** 

Brot islavské o becenstv'o je v o s vo jom 
vzťahu k org•anu , miea·ne povedané, n e
v ys:pytate l.!né. Ak s a na organ ovom k on
c erte zaplní sieň SF aspoň do IP01ov·ice. 
je <to u ž dost ato\:'l'lÝ d ôvod pr'e t o , a by 
si org,an ista s potešením u vedomH, že 
t entol'az n emus í hrať iba šty.ro m hlu
h ým s t enám. Medzi tých ,.v yvolen ých", 
ktOiľí sa majú komu prihovoriť, sa svo
jím koncertom (6. III.) zar•adi! a j b ra 
tislavský o rganista Boris Turza. 

Turza je typ u melca prJ,stupuj(tceho 
k d ielu s uplatn erním jemu v lastnej hú-

Predstavuje 

ževnato s.t i ·a intelektu . Aj keď sa jeho 
umenie j aví z tohto aspektu, nemožno 
mu odškriep iť silnú emodonáln u pôso
blvosť. Pr emyslene vybudované a vy 
ro vnane ply núce ly.rické čast i sú toho 
na jlepším dôkazom. Prostred n íc tvom do 
s·iova tvor ivej reg istrác i (~ sa intepre
tá cia n ie ktorých č.astí stáva la dokonca 
objavnou . Ďalšou pr·ednosťou Bo·risa 
Turzu je j eho dokona lá, brilan tná tech
nika, ktorá mu umožňuj e zrozumiteľné 
poda nie kontrapunktick ých po lyfónnych 
skladieb. Tieto zastupovali v jeho re
per-toá r i Chorá lová partit a c mol, Tri 
chorálové pr edohry a Passaca rJlia Jo
hanna Sebastiana Bacha. V druhej časti 
prorJ r.amu zau jala ok rem Mendelssohno
ve j Sonáty D dur, messi,aen ovsk ých Va
ra tions sur u n Noel a ngev.tn Gastona 
Lita izeho pr e dovše tk ým Fant áz,ta- Soná
ta Jána Levoslava Bellu. 

Napriek iom u , že Bor.is Tur.za je v na
šom malom s love·nskom merítku akosi 
v ú s traní, pns·vedčivo d-okáza.!, že by nás 
m ohol ú s.peš·ne rept,ezentovať aj v m e
rítku ov•eľ•a väčšom ! 

Dagma.r Kovái'ová 
*** 

Detský s pevácky zbor čs. rozhlasu v 
Bra t islave (zbormajst er On dre:i F r an
cisci, klavÍl'tlY sp.rievod Terézia Horáko 
vá), uskutočnil v-o Viedni ( dňa 12. mar
ca t . r .) koncer tné vystúpenie - na 
os lavách Medzin áro dného dňa žien , kt o 
r é u~pot·iadal Zvä z demokrat i·ckých žien 
Rak úska. 

V k u ltúr nom pro<g·ram e sa pt·edstavil 
obecenst vu koncer tným pr ogramom, kto 
rý pozostával z t roch časti. V pr vej 
o d z.nelra n em e ck á ľudová pi·eseň Všetky 
vtáčky sú u ž t u , Uspáv anka od .T. Brahm
sa, Detská h ra od W. A. Mozarta ( vše t 
k y p iesne v nemčine ) a ukážka z die l 
starých maj strov ECHO od Orla.nda di 
Lassa (v talianči ne ) . V d ru he j časti od 
zneli u ká žky ple·sňov-e :i a zboTO'Ve j tvo,r 
by s lovenských sklad•ateľov. Medzi nim i 
Sľub vlasti od Tibo.ra Andraš ovana, Máj 
od Ota Fere nczyho, Šťastnú cestu o d 
Ondre ja Fran cisciho, Na sv·ete je d•et í, 
ak-o smet í o d Milana Nováka ap . Tr etia 
ča sť bola ve novaná ľudovým piesňam v 
úp·r·avách slov.ensk ých a českých sk la
dateľov: Gajdujte gajd ičky (Tibo.r An
drašo v.an) , Husičky popolavé (Eu11en Su
choň ), I-Ielelo, helelo (Bartolomej Ur ba
n ec ) , Na tom boši leckým mostku (Fra n 
ti:šek P ioha) . l<!on c ertné vystúpenie za
u j a lo obecenstvo tak, ze s i vyn útilo nie 
k toré pro.gramové čísla opakovať . Prí 
t-omné z·ahra·ni čné d elegátky, funk cionár 
k y Z'Väzu dem okra ti ckých žien Rakúska 
vyslovovali svoj obdiv a uznanie kvali
tám zboru, k to rý svojím vyst úpením 
p.ris pel v značnej m iere k s lá1mostnej 
a t mostl'ér e !podujat ia. V k ultúmom ;p ro
!1 l'ame spoluúčín:kovala aj umeleck á sku 
p in a komun istickej mlá d.ežc Rakúska. 
Uv·ie dla prot estné p ies ne .prot i ná·silné 
m u u väzneniu komu nistk y Angely D<;vi
s ovej a 1Jl'<Oti vo j ne tv Indočíne. 

M. MARTINÄK 

e V. Erfurt e ( NDR)' uviedli 
23. a 24. marca 1972 Tri štúdie 
p re sláčiky a k lavír Oldr icha 
Flosmana. Orcheste.r Mestského 
d ivadl a v E r f urt·e dir igoval Vít 
Mir~ k a. 

8 Do progra mu dvojdenného 
fest iva lu Wittener Ta ge fúr 
neue I<ammermus.ik v západo
nemeckom mest e Witten zara
dili na 23. ap r íl a 1972 konce r t 
pr ažského súboru Musica viva 
Pragensis, ktorý po d ved e,ni:m 
Zbyňka Vosti'á'ka pre dvedie o. L 
skladby Zsolt a Durkóa, Sofie 
Guba.idu liny, Marka Kopelent.a 
a Zbyňka Vosti'áka. Skladba 
maďarského skladateľa Durkóa 
bu d e mať na tomt o koncerte 
SvPtovú premiéru . 
e Členo via Janáčkovho 

k varteta budú vyučovať kvar
tPtov ú hru na Medzin áro'CLnýoh 
ma j s·trovských kurzoch v o 
Freiburgu v se.pten'lb.ri 1972. V 
ich študi jnom prog·rame sú po
p r i dielach W. A. Mozarta, L. v . 
Beethovena a F . Schu berta i 
diela B. Smetanu, A. Dvoi'áka, 
L. .Tanäčka a B. Mar t inú. e Na d,ruhom výročnom 
ko nce·rt•e súčasnej českoslovel!l 
s kej hudby, ktorý v spo.lupráci 
s Hudobným i.nforma•čným 
strediskom ČHF :prirpra;vil na 
21. aoríl 1972 And.ré Smith, za
znejú v newyor•skom chráme 
Clmrch of the Covena•nt IV"Pr'ed
v edení Dagmar Platiolovej (har
fa )'. Edmunda Leroy.a ( orr:ran ) 
a č lenov s úboru The Hamm ar 
sk .iä ld Player .s skladby Zdeňka 
Folprech ta , Petra Ebena, Stan i
slava Jelínka, J ii'ího Dvoi'áčka, 
Klement a Slavick ého a Jarosla 
va Ki'i čku. 

e Skladateľ T. Salva ~ačal 
pracovať na IPOémie Vojna a 
svet pr e b arytón - sólo, žen - l 
sk ý zbor, koncertantný kontr a
bas a k omo.rný or chester ( slo-
v á Vl. Ma iakovského ). Dokon-
či l Etudu pr e orchester. veno
v anú 20. výročiu založen ia ži
li nského I<onzerv·a tó ria, kt orého 
.ie abso lventom. Prem iéra bu -
d e v má.H t . r . pri j ubileu š ko -
ly. SklHdbu uv edie Orchester 
mesta Žiliny s cl iri~1entom Bo
hušom Urba.no m. 

O Kru h priateľov s lovensk e j 
hudby pri ZSS pripravil ďal š í 
a bonen t ný cyklus. V rámci ne
ho je n aplánova n.v flautový r e
citá l Miloša Jurkoviča (10. IV. ), 
koncert z komo rne:i tvorby 
m lad ých s lo vensk ,ich sk J.a tlate
ľo v : Bart ov ic, Bokes, · Dibák, ' 
Domanský, Kovár (15. V. ) . ko
morná hudb a súčasných čes
kých · skladat·eľov ( 22. V.) a · 
koncert zboru Lúčnice (5. IV.). 

Na v com e t ~ pra cuJe .e . 
.• . odpovedá h udobný kritik a p racovník Hudobné ho odd elenia SNM -

d r . Vladimir č i ž i k. 
- Začiatkom t ohto r oku som skončil vý sT<"um a skompletizoval súpis do

sažiteľné/to dokumentačného mater iálu k rozk ošatenej umeleckej činnosti 
d i rigenta a skladateľa Frant iška BaiJušk a. V súpi se sa nachádza okr em Ba
IJuškove j pozostalosti , ktor á je uložená v našom oddelení, aj prehľad všetkých 
rukopisov a opisov j eho d iel , nahr ávky jehv sklad ieb v r ozhlasových fonoté
kach a na gramoplatniach. Pokúsil som sa skomple tizovať aj zoznam zacho
vaných nahrávok Babuškovej dir igent ske j či•mosti . V krát ke j pôvodnej št úd ii 
som zhodnotil význam tohto umelca pre slo11enskú lwdiJu a j eho pod iel na 
budovaní IJratislavs.kého hudobného života. Prácu som venoval k blíž iacemu 
sa 20. výročiu skladateľovej smrti. Vyjde v Hist orickom ziJorníku SNM. V sú
č asnosti k atalogizuj em korešpondenciu z pozos talosti Alexandra Albrecltta, 
k t orá md vy.~e 1500 jednot iek . časť z tejto k orešpondencie som publ ikoval 
vlani v pr áci ,.Bar ták.• Briefe in d ie Slowalcei". Dúfam, že si nájdem viac času 
aj pre spr acovávanie vývo ja a pr oblematiky hudobného .rkolstva na Sl ovensku , 
V tej to výskumnej úlohe som sa doteraz ve noval iba bratislavskému hu 
dolmémtt škols t vu. V súvisl osti s IJl ížiacim sa centenáriorn skladateľa Miku láša 
Moy zesa preiJerám a spracovávam pr e IJádateľov jeho pozostalosť. Dokončilo 
sa spracovanie pozost alosti po Júl iusovi Môžim. Okr em t oho sledujem brati
slavsk ý - čiastoi!ne l mimobra t is lavský - koncer tný život vo svojej puiJli· 
cistickej činnosti . - r -

sa 

Pri príležitost i dvadsi ateho výročia úmrt ia 
de'iin11e význámnej osobnosti československého 
ta;tečného umenia - l. V. Ps o tu, t<spor i ada!i 
j eho brnenskí spolupr acovníci a priatelia piét·• 
ny Spomienkový večer. 

Na t emu Psotova osobnosť a d ielo hovorili 
dr. K ar el B u nd á l e lc, do~:ent d i vadelnej ja~' 
kulty JAMU, · zaslúžilý umelec Rttdolf K v a S•l 

nic a, k torý dirigoval nej eclrw z majstrových 
bale tných inscenácií a prof. Jar oslav K r u t i lo, 
k·tor ý priblížil posl ttcháčom veselé i vážne prí ·' 
hody s l. V. Psot om. V záuerečnom, pr ecíte., 
norn príhooore zhodnotila Oľga K v a sn ic o~· 
v á, vedúca profesor ka t anečného oddeleni<~ 
brnenskeho štá t neho k onzer vatória, Psotovu 
umeleckú činnos!'. 

Ivo Várla Pso ta bol žiakom pražského ba·· 
l etného majstr a Antonína B e r g r a - pod 
jeho vedením pmcoval v Národnom d ivadle 
od r. 1923- 26. V r olm 1927-32 IJol sólistom a 
ba letným majstrom v Brne, od r. 1933- 36 ta·· 
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nečníkom v súbore Or iginál Ballet Russe. lcde 
spolupracoval s pres!áver:-ýn;i na.sledovníkrni 
Ďagilevov1ích wneleckych rdet, o. t. s M. F 0 · 1 

kinom a L. M j a s in o m. účinkoval v Bar~ 
cel one, v Londýne i v Monte Carlu. 

Po návr ate do Brna v r. 1936 pôsoiJil Psota 
ako choreogr af a sólista Zem~;kého d i vadl a a 
viedol - spoločne so svo j ou sestrou ĽuiJou -
baletnú školu, o k t orej v.~tepova li žiakom ole -• 
rem techni ckej zdatnosti aj lásku a úctu 
k tomut·o náročnému a namáhavénw druha 
umenia. 

K vý znamným choreografickým úspechom 
maj st r a Psot u z pr edvojnové/Lo obdobia patrí 
najmä svetová pr emiéra P r o It o f ie v o v ho 
lw l el'tt Romeo a Jú l'ia ( 1938 ) a vydar ené stvár
neni e D v o i' á k o v ý c h Slovanslcých tancov 
( 1941). 

Za druhej svetovej voj ny praeoval Psota 
s 250-členným balet ným súborom Teat r o Co-1, 
lon v Buenos A ires, lcde naštudoval balety · 
El lvlalone, Bolo raz a Yara, a r ežíroval ni_e-' 
koľko' opi er . M imor iadny úspech zaznamenaľ 
v Sao Paolo - zvíťazil, naprielc silnej konku ·' 
r encii, v k onkurze vypísanom na choreogra., 
f ické stvárnenie oslavného brazílskeho národ·: 
ného IJalet u l zmena ' ( 1944) . 

Od návratu do vlasti - v r . 1945 - ostal 
Psota vemý brnenském u divadl u. Pod j eho , 
vedením dosiahol baletný súbor, pozost ávaj uci 
zväč.~a z Psoi'ových žiakov, pozoruhodný vzo-' 
stup a výsledlcy. Z d iel t ohto plodného t vo -1 · 
r ivého oiJdoiJia ;:ožali mimor iadny úspech ba·' ' 
letná i nscenácia č aj k o v s k é ho V. symfónie , 
( Symfón ia života ) , Paganini na hudbu · 
S. R ac h m a n i no v a, 'S tr a u s s o v Ples ka· 
detov, Labut ie jazer o P. l . Čajkovského a nové ' 
na.~tudovanie Dvorákových Sl ovanských tancov.' 

V posledných rokoch svojho ž ivo ta pôsoiJil · 
I . V. Psota pohostinsky aj v Br atis lave - , 
naštudoval pre SND Bo r od i n o ve Poloveclcé : 
tance a vyučoval choreografiu na tane~nom . 
oddelení V ŠMU. · 
Dvadsať rolcoo od smrt i majstra Psotu pO•' . 

znamenalo v nemalej m iere VÝL'OÍ českosloven~ 
.~kého tanečného umenia - systemizované ta.., ' 
nečné šlcolst vo a spolupráca so sovietslcymi 
chor eografmi a pedagógmi pomohli vytýčiť no-• 
vé nárolcy a ci el e. ·Avšak aj v por ovnaní s na-· 
šou súčasnou IJalet nou tvorbou patrí Psotovmu 
umel eck ému oclkazu čestné miesto. 

ALICA PASTOROVÄ' 

husľové duo m an.žel·ov HOLBLINGOVCOV. 0 u id o 
1-1 o l b l in g absolv oval v t· 1964 koš ické Konze; vató
t'ium u p·rof. Takáča, VSMU u prof. T. Gasparka 
( r. 1969) . V súťaži umeleckých škôl získal v r . 1962 
III. cenu, o š tyri roky neskôr - l. cenu. V roku 1964 
získa l čestné uznanie v Štú diu m ladých. V r okoch 1966 
a 1966 účinkoval na Preh liadke mladých int erpretov 
v Trenčianskych Teplic iach . 

A nn a M i c h a l i k o v á - H o l b l i n g o v á š tudova
la na Konzervatór iu v Košiciach . P o mat ur ite n a bra
t islavskom Ko n zervatóriu prešla na VŠMU, ktorú ukon
čila v triede p rof. T. Gaš parka. V roku 1967 vys túpila 
s mimoriadnym ú·spechom na Prehliadke koncertnéh o 
u menia v Koš iciach a v r . 1966 a 1968 n a P rehliadk e 
mla dých in terp retov v Trenčianskych Teplic iach. 

ňajšieho Inte-rpódia '71. Za dop.rovodu SKO hrali Vival
diho Dvojkonc-ert . Zas!. umelec Bohdan Warchal -
hneď po tom t·o vystúpení - navrhol m ladým huslistom 
ďalšiu s polup rácu, ale a:i možnosť sólist ·ického spolu
účinkovania. A skutočne - o d va mesiac-e neskôr v y
st úpili s SKO a Bohdanom War ch a!om na koncerte v Sl o~ 
venskej filharmónii, k d'e ;predviedli Teiemannov Troj 
koncer t. ('ľot'0 d•ielo n ahra li aj pre Vydavateľstvo OPUS.)' 
Mla dí umelci si veľmi cen ia s poluprácu s Bohdanom 
Warcha lo m, nakoľko jeho sk úsenosti v e nsemblo v·e j hre, 
isk r ivá osobnosť a cľalšie ideálne vlastnos t i to ht o zná
meho ~~el~a ich inšpir ujú l])re ďalší um.ele?ký ra~t. f o 
Interpod!U 7l d·ostah ponuku n a zahramčne vystupeme 
v Poľsku. 

*** 

Vzájoomná spolupráca t•ejto d vojice interpr.etov zača la 
počas štúdií na VŠMU - p-rvé verejné vyst úpenie bo lo 
v rámci cyklu koncer tov pri pr!ležit ostl ot vorenia vý 
stavy .,Béla Bartók a Slovensko" na brat islavskom Hr a
d e v máj i 1969, kde or·ed viedH 4 zo skladate ľových 
husľových due t. V lete toho is tého roku sa zúčastnili 
(ako duo ) !ntenpr-etačného seminára v Luhačoviciach. 
Prvý celovečerný recitál absolvovali n a Pr·ehli adke slo
venského koncertného u menia v Ži line na jar 1970 . Ten 
to program nahrali a j p re bratis lavský rozh las. Pre Slo
venskú t ele víziu pripr .avHi n ahrávky die l Händ la a Sa r -

zinského. V roku 1971 mali celovečerný recitá l s kla
viristom Jánom Salayom v rámci koncert ného cy k lu 
m ladých u melc-ov. Na minuloročne.i Prehliadke m lad ých 
interpretov v Trenčianskych T·ep lici·ach vystúpili s p o lo
recitálom. Slovkoncert: angažoval toto husľové duo na 
niekoľko cel·ovečemých vyst úJPení v slovensk ých m ()S · 
tá ch . 

*** 
Vysoká umeleck á úroveň vys,túpení pasova la ma nže · 

lov I-!Olblin g-ovcov me dz,i najúspešnejších účastn ikov v la~ 

Ešte ako rposlucháčl Vš MU mali konce~·ty v Berlín e, 
vo Weimare, Erfu rte a Ki,ieve. V m áji t . r . vy.stúpia 
v Lodži. Radi spomínajú najmä na vystúpenie v !<i je
v e, kde spoznali prácu t amojšíoh h udo bných p eda gógov 
a orga·n izáciu štúdia n a tamojšom I<onz·ervató~·iu . 

*** 
Ma·nželia Holblingovc! Inšp irovali svojou u me,le ckou 

prácou - najmä m lad ých s lovenských skiadateľov -
k napís aniu d ie l pre husľové d uo . T<ik lg()r Dibák na
písa l p re 11 ich Can to pr e dvojo h uslí a Concertino pre 
dvo jo huslí a komomý ()rches t er . Pe te r Bartovic itn 
venoval trojčasťové Duetto a Hanuš Domanský -Musicu 
giocosu p.re dv·ojo hu s lí a k lavk. Anna a Qu ido Hä lblin
govci sa pripravujú na medz-inárodnú súťaž Gau d·e.amus 

konkurz interpretov &účasnej hu dby v Ho land sk u. 
Vo vyše hodi novom oroqra me 'l tvorby sk lad ate l'ov 
20. ~toročla uved(J a,i s lovenskú novinku Sonatínu 
pr e d vo:io huslí od Vla dimíra Bokesa. V. člžiK 



Sovietsky choreograf v balete SND savicä ). Manželka t u liola na krátkej ne 
oficiálnej mívšteve a pomáhala mi v 
präci s baletom. Je pedagoqičkou balet
ného uči• išfa v Je reva.ne a repetítorkou 
Al<ademického divadla opery a baletu 
A. A. Spendiarova, kde ja pracujem akQ 
choreograf. Vo svojej práci v SND sa 
snažím, a by výsledky boli po mojom od
chode na najvyšše:L mo:í11ej úrovn i. 
počas poby tu v CSSR som videl aj iné 

... pred 
premiérou 
Labutieho 

Fnmze Jelanjan so svojou manželkou 
( vľavo) a zas l. wnelkyňou Gustou He
l"ényor;ou (vpravo ). Sn!mka: I. Dubovský 

baletné súbory a nezdá sa mi, že 
by bratis lavský bol o niečo horší. Gru 
p uje sa z veľm i pracovitých a ambicióz
nych umelcov. Pri ďalše j s vedomitej prá 
ci môže byť jedným z najlepších balet
ných s úborov v republike. Je to dobrý 
ko lektív na kvalitnej pr·oľesionálnej 
úrovni a bez akýchkoľvek komplimentov 
- .pracuj e sa . mi s ním veľm i dobre. 
Moje hlavné snaženie - počas pobytu v 
Bratislave - ie naštudovať k premiére 
Čajkovského Labutie jazero. Pôvodný 
lermín premiéry ie má i t . r. Čitateľov 
bude is te zau jímať, ako som obsadil 
hlavné úlohy. V prvom obsadení ich 
stvilrnia Gabriela Záhradníková a Já n 
Haľama, vyznamenaný Za vynikajúcu 
orácu. V druhom obsadení šludujú hlav
né úlohy zasl. umelkyňa Gusta Heré 
nyová a Zoltán Nagy. Pre tel.eviziu som 
pri pravil so súborom a sól istami Baba
džanjanovu Hrdinskú baladu - je to 
približne polhodinový fa rebný film. Ok
rem toho pripravujeme Tri palmy od 
A. A. Spendiurova a Armé nsku svadbu. 
Rád by som sa do Bratis lavy vrátil na 
dlhodobe jšie anqažmán ·- icdná sa o 
pôsobení na ďa lšie tri ro·ky. 
L abu t ie jazero v druhom a štvrtom 

de jstve pripravu jem .podľa akade
mi ckého varia ntu Pelipu-Tvanova, prvé 
a t ret ie dejstvo bude v mojej vlastnej 
choreoqrafii. Pl"i postaveni druhého .a 
štvrtého {iejslva, k tot·é je už vypracova
né, m t pomáha la ,počas pob.vtu manžel 
k a. 

• Jazera Záber zo skúšky na pri pravovanú ba
letnú inscenáciu Cajkovského Labutieho 
j azera. Sn!mka: I. Dubovský 

p.ýtate sa ma na ,porovnanie t radície 

Od 13. októbra m. r. pôsobí v balet11om súbore Slovenského národného divadla 
národný umelec Arméns.kej SSR - Ft·unze Michajlovič J el an j a n. V polovici februá
ra pricestovala z Jerevanu na mesačný pobyt aj jeho manželka - národná umelkyiía 
Arménskej SSR Ľudmila Vi kto rovna J e l an j an o v á. čas krátkej návštevy využila 
(lepšie povedané - vy u ž i l s úbor SND) na prácu so sólistami i ensemblom. 
Oboch umelcov sme zastihli v pt·iestoroch bratislavskej Reduty, kde pracu:ie baletný 
súbor SND. Dvojhodinové pozorovanie bolo iba l<rátkym nahliadnutim do ťažke:l práce 
a prípravy všetkých zúčastnených, ktorí - podl'a vlastného vyjadrenia - dostávajú 
od oboch umelcov skutočne maximálnu a tvrdú pdpravu na chystané uvedenie ča:ikov
ského baletu L ab u tie ja zero. Okrem toho majster Jelanjan pôsobí v súbore 
i pedagogicky (bude tu do konca sezón~) - na ďalšom dotvára ni starších baletných 
Inscenácií a na príprave niekol'kých baletných televíznych f ilmov. Podrobnejšie nám 
o tom povedal: 

vášho ba letu a sovietskeho. Samo
zrejme - a ko ui vyplýva z bohatej 
histórie ruského ba letu - nemožno t u 
viesť rovnítko. V ZSSR existujú dve 
hlavné baletné strediská: Len in q rad, 
kto rý smeru.ie skôr k akademizmu v 
zmys le klasického baletu a Mo s k v a s 
v.ýbušne jším prejavom a motlerne.iším 
zameraním. Sez diskusie - obe školy 
majú vy~okú úr<> veň. Vyplýva to i zo 
syst ému baletného štúd ia, ktoré je v 
ZSSB 8-ročné, zati<tl' čo u vás - na 
l<onzervatóriu - 5-rol:né . A ,pritom ná
zory odbot·n ik-ov sO také, že s ba letom 
by sa ma lo z~č<tť už v útlom veku. V 
snahe osvi ež iť súbO·!' SND, som ,prizval 
k spolupráci a j vašich konzervatoristov. 
Dúfam, že túto možnosť využi jú a clo
kážu svojE> ambície. Ba let je umením 
mlad\ích a preto im lrcba dať čo naj
vi~_c možnosti. -uy-

p ri svojej práci v súbore som sa sús 
tredil na kondičné t'ľén in qy, sólistic

ké skúšky a dopracovanie det.ailov v 

s tarších baletných inscenáciá ch - teda 
aj na ·t zv. repetitorskú prácu. ( pozn. red. 
- v ~alelq~h Don Quijot e éJ .~P!i;lCa krá-

Naši v zahraničí 

Klára 1-Iavlílcová na svo
jom vystúpení v Havane. 

Snímka:. z. Mináčová 
Pred obecenst vo, ktoré sa v 

niekoľkých mestách Spanielska 
združuje olcolo Krulw priate
tov tlmenia, po:wala koncertná 
agentúra VIRTO v Barcelone 
našu klaviristTcu K láru Hav li 
kovrl. (Prvý raz mala korteerty 
v Spaniels1m v roku 1969.) Vy
fe dva februárové týždne trva
lo t:trné, v ktorom sa vystrie
dali mestá Palma de Malorca, 
Lorca, Cadiz, Jaen, Malaga a 
Caseres. 

Spanieli si mohli vybrat dva 
typy programov. V j ednom (v 
prvej polovici) figurovali starí 
majstri - Benda a Händel, v 
druhom - Grieg a Brahms. V 
každom viíak patr ila druhá čast 
skladbám profesora E. Sucho
ňa: Metamorfózy, Baladická 
suita a Dumka a tanec. Je 
istým spósobom odvahou pred
stúpit s polovicou programu 
slovenskej hudby pred obecen
stvo, ktoré o ne j nemá žiadne 
predstavy, pre ktorých všetko, 
čo sa týka hudobného umenia 
z Ceslcoslovenska, je obmedze
n~ na mená Smetana, Dvoi'ák, 
7anáček. Teraz pribudla osob· 
110st národného umelca E. Su-o 

cho1ia a ako hovori .sama kla
v:r istka ,. . . . má vždy najuäčiií 
úspech. Všade sa nctšl i mnohí. 
najmä klaviristi, Tctor í ma žia
dali o zaslanie 11ut. aleiJO gm
moplatní predovšetkým z 
Metamorfóz. žiaľ . rep•·ezentač
rlá skladba .~!ouenskej klavírne j 
literatúry, ktorú možno hrať 
všade s úspechom (po k oncer
te v Palma de Malorca sa kri 
tí/ca vyj adrovala o Suchoňovej 
hudbe v sttperlatívoch! ) je dáv
no rozobraná, r oky nebola zno 
vu vydaná a nie je možno uspo
kojiť dopyt. Metamorfózy by 
chceli naštudovať mnohí zahra
rtič ní klaviristi!!! 

Krásu moden1ého mesta 
Jaen, ležiaceho pod ( aj nad ) 
vysokými horami, umocníla pl 
ná koncertná sieň ( 600 ľudí) , 
výborné obecenstvo, pozorní 
usporiadatelia a vynikajúci ná
stroj." 

Z turné K. Havlíkovej od
padli ďalšie tri mestá (Valla 
dolit, Alicante, Cartaaena ) pre 
záväznú termín turné rw Ku
be, skade sa vrátila 22. marca 
t. r. - tiež skôr, pretože mu 
sela stihnúť nahrávanie Sucho 
l'íonho K aleidoskoptt pre televí
ziu. 

Hlavným cieľom ces t11 na K u
bu, kde ju vyslalo Mini.~terstvo 
kultíí.ry SSR - v rámci kul 
tíírnej clohodJJ - bolo predr>e
denie Suc1•miovej Ravsoi/ickej 
witq .~o Státnou ]ilharmó'liou 
r1 Havane. Pribudli aj recitály. 
V mestách Matanzos, Calderas, 
Camaguey a v na.~om kultúr
otom stredisku 11 Ravane. OT!e 
ce•tstvo bolo však vetmi vďač
né, .... . raz ma čakali už dne 
hodinu pred začiatkom. nemoh
la .~om sa ani rozohrať . . . " V 
Camaque11 boli dva koncer t1f, 
je tam Kruh priateľov umenia 
- ako jediný na Kube. Hrala 
som · vždy pred vupr·edan.rím 
hľadiskom pre 700 tudí. 

Hudba prof. E. Sucho·ňa 
vzbudzovala obdiv. V Havane 
- chce - jeden klavirista
černoch hrať Metamor{ózy. V 
Mat anzas prišiel za K. Havlí
kollou Kub'ánec, hrdo hovoril, 
že sa s naším skladateľom svo
znal nsobne na 'fest ivale tl Pieii
tanoch. (mm)' 

Poslaním Bri tish council 
(Britskej rady) je oboznamo
vať zahraničie s o všetkým kul
t úrnym, ve deckým a všeobecne 
spoločenským dianím Veľkej 
Británie a Commonwealthu. Or
gani·wje st;\'k a výmeny medzi 
štátmi. V rámci kultúrnej do
hody medzi ČSSR a Vel'kou 
Britániou sa t·ealizovala ponuka 
Hudobne j sel<eie tejto organi
zácie: umožniť štrnásťdenný 
š túdi:lný pobyt slovensl<ému 
skladatel'ovi. Na odporúčanie 
Zväzu slovenských skladateľov 
odcestQval , do Anqlicka (v • 
dňoch 4.-18. marca t. r . ) skla
dater Jän Z immer. Po ná
vrate nám o svoj om pobyte po
vedal: 

- ·Navštívil som sedem klll 
túrnych inštitúcií, šesť škôl 
(medzi nimi n ajvyššie 
Royal College of Music a Royal 
Academy ol Music), niekoľko 
operných !Predstavení a kon
certov. Pronram bol pestrý, bo
hatý a hostitelia sa postarali 
n iel,en o :jeho presné plnenie, 
a le a;l o príjemný po-byt oo 
spoločenskej stránke. 

V Londýne som (okrem už 
spomínaných hudobných uči 
líšť) 11avštivil tzv. Morley Col
lege. Ide o štátom dotovanú 
š kolu pre každého - bez roz
di·elu veku - kto sa chce vzde
lávať v niektorej umeleckej 
d iscipl!ne. Zo žiakov školy sú 
vytvorené dva orchestre. Mi
mo Londýna som bol navštíviť 

univerzitu v mesle York a v 
Leeds. Vysoká úwvcň hudob
ných Qddelenl najmä v Yorku 
je príznačná pre hudobný ži
vot v AnQlicku. Pri všetkých 
univerzitách sú kvalitne vy ba
vené štúd iá pre elektr onickú 
hud bu. 

l:ludúcich operných spevákov 
vychováva tzv. Lond ýnske 
operné cen t rum, kdP študu jú 
.a i zahraniční udetPti. Naštudo
vanie o:pery Si:! robí ,pred obe
cens tvom. Vide l som takto (až 
pn premiéru ) tPt:ipravovať ope
ru Orfeus a Eurydika od Mon
tevr.rcl iho. Išlo o kvali tné pred
vedenie. rovnako ako v prí 
pad e onery Be llizario od G. Do
nizettiho. kt or ú uvádzali v 
Sadler s We ll s Theatr·e poslu
cháči Ho}al Academy of Mu
s ic. 

Na Guildha ll School of Mu
sic and Drama som mal ored
nášku o slovenskej hudbe 16.-
19. storočia s ukiížkami z qra 
mopla tní a mQ. záznamov, ku 
ktorej mi poskytlo potrebný 
materiál Hudobné informačné 

stredisko. človeka poteší, že 
poslucháči so záujmom s ledo
vali výklad o hudo bne; kultú
re, -o ktore:i sa ku ním do
vtedy informácie nedostal i. Slo
venská hudba n ie ie zastúpená 
a ni v takej závažnej inštitúcii, 
akou jP The British Institut of 
Recorde d Sound. Je to vlast
ne archív dosažiteľných zvu
kových záznamov (qrarnoplatní 
aj m q. !Pásov) svetovej .produk
cie - od najstat·ších možných 
nahrávok až IPO súčasnosť. Ten
to ústev poriada aj koncer ty 
reprodukovanej hudby (podob
ne ako naše Divad lo hudby) a 
umožňu.ie všetkým záujemcom 
odpos luch svojich nahrávok. S 
riaditeľom - Mr. Patric·l<om 
Soulom - som hovoril o nad 
viazan! s polupráce s naším Hu
d-obným informačným stred is
kom a vydava teľstvom OPUS. 

O obojstrannú spoluprácu a 
s tyk ;pre javil záuje m aj ria
diteľ hudobne j sekcie Britskej 
rady, k torý pris.r11bil pQmoc pri 
výmene kultúrnych hodnôt me 
dzi našimi krajinami. (mm) l 

TVORBA 
·.Joze.f ·Sixta: 

NONETO 
Na začiatku tohto roka za.melo 

najnovšie dielo mladého s loven ~ 
ského skladateľa J ozefa Sixtu No
neto pre 4 s,Iáčikové a 5 dycho
vých nástro jov ( dokončené roku 
1970). Komorná zostava, ojedinelá 
v hudobnej literatúre d.ala skla 
datc l'ovi možnosť znovu upl,at-ni ť 
výborný cit pr.c komornosť a vy
pracovanosť zvuku. Vyhranenosf 
jN!JJot livých nástrojov, čl nástro
·jov_ých skupin, ale zárO'Veň .ply
nulá formovú skl benosť je jedným 
z dokumentov Sixtovho nada nia , 
kború schopne uplatni l aj v pred 
chádzajúcich skladbách - v Slá
či kovom kvartete, vQ Variáciách 
pre U nástrojov a v Asynchrónii, 
ba čiastočne už v absolvents-kej 
Symfónii. 

V Nonete vzájomnú korešpon 
denciu medzi skupinami a sólis 
l<tmi ~l zároveň moment sklbenosti 
dot:ie ľuje Sixta neus tálym prelí 
na,ním sa jednotli'vých úsekov -
celkov, k t<J·ré sú určo·vané roz~ 
sia hlosťou variácie, či rozš irova
J~ja základného tvaru, s upl atňova 
nim kontr apunkt-ickej techniky -
rozsiahlych imitačných spracova
n i ako i styčnéhQ bodu tejto 
t€chniky s cloclekafonickou, r esp. 
seriálnou - illVet·zie. 

Základným tvarom - témou. či 
melivom sa pre Sixtu sláva vol'ba 
jedného, p1·íp. dvoch intervalov, 
uplatňovaných v m e lodickom, či v 
harmonickom tvare. štrukturálna 
analýza každého úseku prezrádza 
dôsledné využivanie týchto inter
valov - práca s nimi popri spo
menutom imitačnom a inverznom 
použití zahŕňa aj c hromatickú vý
plň zvoleného intervalového rá m
ca, pričom je zreteľná skladate
ľova snaha vyhýbať sa konvenč
nosti. Tak napr. úvodn,ý úse k 
skladby sa koncentruj e tl'i:l inter
val male j tercie a male:i sexty, 
pričom sa Six ta vyhýba spojeniu 
inter v·a lov v harmonickom tvare, 
rezu ltujúcom ve ľkoseptimový in
t erval, p ravde podobne jeho zvu
kový účinok pľipadá vo zvolenom 
kontexte manie.rovitým. Fúzia in
t c.t·valov prebieha len v melodic
kom rozvinutí. Svojsky a .n~ošú- . 
chane na·rába Sixta aj s inter val 
mi zväčšenei kvarty a veľke:i sep
timy. tvoriacimi základné prvk.V 
d'alšich dielčich úsekov .,expozí
cie" Noneta, ak použijeme tento 
pomocný term in na vystihnutie 
č11sti nápadovo bohalej. štruklu
rá!ny a formový zlom predst~vu 
ie výrazn;j cen t ra lizácia :jediné ho 
tónu - d. Nasledu júci pr·oces by 
oa mohol opiiť pomocne charak 
terizovať použitim te rmínu z tra 
dičného priebehu sonátovej fo rmy 
- .,preve denie" Ulité interva ly 
spájcl do ce lku - dvanäsťtônové
ho radu, ktorý sa podrobu .ic se
r iiilne- technickému spracovani u, 
vnútorne bohato premenlivému, 
Súst redenie sa na prácu s ter
ciou - ako konštrukčným e lemen
lom - určuje začiatok "reprízy". 
Tentoraz sa úsek vyčerpáva strie 
d;; nim malej a vel'kej tercie. Po
stupná dynamická Qradácia zna
mená ukončenie s plynulým ná
stupom posledného úseku, na or
nanizáciu ktorého sa využivajú in
tervaly ma lej sekundy a čistej 
kvarty. 

P.rísnu fixáciu tónov a vzťahov 
medzi n imi, tým aj ich štatistic
ky rýchle vyčerpanie Sixta kom
penzu je voľným metrickým a t\Y't
mickým stvárnením. Aleato~·ný 
princíp bohatej variability sa tu 
zd'aleka neupl atňuje izolovane v 
rámci statických blokov. princ!p 
narastania a kumulácie sa reali 
zuje neustálym obmeňovanlm, pri
pomínajúcim plynulosť a sústre
denosť barokového naväzovania a 
odvíjani a tém. Dynamický t ok sa 
IXlhybuje v rámci striedmosti, <Pr e 
Sixtu je vôbec typický, už z jeho 
predchádz-aj úcich S'kladieb nega
tívny vzťah k lacným náhlym pre
delom, k neoddôvodnený.m dyna
mickým qradáciám a neúmemým 
kontrastom. Celok je prís•ne for 
movo spútan,ý, prezrádzajúc i však 
výborný Sixto·v zmysel pre muzi
kantskú spontánnosť a bezpro
strednosť, pT-ičom však vo vnút or
nej o rqanizácii štruktúry vládne, 
nko s:me spomenuli, až s t rohý ra 
cionftlny rozvrh. Noneto v plne j 
miere ukázalo, že Sixta schopne 
a talentovane vysti ho l ten ťažko 

uchopiteľný moment vhodného 
spojenia a úmerného vyváženia ra
:;ionálne konc·ipovaného materiá lu 
s uvedením s i psychickej únosnos
ti zvolenej koncepcie l emotív
neho kon~aktu vo vedomt poslu
chäča. 

ĽUBOMIR CHALUPKA 



'. 

eš 
Slovenský komorný orchester pod 

umeleck.ým vedením zas!. u melca Bohda
na Warchala pripravil obecens tvu na svo
;jom po&!ednom konc.erte po st·t·ánke hu
do bne.1 i umeleckej zau:iímavý p·r·ogram. 
Dran)aturgicky d obre zostavený rad 
skladieb bol obohate ný účinkovaním do
miiceho hosťa - Vladimíra Brunnera ml. 
.ako interpreta Concerta in D pre flau
t u, sláčiky a basso contin uo F. X. llich
tera, po pr.edného predstaviteľa man
heimskej školy a zároveň jej spoltJZa
kladateľom, vo svojej bohatej tvorbe 
anticipujúceho hudbu štýlu klas ici zmu, 
menovite W. A. Mozarta. Miesta hudob
n e la<lené v klasickom duchu má aj tát o 
skladba, ale v pods t ate kotví v hudbe 
šlýlu baroka. Dielo vlastn í niekoľko hu
d obne skvelých miest, pregnant né melo
dické motívy a myš li e111·ky. In terp·retácia 
ti eto miest a vyc!li la, inte,preti zacho
vali tzv. barokovú osnovu, nad ktorou 
nechali rozvi núť melod iku v klasi
cizu;iúcom lesku. Brunner sa takme r ne
bada·ne včlen i l do súboru a mäk kým tó 
nom nästro;ja a prirodzeným vý1·az·om 
dodáva l dielu atmosfé.r u. Svoju tech
nickú is totu dokume ntoval medzi iným 
aj v kadenciách, k toré boli p red vede né 

ni e n a spôsob ,.sólista 7.a každú CP nu" . 
ale .,jeden z ostat ných". Vst4py orches
tra (po kadenčných úsekoch). boli viac 
vklz nut!m ako, nästupmi, ·predvedené 
prekvapujúcou decentnosfou · a · ele~Jan
ciou tónu, pričom predovšetkým pomalá 
časť ( [.aq:jhetto con poco adagio) os t a
ne nejednému poslucháčovi. na dlhši čas 
v ,pamät i. . 

V spoluznení s čembalom sa súbor 
zvukovo p-ravidelne t lmil, čím nechal 
zvukový rámec aj tomuto c~·lkove sub
tllne zne júcemu nástroju, ak po·rovnáme 
s bež:nou praxou. ktorá čembalo chápe 
ako vodítko p re ost a t ných . hráčov, oby
čajne ho ostatné nástro je ·prehlušujú a 
len kde- t u sa ozve v säle jeho trhavý 
zvuk. B.asso Dontinuo vytvá•ralo v tom
to prlpade so súborom svojrázny hu
dobno-zvukový C·elok, ktorý napr. v spo
luznen! s flautou (F. X. Richter, hlavne 
v dynamicky tlmene jš!ch úsekoch) na
dobúdal celkom špecif·ickú, až nezvykle 
znejúcu fa rbu silnej pôsobivost i. 

Eleganciou tónu sa vyz-načovalo i 
úvo dné Largo ku Concer t o grosso e mol 
má.lo ~námeho - a je dného z mála maj
strov .a.nglickej ba rokove j hudby W. Boy
ca (jeho d ielo na'Značilo, že ide o zried-

~ perczerov večer 

Peter Toperczer. 

Na vyst ú pení SE' Košice ( 15. mar ca 
t . ,., ) boli príťailive hneď dva momen 
ty: po prvý mz na verejnom fconcerte 
(aJc ne počítame už 14. zabsolvovaných 
výchovných podujatí ) sa predstavil no 
voan{Jažovaný 2. stály dirigent - Ma 
rio K l e m e n s a Peter T o p e r c z e r 
(odchovanec koi!icfcého Konzer vatória ) 

uviedol sucasne 3 lclavírne diela s or
chestrom. 

Charalcterzzovať umelecký naturel 
M. K l e m e n s a na záfclade j eho - mac 
vyr~ikajúceho - sprevád::ačského výk o
nu. by bolo predčag rré a iste by ne 
viedlo k správnym uzáver om. Podarilo 
sa mu ošak· presoedčtť o >vn jej pofw
t ot>osti, iskrtvej hudobno.~ti, určité 
sk lone ((' plnokrvnému pre;avu , .~chop

nus ll lt(i r .:at pe ullJÍ rutnucký loA· . Mozno 
ll!ll uiwk vytknúť, že jeho ·zál uba v sý
tych farl;ách viedla na n iektorých ti se
k och Prokofieva i Liszta k prek rý vanm 
sóll~ fl! orchest r om. O•·chestrálny part 
spnevodrm bol vypracovanrí ináč so 
lídll.e - po Mránke intonačn.ej, v arti 
kulácii a vyr ovnanosti jednotlir;~ch ná
st r oj ových sk!!pín. Stíhra .~o sól i:~tom bo
la znamenrtá. 

Prizná vam sa. že som ešte nepočul 
celoveče'rné poclu j atte, ktorého celfÍ pro
gram vyplnil jediný sólista s or ches 
trom. l i!iel wm pret o na koncert s w·čt

(Qmt predsudkami a očakával som na j 
mä v d ruhej pol'OViCi večera (v dôsledku 
únavy) priemernej ší výkon. Toperczerov 
výkon a výdrž však moje obavy rozptý
lil. 

V šetky t r i diela: Moz art o v Klavír
ny koncer t d mol ( K iichel 466), Pr o
k o fi e v o v č. 1, Des dur a L i s 2: t o v 
Danse macabre zahral s ro vnakým se 
rióznym príst· r~pom, su verénne t echnic 
k y a s neúnavným budova•1im gradácií. 
V Moza·tovi cl()lnillat'a!a zrelosť pohľa
du, prn.•t ota. eleg ar~. cia, ;;musel pre hÍIJ-

Kňažná z Luce 
Ka:idá novii i.nscenácia starej C}perety 

.:uamená pre režisérov - (odvážlivcov ) . 
k tor! ešte dajú niečo na svoje u me lecké 
renomé. naozajský problém a h la vybole 
nie. Napríklad t aký Paganini. Dobre, 
h udba je o. k., bá .iečnä, bezchybná a po
lahodí sl uchu každého poslucháča. Ale 
čo prlbeh ? Ako ho "zaktua l izovať"? Ako 
v ňom nájsť čosi .,nové" , čo by nazna
čovalo aj etiku d oby, v k torej ho zno
vu zhmotľíu je na j avisku ? Ako ho "oprá
šiť", ako odstrán iť rozličné h lúpôstky a 
na ivnôstky, nepatr iace do arzenálu mo
derného umenia nášho veku, ktorého di 
váci síce ešte maj (! dostatočnú zásobu 
tol erantnos ti voči tom u, čo sa podne~ 
na ·javiskách prezentu j e, no nepatrí · sa 
tút o to lerantnosť v ná padnej miere 
štrapacirovať. 

Akiste by sa d al·o urobiť v iac, než sa 
po.cJarilo v Prešove hosťu;iúcemu reLtse
rovi Fra titiškovi Hellov!, keby bol mal 
kva litného libretistu plus nadmieru ci t 
livého komponistu, ktorí by boli hodi 
nový s troj tohto d nes už klas ického die
la svojho druhu preorQa nizoval i, pre 
lad ili d o Inej, dnešne j noty. (Nikdy ne 
zabudnem na Oifenbachovho Modrofúza 
vo l?els ens teinove j réžii v berlínskej I<o
miek e:i opere, k torý sa stal kabinetnou 
ukážkou toho, čo sa clá dosiahnu!. keď 
má niekto okrem veľkého talentu ai ne
ohraničené il)ersoná lne a finančné mož
nost i.) 

Len~e re2isér Re ll mal v Prešove · už 
o'd za č iatku kurióznu s ituáciu: d·ostal · za 
úlohu rozťa ť gord ický uzol, čiže insce
novať [.ehárovu operetu Paganini bez -
P awm ;niho. Operety úpad kového obdobia 
- a Paganin i patrí do vrchol·ne deka
den t nej epochy svojho žánru - majú 
s pravidla s ilný erotický náboj, ktorém u 
zodpovedá a j dy namická štruktú ra a 
podmanivil melocli čnosť hudby. Niet čo 
dokazovať na tom, že neprítomnosťou 
pr il'odzeného proti;pólu sa ktorýkoľvek 

l'ú bost ný pribeh :.ut•ltnHt icky oderotlzuje 
a s t rati zmyse l. p re to~e bez príči n niet 
následku, bez protipólu niet polarity a 
ener{:lia osame lej polosi sa bezcieľne roz
ptýli v éteri. V takom prípade sa a j s e
balepili inscenačn~' záme·r musí minúť 
c i eľa a výko·ny umelcov nadobudnú for
malist ický, samoúčelný níz. 

i steže, nemožno obís ť .präcu arch. Bre 
zinu, e1e Qantné, dobove vkusne š tylizo
vané kostýmy hosťujúcej V. Hegerovej, 
kto rá sa vede la vyhnúť lacnému ope
retnému luxusu, ani výborné hudobné 
naštudovanie dir iQenta Daneka. No i tak 
.ie zaujímavé a poučné, že napriek už 
spomínaným skutočnostiam, kto.ré nedo 
volili hotové k lasické formy až po okra j 
na.plnit živým obsahom. pretože od po
č iatku š lo vlastne o záchranu m inimá l
ne j zivotaschoonosti - absenciou Paga
niniho ab ovo okypteného útvaru, sve
domitá práca dvoji ce režis éra Františka 
Hella a choreograf!! Františka Bernatíka 
vyda la nečakane zrelé plody a navyše 
sa sta la nevdojak i previer kou schop
nosti sóli s to v a ba.letnej zložky s úboru. 

Prlčinou bol.i d va zák ladné zámery, 
zakotvené v režijnej koncepcii. Prvým 
bol d ôraz na Paj:Ja niniho prislušnosť k 
ľud u, ktor.ý umožnil zboru dedinčanov 
dosia hnu ť vý·raznejši podiel na deji. V 
plne ; miere sa to choreogra fo vi pod a
r ilo len v krčmovej scéne t re tieho dej
stva. No nielen za t·o mu ;patr í úp rimn~ 
revcrencia, ale neme nej i za prekvapujú 
cu úroveií pohybovej kultúry účinku :iú
c ich. Akä škoda, že prostredi e prvého 
d e jstv~ ne bolo ľud o ve išie. vi di eckejšie v 
sú lade so samotnou reži inou koncep
ciou, že zbor vidiečanov zostal opernt> 
statický, ,pričom výtva rnl-k až s úzkost
livou Indiferentnosťou iba ŕlaz.nači l ,.rí
nok" rožkom vyčnievajúceho ,priečelia 
hostinca, v k torom sa Paga nini ubytova l 
a naprie k tomu sa z ia vl spomedzi stlpov 
akéhosi luxusného pav ilónu veľkop an -

kavú nsobnosť, ktorej venovať pozornosť 
bolo dobrou čäsovou inves líciou a Ou
vertura zo suity Es dur - La Ly ra od 
G. Ph. Telemanna: t u snáď len ča sť 
s názvo m La Vielle by s i bola vyžado
va la byť pochope ná viac a ko štylizácia 
sk ladale l'a , ktot·v prekroč il v tvorbe ne
mecký barok a obrátil svo.i pohl'ad na 
!ah od n0jší stý l TaJJanska. Súbor dba l 
na plastické ved enie melodických J!nil
pod devízou nechať znieť každý nástroj, 
ka'ldú h ud obnú tému. a predsa udržať 
celok, čo sa okrem iného najm arkant
nejšie pre javi lo a osvedči lo vo Fúge 
( W. Boyce) ako aj v Concerto a cinque 
č. 5 op. 5 TalÍ<lna Albinoniho. Skladba 
s hudobne h ladkým prie behom p riniesla 
do ovzdušia viac komorný ako koncer
tan tný ráz, podobne ako B. Martin u 
(Sexteto pre sláčiky). Reprezen tant 
hudby 20. storočia cPikom svojrázne za
padal do tohoto radu svojou sviežos
ťou a vitalitou "na spôsob hudby baro 
ka", poskytova:! sl·ed ko,ntrasbnýc!h hu
dobných obrazov. Skladba bola zárov·eň 
inter,pretačne honosným záverom kon
certu. Koncertný večer <Vytváral súvis 
lú k r iv-ku i l1lterpretačného vzostupu, kto 
r ý sa dal sledovať poč·núc G. Ph . Te le
mannom, pozvo ľna prechádzal cez 
W. Boyceho, stU!Pňov.al sa u F. X. Rich
tera, T. Albinoniho a dos i·ahol svoj w 
chol u B. Martinu. INGE ŠIŠKOV A 

ku, dramatizmus výrazu i zvuková krá
sa. čo sa v Toperczerovom Mozartovi 
žiada zvlášť podčiarknuť, je skutočnost, 
že dokáže uchopiť a vystihnúť stvárne
nie základnej nálady príslušnej časti a 
s m imoriadnym citom pre mieru st vár
ňuje hlbokú melanchóliu, tragiclcý dra 
matizmus i živé finále. Z výkonu diri 
genta sa žiada vyzdvihnúť úspešné stvár 
nenie synkop v 1. časti Mozartovho kon 
certu a pomerne citliv.ít prístup k na
r ábaniu s dynamikou orchestrálneho zvu
ku. 

Toperczerov zmysel pre štýl možno 
dokumentovať aj jeho výkonom v Pro
kofievovi. Ak v Mozar tovi svoju fantá
ziu rozvíjal v medziach klasickej agogi
k y, v Prokofievovi ju uplatňoval v čo 
najširšom mer ítku - pri s tvän'lovaní 
d ravšieho. dynamicky a fa rebne boha tšie 
traktovaného štýlu. Popri rozmanitom 
tieňovaní dynamiky a zmysle pre širol.;o 
rozos pievanú kantilénu upúta l predo
všetkým d ô razom na účinok celku, kto
r.Ý bol s trhujúci i zásluhou protipos ta
venia kon trastu ly rického výrazu s útoč
ným. živelným d ramatizmom. 

Veľlcé dispozície- k r omant ickej virtuo 
zi te, neochalwjtíc i elňr1 pri stuán íovaní 
vzrušeného, pnam démonicky uyznieoa
júc~}f,Q ,.D anse macabre - parafrázy na 
Dies lrae pre klavír a or chester od 
F. L iszta - preukázal Toperczer na zá
ver svojho vystúpenia. l pri všetkej úcte 
k 1stote pri zdolávaní najväčších tech 
mckých krkolomností, k brilancii vil'· 
tHóznych pasáží, k strhujtícemu sta!!Cm.itt 
dynarnicfcrjcll oblúkov, .~i predsa Len do 
voiím l vrdif, že t•iičší dô,.az na kvalittl 
a tie1i vPanie k lavirneho zvufcu by tí.či 

nok z ;eho vúk omt e.~l e vystupňooali . 

v. Cfž lr< 

ského parku Mrzí i fak t, že choreograf 
spolu s režisérom nedokáza li lepšie p re
klenúť najväčšiu nii s trahu tejto a perety : 
Paganin iho koncert. Použité riešenie bo
lo konfúznou ilus tróc iou ,.čarode,jníc 
kych" žr iedie l Paganiniho magického 
majstrovstva a pohybová kakofón ia ne 
podporila, lež para lyzovala diviikoOvu 
fa ntáziu. 

V s úv is·!osti s dru hým základn.ým re 
ži.in.ým záme rom : dať naplno zaznieť [.e 
hárove.i hudbe - najväčším k ladom in
scenácie sa stal vý kon Elišky Pappovej 
v ú lohe kňažnej Anny E!isy, ktorú he
rečka obdarila nielen vydarenou povahe
kresbou , .ale a j neodmysliteľnými at ri
bútm i klas ickej operetnej ;primadony: 
z1anvym drama t ick ým so.pránom a bez
pečnými - u ž ab ovo na efekt vypo
čítanými - výškami, ženskou prlťa.žll
vos,ťou a eleganciou. Pappová t ak su
verénne zvlád la všetky situác ie, jej vý
kon tým nadobud ol punc umeleckej zre 
losti - nuž nečudo, že sústredila na 
seba pozorný záujem, umocnený sympa
tia mi a radosťou pu blika z divadelného 
pôžitku. Po mnohých rokoch sme teda 
videli opäť operetnú p rimadonu &ui ge
neris, splňajúcu pož·iadavky žánru, bez 
ktore j by divadlo nemohlo ani plá novať 
o peretné t it uly. Pravd a, bolest nou o táz
ko u zost áva, či to b\tde môcť robiť be2' 
tenoristu. 
Skutočnosť, Ž·e sa komický pár mar

kíza Pim pinel liho a primadony Be lly Gi
ret tiove.i, v ,podani Slavomíra Benku a 
Heleny Horváthovej, v renrlčku inter
ného hodnoten ia dostal na druhé mies
to pred štefanom Senkom a Júliou Kor 
päšovou, prezrádza veľa o strnulo m 
chápani operetne; komiky. Pre tože ďa l

šou zo zásluh hos ťujú ceho režiséra ie 
orave a.1 pred vída vé obsad enie Benku a 
Horvá t hovej. klorí správnosť tohto ťahu 
dokázali na druhe j premiére, keď pred 
viedli v Pt•ešove ešte nevidenú ukážku 
nevt ierave j, inteliQen t ne.i komiky, zmys. 
lu pre iróniu, iemný humor a jemu 
vyhrad ený priestor, decen tne zakompo
novaný do celkového obrazu inscenácie, 

Nedožité 
jubileum 
Simona 

Úvodný príhovor dr. Zden

ka Nováč:ka, CSc. 12. marca 

1972 otvoril k<>ncert z diel Ši

mona Jurovského pri príleži

tosti skladateľových nedožitých 

60. narodenín. Dr. Nováček vy

zdvihol Jurovské ho neúnavnú 

skladateľskú prácu, ktorä za~ 

sahovala do viacerých žánrov 

(dramatické diela. hudba k fil

mom, orchestrálne a komorné 

skladby, pre klavír a organ 

atď. ) a svoje ťažisko nachá

dzala vo vokálnej lyri l<e pies

l'lových cyklov a kantát. Zdô

raznil, že dielo Šimona .Jurov

ského dnes e šte ni e 1e plne 

docenené, a záleží teraz na sú

časníkoch, aký podie l budú mať 

na jeho uvádzaní do sloven

ského hudobného života. 

Po príh<>vore sa prítomným 

preds tavilo dychové kvintet~ 

so skladbou, ktorá zaujala svo

jou žartovnou, miestami až 

grotesknou náladou. Eva Sia 

hová-Chladná zaspievala nie

koľko skladieb z l yl'i ekého cyk

lu Muškát. Citlivý ldavirny 

sp rievod mala Valéria Kellyová. 

ktorá tiež · sólove prednies la 

Tance z baletu l!ytierska bala

da. Hummelovo sláčikové kvar

teto vynikajúco interpretovalo 

Jurovského Melódie a clialó!Jy 

Skladby, k toré odzneli na 

tomto milom s pomienkovom 

večere len potvrdili úvodné 

s lové dr. Zdenka Noväčka. 

Skladateľskú tvorbu šimona 

Jurovského je treba neodklad

ne oživiť, rozšíriť ňou reper• 

toár našich sólistov i komor

ných súborov, poskytnúť inter

pretom i poslucháčom bohaté 

hudobné zážitky, ktoré táto 

hudba so sebou prináša. 

-dt k-

Režisér·ova snaha o herecké stvá'rne.nie 
postáv bola citeľná i v prit lmenom vy· 
kone š tef.ana Senku - no vy.znela na
prázdno u Júlie Korpášovej. Už roky ju 
vidíme prechád,zať z inscenácie ' do in
scenácie so strnulou maskou vlastnej 
šarže, k to•rou necitUvo iQnoruje neo.pa
kovateľné charak terové rozd iely -.svojich 
postáv. Osobitne tt·eba vyzdvihnúť Fe
liceho v de likát nom podaní štefan·a Már· 
tona, k torý vždy vnáša na iavisko atmo· 
s.féru suverénneho umelca. 
Hosťujúci rež isér František Rei! te

da nechtiac u robi l "čistý stôl" V · tomto 
9úbore, vydel·il každém u jemu · Pl'islú
cha i ú ce miesto pod ľa m iery ta lentu a 
f?k tickej zásluhy o úspech insc~nácie, 
kto•rá priniesla ,ďalší dôkaz, že prešov
sk ý spevoherný súbor ie u nás na čele 
S•náh o umelecky hodnotnú inter,pretäclu 
operetného r ·epertoáru. 

GIZELA MAČUGOV Á 



Existuje . vážna hudba? 
ŕl·odiny edetickej oýchnvy n:.:ira;zí. nepreberné možností vzájomného dialógu 

pedagóga a študenta. Tento du1tóg móže mat r ô:mu fo r mu a podobu. K.to~i si 
posťaiuje na nedostatok známo/( o klasiľikačno•n hárku a výsledok -- pí.~omka 
z predmetu. Môže tmzesť do lwdtrz to, čo ošetlcy písomky - napätie, nen;ozitu 
i strach. Tak by sa ale pomaly mohlo vytratiť to najkrajšie, čo by bolo možné 
dosiahnut - vzťah. Nze som ale proti písaniu v r ámci hodín, resp. domácej 
pripravil na vyučovanie Prihovár-al by som sa za formu tzv seminántej práce. 
Pomôže získať množst vo auterttického materialu, ktor ý determinuje vzťah post 
pubescenta ku krásnemu v hudbe, ukazuje na šírku jeho citového diapazónu. 
Najčastejšou t émou sú zážitky a dojmy z /concertov, hodnotenia vypočutých 
hudobných relácii v rozhlase, v televízii a pod. Nechýbajú ani ankety a úvahy. 
Pri takýchto prácach je dobré predížiť t ermín ich odovzdania a zamedziť tak 
v~niku povrchných a horúcou ihlou šitých tiloh. Najlepšie z n ich klasifikujem 
a ak neuvediem známk u, zostane poznámka, že tíloha bola vypracovaná. 

Pozoruhodné sú myšlienky jednej z posledných úvah na tému: Ex i s t uje 
vá ž na h zt db a? Písali ju iituclenti ll. ročníka. TJ vediem najzávažnejšie z my~
lienok, vyskytujúce sa vo viacerých štylizačných obmenách. Sú mark~ntným 
príkladom toho, že práve tu máme do činenia s vekom, kedy vzťah_ kl!. kras nemu 
v 'umení a v živote dostáva v,yhranerzú definitívnu podobu na cely zwot". 

*** 
- čo bude o pár storočí dopredu? Nazvú mladí ľudia dnešnú hudbu vážnou? 

Nie, veď táto hudba je dynamická, veselá a strhujúca. Predsa však existuje t en 
hrozný prívlastok a ľudia ho s pá jajú s hudbou. V h~dbe sa nesmieme z_auj!mať 
jednostranne, musíme ju brať ako c~lok, lebo ka~d-~ . hudba n:á syo.Je caro. 
len ho treba vedieť objaviť - a to je mekedy to na;JI.azste. (Gazovzčová, ll. A) 

*** 
- Ktosi povie: To je váina hudba, tej nerozumiem. Keby tmtTcol do toho, čo 

skrýva, čo chce povedať, zistil by, že táto hudba ~ôže, h~voriť o _šťastí, _kráse. 
ideáloch. Vtedy by pochopil, že výraz vážna nie Je !Jelmz vhodny. Myslzm. ze 
Zeljenkove Hry, v ktorých autor vykreslil svet malých detí, taj omstiev , .z k~o
rých niektoré pasáže možno počúvať aj s úsmevor_r:, do_statočne d~~re~lta ~uto 
myšlienku. Alebo Debussyho More je tak prekvapu]uce, ze posl uchác: ma doJem, 
že aj on je medzi vlnami, ktoré ho unášajú, že more zvukov j_e nekonečné_ a do
káže s člo vekom urobiť zázraky. An i tu by sme nenašli to, co by naznacovalo, 
že táto hudba je "vážna". Preto nemožno hovorif o vážnej hudbe vtedy. _ke_ď 
jej nerozumieme. Zároveň t:šak nemožno poprieť. že existuje ~~tdba. ktora Je 
vážna svojím námetom, (S1míková, IL A) 

*** 
- Oblasť hudby, ktorú nazývame vaznou, zahrňuje okrem iných i také sklad_-

by, ktorým prívlastok "vážna" nijako nesvedčí, lebo do~áž~. člove~a rozve~eliť 
i v·smutných chvíľach. Podobne i v oblasti hurlby "nevázneJ nachadzame ptes
ne, pri ktorých sa citovo za lože?ý posluch~č možno i v~pl_a~e. Dele_nie hudby 
na vážnu a populá.rnu nie j e spravne, preto:ce newdpoveda JeJ skulocnému ob-: 
sahu. Tí, ktor! pod s lovom hudba rozumejú iba niečo, čo sa dobre počúva, st 
nevšímajú, či to, čo nazývajú "hudbou". mf1 i nejaký vnútorný obsah Bez vnú
torného obsahu hudba je iba karikatúrou skutočného_ umenia. Aj tie najpopu lfir 
nejšie piesne často strácajú svoju popula r itu po kratkom čase: Skutočná ~ud~a 
je nadčasová, stále nám má čo povedať. A t u si konečne mus1me uvedomtť , ze 
neexistuje hudba .,vážna" a ,.nevážna", ale iba h•.tdba dobrá a zlá . :'.)astne !ba 
jedna - dobrá. Tej druhej názov hudba nepatrí. ( Mzhalzcka, ll. AJ 

Talianska skupina Canzinier e '}elle Lame pracuje približ>le U yri ro 
ky . Zatiaľ absolvovala vyše 300 tJerejných vystúpe'tí. Jej clenmz sú 
mladí talzanski komur!istt, ktorí nechcú byť len spetJákmi. ale i ak
tivistami. Na berlínskom festivale mala najväčší úspech ich pieseň, 
ktorú venovali Angele Davisovej. 

Vo februári bol v demokratickom Ber
Une festival s do.sť ojedine lým z-ame
raním, festival, kt.orého prog.ram pozo
stával temer výlučne z politickýc:h p.ies
ní. Šty.ridsať súťažiacich, či už vokál
no-inŠtrumentáhwch sku;pl.n alebo sólis
tov z NDR a z 27 krajin svet a t·u v •prie 
behu týždňa predviedla repeL'toár, k to
rého cieľom .ie boj ~a ušl\acht ilé hod -· 
noty, prot i nezmyselným vojnám a ne
zmyselnej nenávisti, proti imperia!i?Jmu 
a kolonia~i~mu. Festi·val politickej pie,o;
ne v Berlíne tým za:vfš il treti rok svo
jej existencie a treba hneď úvodom po
vedať, že veľmi úSipešne. 

Zmyslom festivalu nebolo0 udeľovanie 
cien, ani ~lorifikovanie hvie~d. išlo t u 
o čosi viac. Vystupovali t u speváci a 
skupiny zo soci-aloistických krajín, n le a J 
zo Zäpadu, stretávali sa na besedách 
jednak navzájom, ako aj s mladými 
Nemcall"li; s lov.om išlo o vzájomné spo
znáv.ani·e, v,ýmenu skúsenos-tí ~o spo lo č 
ného boj•a, o priateľstvo. 

Festivalové koncerty Sta uskutočňova
ll v eX'kluzivne j I<onn•resov•e.i hale. Tu 

· sa účinkujúci predstavovali skôr o.r ien
tačne, krátkymi blokmi s ukážkami svoj 
ho typického r eper toáru. Absolvovali 
však aj rad ď.alších vystúJPení v Dome 
mladých talentov a v Robotníckom klu
be želez.ničiarov, kde sa predstavi li di
vákom s d.lhš im programom. 

Medzi účinkujúcimi boli !l)n:ds taviteHa 
aa>jro.zmaonitejškh hudobnych štýlov a 

zameraní. Popri vo.kál nych sólistoch a 
vok<i lnych sl~upinäch bo!J tu aj folkoví 
speváci, skifľlové S·kupiny a nechýbali 
ani súbo·ry s č isto beatovým ob·sadením. 

K naj zaujímavejším pa td li vys,tú.peni.a 
súborov z Latinskej Amerjky. Veľkú ob
!'ubu si získ·ala skupina Quilapayun (Tri 
brady) z Chile, ktorá ie už tradičným 
hosťom berlínskych t.estiva lov. Ale a j 
ďalšie telesá z tejto obla.st i (napr. Bas
ta alebo Ex!per·imentáln.a skupina doku
mentárne ho filmového štúdia ICAIC z 
Kuby ) sa tešili mimoriad·nej pozornosti. 

Spometi .. i zástupcov eur ópskych kapi
t alistických š tátov zau jali na jm ä fíns ke 
skupiny Aj:jit- pr·oo a Kom, ako aj t al.ioa.n
ska skupina Canzin iere delle l'<lme. Tieto 
skupiny vyvíja jú činnosť v rámoi zdru
žení dcmok.raticke .i mládeže vo svoj ich 
krajin~eh. Pritom ich vplyv nie je až 
taký obro;eclzený, ako by S·a na prvý 
pohľaú mohlo zdať. Pôsobia totiž na de 
~a ťtisice mladých ľudi združených v rôz 
nych o,rga,nizá'Ciác·h . 
Nepo;rovnateľne lepš i<- :>oodmi•e nky maju 

pre svoj u činnosť spe·váci po litických 
piesní v NDR. Už niekoľko roko·v s a tu 
mimori·adne živo rozvíja tzv. spevácke 
hn utie. J eho prínos s,počíva vo vytvá
raní nespočetných speváckych Slkupín pr i 
s tredných školách a závodných kluboch. 
Ty,pickými .predstaviteľmi týchto skupin 
sú Chanson I<lub z P.ankowa a Lyrk 
Son~-Ciub z Berlína. Tie to skupiny sme 

GRAMORECENZIA 

Telemann na platni OPUS ~ u 
Opus vydal ,pla tňu St 93 11 0142 diela 

z tvorby Georga Phil ippa Telemanna v 
in te rpretácií Slovenského komorného or
chestr a po<l vedením Bohdana Warchala 
a so sólistami: Bohdan Warchal, Anna 
a Quido Holblingovci a Juraj Alexander. 

Cím viac SH rozširu.ie zúujem o baro
kovú hudbu, tým viičšmi vystupuje do 
popredia význam i:l aktuálnosť osobnosti 
Georga Philippa Telemanna, jed ného z 
vr cholných majstro•v nemeckého nesko
reho baroka. Prečo sa na Telemanna tak 
dlho zabúdalo, ťažko vysvetliť. Možno, 
ze jeho prejav stál v rozpore s vývojo
vými tendenciami, ktoré sa uplatňovali 
<JO zániku ~alantného štýlu v rámci vr
~holného klasicizmu. Soočiatku každý no
vý smer nej:Juje bezprost·rednú minu losť. 
l<eď nas ta la c·hvíľa .,obnovenia" baroka 
v neskorom klasicizme a hlavne v ra
nom a·oman t izme, s tála hudba už na no
vých výr azových ,pozíciách; hudba sa vy
víjala v s mere stupňovaného dramatiz
:nu, snažila sa dosiahnuť väčší monu
•nentalizmus a silnejši pútos. Do tohoto 
vý vojového trendu viac zapada la hu dba 
G. F. Hiin cl la a .J. S. Bacha. Oproti tomu 
vý razový svet Telemannovej hudby je 
Joznačcný l yl'ič nosťou , h ravosťou a vti 
'Jom - s akýmsi vedom.ým odklonom 
d dram atizmu u patet ično st i ; sú to cha-

!·akteris til<y, ktoré vie v plnej miere 
•Jceniť iba súč.asnosť. Vše·str.annosť Tele
mannove.i neobyča.}ne bohat-ej tvorby ne
možno sice jednou platňou vyčer-pať, a l·e 
mysl ím si, že novovydané gramO!Platňa 
•lkazuje vhodným výberom skladieb bo
hatú paletu v rám ci jeho orchest·rálnej 
-1 koncertnej tvo.rby. Ťažiskom Tele
'll<H1nových -orchestrálnych ·• skladieb je 
>'tancúzska ouverturová su"ita: . platňa 
::>rinMa dve suity, k toré sa však svo
·irn rh~!':JktProrn a oo<;lan im odlišujú. 

ma li mo7.nosť vidi eť v minulom roku aj 
v Ccskoslovensku. 

"ilovenský Ostrt, dn,ý výbor SZM vys lal 
n a hr~t·línsky ťestival Pavla Hammela s 
Prlidmi a Mar~itu Suka.ilovú. !ch vy
stúpenia prijalo berl!nskp publikum veľ

mi srd ečne. Pavol Hammel zožal naj
väčši ú>pech s pes ničkou Koniec roz
p;·áv ky. Maq}Jta Šuka jlová , ktorá na mi
nu loročnom festivale v J ihl-ave obsadila 
druhé miPsto, a ·j v Berlíne potvr{}ila, že 

' Ceskos lovenskú prenlleru hrdi nske j 
predohry Septembet· 1923 od bulhar
ského skladateľa Vasila. Kazandžieva 
.ie treba hodnot iť ako v,ýznamný dra 
matu rg ický čin košickej Štábnej fi l
harmónie. Veď s tvorbou súčaSJných 
sklad at eľov zo soc. š UHov sa na na
šich koncertných pódiách stre táva
me iba sporad icky. Ze je tomu t·ak 
lli~p.rávom. presvedčili sme sa opäť 
poznaním Kazandžievovej skladby. Už 
samotn_ý názov die la naznačuje, že 
má dramatický obsah. podnietený re
vo lučnými · dejinami bulharsk ého ľu
du. Skladba má logickú stavbu a bo
hatý metodi cko-invenčný ma teriá l. 
Kaza ndžiev nap!ňa fo rm u orchestrá l
nej ,predohry dramatickým obsahom, 
využíva tradičné kompozičné metó
dy, nesooží sa o moder.nosť za kaž
dú cenu. Je predovšetkým majstrom 
orc-hes trá lnej inštrumentácie 
množstvo vkusných zvukov() efekt
ných pasá7.!, dôkladne premys lené 
rozloženie orchesträl·neho zvuku, d·ra
matické kontva&ty - to sú hlavné 
?.maky Kaz.andžievovej skl·a.dby, ktorá 
v interpretácii dirigenta Jii'ího Belo
hlávka nakoni.ec vyzn,Jeva ako oslava 
víťazného boja ~a slobodu. 

P lnohodno·tmé BiHohlávk·ovo poňatie 
výs'ta"V'by a koncepcie uväd~aných d·i·el 
narážala v Mo.zartovom Koncerte pre 
hus.le a orche!>"l:er č. 3 G dur na 
značne odliš nú predstavu sólistu Dé
nesa Kovácsa .t. Maď·arska. BiHohlá
vek vo všetkých tro~h častiach kon
cer tu (ale najmal'lk.anrtnejšie v ada
giovej dr uhe j časti ) cítil živš-ie tem
Pá, uvedomoval s i galantoosť Moz.ar-

Suita D dur je koncertantnou suitou, v 
ktorej vystupuje a ko sólový nástroj 
gamba (.inte rpretovaná na platni violon
čelom). Suita La lyra obsahuje okrem 
pÍ'·ekrá-snej ouvertúry a sledu dobových 
tancov aj charakterovú sklad bu, im i
tujúcu hudobný nástroj viellu alebo ny
neru: La lyra, čiže v•iella alebo nynera 
je sláčikový nástroj, v ktorom prebe
rá ok.rúhly válee pod s't-runami - na 
ruč,ný pohon - úlohu sláčika, kto1·ý ro
zozvučí súča.sne všetky st.runy, čím 
vzniká pod každým tónom melódie, hra
nej na vľchnej strune, ostinátny akord, 
čo Telemann veľmi krásne vystihol v 
tejto časti suity. Okrem týchto dvoch 
suít obsahuje pla·tňa ukážku z Tetema n
novej koncertnej tvorby; je to Koncert 
F dur pre :5 huslí, sláčiky a genet·álbas. 
Dielo využíva v kúzelných zvukových 
zoskupeniach výrazové a kontt·astné 
možnosti só lových hus iel a pl.'Ínáša celý 
sled originálnych a vtipných epizód. 

Technická kva lita platne je veľmi vy. 
darená, čo umožňuje s pôžitkom. s le· 
dovaf umeleck é hodnoty nahráv.ky, znR
menitú. súhru celého e.nsemblu, živosť a 
pô~obivosť Wa,rchalovej umeleckej· kGn
ce,pc.ie a realizácie, precíznosť a su
~estívnosť podania ako i umelecký vý
kon ·sólových husl:istov - · B. Warchala 
a Hol,blingovcov. Treba vyzdvihnúť ume
leckú kvalitu sólového viol-onče l istu Ju
raja Alexandra, jeho š týlový cit a !'ah
kosť jeho prejavu, adekváte:Jeho vý,r.azo. 
vým požiadavkám pre~rásnej koncel!'
tantnej suity hudobného baroka. Žiaľ, z 
_ťejto .suity sa v pros pech zachovan .ia 
1!c~J:ijiťk'ých" ' param etrov musela vyne
~af'čô~rente s Double. Platňa má 'však 
inak lPOd ľa môjho názoru vel'ké ša·nce 
na úspech aj na :z.a•hran ičných fórach. 

JÁN ALBRECHT 

je.i dot·erajšie ús pechy neboli náhodné. 
J e j repertoár pozostáva l väčšinou z pes
niči ek na Brechtove texty. 

V budúcom roku má byť berlínsky 
Festival politic.kých piesni súčasťou 
X. svetového festivalu mlád eže. Je to 
celkom logické, pretože berlínsky festi
val už aj v tohtoročne.i podobe ďaleko 
presi.ahol hranice NDR. 

MARIÁN ZÁHORÁK 

1 

tovej hudby, ipreto bola jeho inter
pretácia plná lesku, noblesy a svie
žosti. I<ovácsove tempá boli príliš 
pomalé, nasilu zdržiaval orches~e.r, 
čím vwikali mnohé rytmické ne·sú
lady. U Kovácsa to možno pt·ipisať 
snáď únave ( veď na ~enerálke l~o·n 
certu bolo tempovo t'·Ozdi1~ lne poňati e 
takmeľ zan edbate rn é! ). I ked' J<o
vács d isponu je vdkou tPchni<'k <Ju 
pohotovosť·ou a zrelosťou, ani v born
to smere nemožno hovoriť o doko
nalosti, zvlášť ak máme na mysli ka 
denciu koncertu. Aj napriek SPúml· 
naným nedostatkom je Kovács veľ 
kým huslistom - s jasným, priezt·ač
n.ým tónom, ktorý upútal predovšet
kým vrúcnosťou a s.pevnosťou intlm
nej melodiky 2. časti Mozartovho 
k·oncer>tu. 

Belohlávkov zmys el pre št.ýlovost a 
'lchopnosť preniknúť k obsahovej pod
state uvádzaných skladieb bol zrej 
mý aj v Sukovej s uite Rad úz a Ma
huliena. l keď sú jeho gestá s trohé 
svojou osobnosťou vie strhnúť or
chester k vášnivému výrazu. Pozná 
možnosti or chestra, dokáže prehliad
nuť drobné techniclcé, resp. rytmic
ké nedostatky, sle dujúc jediný cieľ -
vytvoriť plnokrvnú živú muz.iku - a 
to sa mu práve v Sukovej su ite po
darilo v plnej miere. Nemožno ne
spomenúť vynik·ajúci výkon koncert
ného majs tra Milana Jir outa, kto.rý 
obťažný sólový part l . hus li zvládol 
niele'n technicky, ale p redovšetkým 
k!ľásou tónu a .veľkou kultúrou pce -
i avu. 

L-rOJA VALANSKA 



Mladý fínsky dirigent a skladatel' 

LEIF SEGERSTAM 
Vaša dirigents,kä hv,iezda zažiarila najmä vlani na 

Salzburskom festivale, kde ste s mimol'iadnym ohla
som predviedli Mozartov ÚnQs zo Serailu. Ako ste 
sa dostali do karajanovskej sféry? 

V štokholmskej o,pere som o. i. naštudoval i Wag
nerovho T•ristana. Jednu z repríz videl Kara:lanov 
manažér a výsledkom bolo p-ozvanie do S.alzburgu. 
Tohto roku tam uvedú ďalšie 1·,eprízy únosu. 

Ako prvý dil'igent štokholmskej opery ste kom
petentný povedať čosi zaujímavé o prvej švédskej 
scéne. 

V tomto divadle som skončil sv•oju činnosť 6. ja
nuára, k·edy som na!Posledy dirigoval Tristana, hoci 
na začiatku sezóny som bol menovaný hudobným 
riaditeľom. S bývalým gene•rálnym intenda·ntom Go
~·anom Gent•elom, ktorý už pôsobí ako nas.táva:júci 
~·iaditeľ Metropolitnej opery v New Yorku, sme si 
umelecky veľmi dobre rozumeli. Vychádzal mi v 
ústrety a mal som u neho široké pole uplatmenia. 
Jeho nástupca je s kôr úradnícky t yp. Nevznikol me
dzi nami potrebný umelecký súzvuk, takže naša 
vzájomná práca by d.ivadlu ne,prospela a preto som 
dobr,ovoľ·ne odišie·l. 

,A vaše budúce stále pôsobisko? 
Deutsche Oper v Západ.nom Be•rlíne vo funkcii 

prvého dirigenta. Po odchode Lorina Ma.az.ela už 
nebol menovaný nový hudobný riad iteľ .a budú tam 
pôsobiť dvaja I]Jrví dir:igenti. Okrem mňa to bude 
Gerd Albrecht. Pohostinsky som tam dkigoV1al už 
Bohému, Carlosa, Othella a Salome. 

Táto sezóna j e teda pre vás dosť rušná! 
V štokholme sme kvôli r enovácii budovy začaH až 

v novembri, takže som nenaštudoval žiadne nové 
d ielo. Dirigoval som iba reprízy Toscy, Gavaliera 
s ružou a T1·istana. So štokholmskou operou som 
bol tiež v Paríži a d•irigoval som Stravinského Les 
Noces. Po odchode z divadla mám teraz viac času 
pre koncertnú čLnnosť. V januári som hosťoval v So
vi,etskom zväze, o. i. v Leningrade, potom som diri
goval rozhlasové orchestry v Ríme a v Torine, štok
holmskú filharmóniu v kodaňskej opere. 

A čo vás čaká v blízkej budúcnosti? 
Budem dirigovať rozhl,asový orchest er v Západ

nom Berlíne, Viedenských symfonikov, Nationa l Sym
IPhony Orchest·ra vo Wastingtone, New Philharmonia 
v Londýne. Na budúci rok mám pozvanie do lon 
dýnskej Covent Garden, l<de na študujem j ednu ope
ru, pravdepodobne z t alianskeho repertoáru a do 
MetrOtpolitnej opery, kde pr.edvediem dve t alianske 
die la. Ich názvy však zatiaľ nechc·em P·rez't'adiť. 

Pri pomerne bohatej dirigentskej činnosti máte 
ešte čas na komponovanie? 

Teraz už iba v lete , cez dovolenku, ale až do roku 
1968 S'Om sa komponovaniu venoval äosť 'intenzívne 
Musím však priznať, že som písal v značnej izolácH. 
Zdanlivo som objavoval n iektoré zaujímavé zvukové 
kombinácie, o ktorých som neskôt• zistil, že ich už 
skôr a lepšie použili iní skladatelia ako Berg, Lu
toslawskol. Pri svojom dirigentskom pôsobení som 
sl však podsrtatne rozšíril i v tomto snne·re svoi 
obzor. · 

Ktoré diela zo svojej tvorby p01kladáte za uajdô
Ježi tejšie? 

To najvýznamne jš i·e - pieSňQVý cyklus 6 Songs 
of Experience na básne Williama Blakea p.re soprá!J1 
a veľký o.rch est er, zvláštnym spôs,obom rozsadený, 
aby vznikol stereofónny do:iem - ešte nepredvíedli. 
Skladba sa bude hrať bez dir igenta. V jednotlivých 
pasážach je určitá ná strojová skupina alebo nástt'o i 
dir igentom pre ostatných, čo bude klásť veľké ná
roky na poz·ornos•ť a rytmické cíteni·e orchestra. 
Z mojej staršej tvorby by SQm menova l ešte hu s
ľový koncert, ktorý vyš iel a j tlačou, ·jednodejs tv,ov,ý 
ba let Pa ndora, ktorý o. i. predviedli a j v Budapešti 
a piesňový cyklus, ktorý vo farbe nakrútila švédsk~ 
t elevízia. 

Keby ste sa mali rozhodnúť medzi taktovkou a 
lw mponovaním, čomu by s te da li prednost'! 

Rozhodne druhej alternatíve, ktorá však zatiaľ ne . 
prichádza do úvahy, lebo komponovaním by som sa 
neuživí!. Alebo lepš ie povedané. kombináciou oboch 
činnosti - š tyr i mesiace v ŕoku diri~ovať a osta 
tok komponovan ie. Azda raz v bud (Jr•nos tí . .. 

MIH OSLA V ŠULC 

CARLO ZECCHI 
a tri definície hudby 

Po prvý raz sme v živoote naživo počuli Zecchi:ho, keď 
v roku 1946 v Krakov.e l])redvi•edol Fantastickú symfóniu 
a súčasne s.prevá-d21al v Beethovenovom G dur kon
certe. Posledný raz sme ho počuli pred chvíľou : sivo
vlasý pán, s námahou potláča.iúci slabosť vlastného te-la, 
zasadol na pódiu Filha~mónie K. Szymanowského, aby 
predviedol Haydn-ove a Mozartove diela. Nie, nemám 
v úmysle písať správu: bolo by to nádhe.11né, znamenité, 
kompetentné, vecné. Prečo ešte písať iné recenz,ie? 
Premýšľam o troch definíciách hudby. Nepopi.sujú jej 

istoty: sú dokladmi vztahu v umen'i zvukov, sú do
kladmi epoch, ktoré 1ch vydali; vymedzujú vzťah tvm·cu 
a inte.r.pr,et,a diela. Hovoria o vzťahu "človek-umenie". 

*** 
V ktQromsi z listov (azda Felixovi Dornovi, kapelní-

kovi v Královci) syn bohatého bankára a vnuk múd
reho f.ilozof·a, chlapec, ktorému na šestnáste narodeniny 
bohatý otec vytvo.ril vla;;tný symfonický orchester -
napísal, že "ťažko tlmočiť zvuk hudby slovami poézie. 
A. to nie p.reto, akQ s,a tr·aduje, že hudba nemôže, ne
dokáže vysloviť všetko to, o čom hovorí poézia, ale 
~reto, že vlastné slov<i s ú chudobné na vyslovenie myš
lienky, obsahu hudby" . Bolo to iba fanfarónstvo tv·orcu 
Piesní bez slov? Možno. Ale v tomto tvrdení je jednako 
len skrytá vážnejšia pravda, než drobné konštatovanie 
o nevhodnosti hovorove j reči na transplantáciu dQ ká
nona poetiky a reči zvukov. To, čo hovorí Mendelssohn, 
.ie v prvom rade potv1·dením, že hudba je šp ec if ic
k ý m .i azy k om, pr o str i ed k om k om un i k o
v a n i a s a. Dnes, keď takme.t· v ka7,dom odbore ko11-
štatujeme rozvoj jazyka, nepretlmočiteľného do naše ·i 
bežnej hovor.enej l·eči, kde dokonca na výšavách poézie 
by bolo ť·až'k>o p[·eložiť pra vid lá označenia a rovnosti 
množstva, model atómu a štruktúru ky,s,elion, dnes -
opakujem - lepšie rporozumi·eme výpovedi skladateľa 
19. storočia. Hudba je rečou, z čoho .nevyniká možnosť 
.1e.1 "pretlmočenia". Iné je jej významové pole . Iný 
"slovník", podlieha iným pravidlám "synt ·axu". J•estvuje 
- a keď sú nám už známe iné jazyky. Keď sme rp~ed 
~kmi počúvali Zecchiho Fantastickú symfóniu, ::odá sa, 
ze po p,rvý raz sme intuitívne pochopili túto prostú 
pravdu. Hudba vyopov·e dala; nepotrebovala iiterá;rny p,ro
gram, i keď skladateľ ho v nej chcel nachádzať. Možno 
p:áy_e preto sa utiek·al do sľé:ry narkotických haluci
nacu, do y oblasti grotes'kne pi·,etvát1nenej skutočnosti, 
do b!'!~pecného pásma nadrealizmu. Zecchiho hudba roz
právala - a le na inej, nel•iterát·nej platforme. Mal-a po~ 
dobu sonátového allegra, veľ:k·ej tl·ojdielnej piesne, fan
tazijných variácii, ronda... Rozprával-a o svo jej fan
tastičností, o svoje j fantazij nosti, o majstrovst~e i o 
efektnosti, o tom všetkom, čo je v nej, a čo našťastie 
nemožno pretlmočiť, pretože keby sme to dokázali, tak 
už dávno by sme sa zaobe rali účtovlllictvom výrazo-
vosti.. . · 

*** 
Je však aj i:ná definícia, kt orú t r.adíocia (? )' pripisuje 

lipskému kantorovi .a súčasne aj množstvu iných h~
dobníkov tej e:pochy. Hudba? - Aké prosté, j.ednodu-

ehe! Stačí lb'i vedieť, v ktorej cl\vili treba udrieť na 
pravý kläves a ako dlho stláčať. I keby sám Bachov 
dud1 potwdzo,v,al túto 1pravdu, neuveríme, že to vlastnt 
on vymysJ.el túto def.iníciu v !POdobe algoritmu. Algo
ritmu, kto~·ý koniec~koncov informuje iba o technike 
záznamu, 'O technike hrania nôt. Ale čo sa tu hovorí 
o hudbe? Veď aj tá pseudodefinícia má väčšmi fran
c\lz&ku provenienciu. Veľmi pripomína Cha:mforta, 'POdľa 
ktorého "láska je trenie dvoch pokožiek". Je to tiež 
algorľtmus na konkrétnu ,.výrobu lásky", ale - čo to 
má spoločné s láskou '? 

*** 
Musica est exercitium arithmeticae occultum nescicu

tis se numerare animi - píše Elžbieta Dziebowská v 
poznámk·e k zhrnutiu Leibnizových názorov na hudbu 
·V knihe Manfreda Bukofzer.a (Hudba v období baroka.· 
PWN 1970, strán 529), ktorý píše, že Leibniz označoval 
hudbu a·ko "podvedomý prejav duše". Na marg·o: škoda, 
že ani Bukofze.r a-ni Dziebowska neuvádzajú pramene. 
Nie to je však dôležité. Dôležité :ie, že vďaka prekla
dat·eľke máme pravdepodobne latinský text, k torý však 
trochu širšie a trochu ináč ako Buko[zer vyjadruje 
Leibnizovu myšlienku, ak je on naoza .i jeho autorom ... 
Veď 1pr,edsa numerare to nie .ie ~ba rátanie, ale aj me· 
ranie proporcii, meranie rytmu skôr ako p,očítanie a v 
occultum nescicutis numet·are animi :ie skryté vycíte· 
nie poriadku a proporcií duchom, ktorý nevedomky 
.,počíta", "dáv.a poradie", "vytvára poriadok" ... hoci 
sa podrobuje zásadám cvičeni•a. Tento citát možno roz
víjať a jeho Qramatická forma ne•obyčajne obohacuje 
významné pole tohoto výroku v barokovej latine. čo 
ako nerozlušbiteľný j e význam tejto vety, predsa z nej 
pres:vita pokus o zachyte,nie zmyslu, ratio a exercitio. 
Pripúštam, že by sa d·ala napísať obšírna téza, ukazu· 
júca na jednej strane na tradície pitagoreizmu, ka.rte· 
zian.izmu, utajených zväzkoQv s Newtonovou myšlienkou, 
a na druhej strane na metafyzické koncepcie August!~ 
nove a samého Leibniza , v úlomku myšlienky kt'Orého 
v~nikla takáto zmes. V dôsledku Bukoíze.rov výklad, ho
C·! sk.res-lený a neúplný, ~ribližu .i e všeobecný zmysel 
Leibnizovej myš lienky. Podvedomé rátanie du'še hovorí 
o harmónii psychiky schopnej pota:j<Omky vycítiť pro~ 
po.:cie. Snaží sa zladiť zmysly s duchom, zakotvujúc 
v nom scho•pno,sť podvedomého vycítenioa rytmu. Prene· 
senie tejto tézy na pôdu psychológie, hoci na !POhľad 
vzdialené od leibnizovskej metafyziky, akoby potvrdzo
Vialo .na~e dnešné dom~ienky o ,,pdrodzenom zckoji" 
estet1ckych vnemov. Nase pocity, vnútorné presvedče• 
nie, d~spozície k preciťov.aniu takých javov, ako sú.rôz· 
n~rode typy rytmov (plastických, kinetických, zvuko· 
v~ch), ~ko rôzne ty1PY harmónie, príbuznosti aj 1•oz• 
dJ~l·~ost1 a ykontrastu - to všetk·o sa v určitom 'Zmysle 
oc1ta v obsimej a tl'ochu tajomnej, no pritom veľmi 
múdre:j Le.ibnizovej defin!cii. 

Dnes, keď Car•J.o Zecchi do svojho repertoát'U zara• 
ďuje takmer výlučne d.iela z obdobia klasicizmu, ne• 
nachádza sa v jeho k·reáciách ten bujný živel narácie 
ktorý charaktel·izoval ;jeho ml.adš ie .roky. Hudba sa zba~ 
vu:je g:randilokve:ncie, hudobného kr.a·sor.ečníctva strá
ca čosi .:o svojej emotív11ej hodnoty. P1'kodze1~e, ne
p~estáv·a byť rečou, ale je to nielen prihovárande sa 
.,cloveka k človeku", ale potvt·d.eni,e večného zväzku 
k_torý spája l'uclí. Ťa7.ko rpov·ed .a ť, či je to radostné, tra~ 
rp.cké: smu1Jné, veselé, žartovné, ale bo sláwws·l!né ume
me. Je to vážna hudba, ak v nej umele c siaha do jej 

Rozlúči' a 
stt Scalou 

šiel dkigovať otváracie pt•edsta·v·enie, 
poslal naj skôr niekoho, kto mal zistiť, 
v akom stave sa budova o,pery na,
chádza. Dotyčný pán aj priš·iel a vy
slovil sa, že budovu v určenom ter
míne nedolrončla. Uistil som ho o· 
opaku. 

Toscanini p•ricestova!. Prvé čo uro
bil bolo, že ·vyšiel na javisko, plesol 
si do dlani, aby vyskúšal akustiku. 
A .potom mu vy-try.skli slzy radosti, 
že "jeho Scal·a" je z,novu taká, ako 
predtým. Nik nemilov·al Sc·alu väčšmi 
ako Toscanini. 

Azda predsa ešte ktosi: vy. 
- Ani ja nie. Nadišiel ll. máj 

1946, nezabudnuteľný deň pre mňa i 
pre každého Talian-a. Z otvár·acieho 
koncertu som odchád21al s pocitom, 
že teraz sa zrodila jar a s ňou nové 
náde je. Tosc•anini a Scala nám prJ
navrátili ,;ar. 

! e Na 40-ročnú úspešnú čin• ' 
nosť s~ môž,e tohto roku po• 
zerať Ustre dná. moskov·skä hu• 
dobná škola. Je prvou špeciál• 
nou šk·olou svojho druhu, kto• 
rú zrj·adJH rv ZSSR. Jej absol• 
ventí po ;jedenásťročnej výcho• 
ve majú právo študovať na ho
ciktorom ľubovoľne zvolenom 
konzervatóriu. Nol·má·lne škol
ské vyučovanie, teória hudby a 
näs.trojová 'Jýučba sa tu spo
.íil•i !Pre' 350 žiakov v racionál~ 
ny systém. Sedemdesiatpäť de
tí a mladých ľudi pr ichádza 
na ško1u ročne z r ôznych zvä
zových republík. 

Maria Callasová a Antonio Ghi· 
,·inghelli: "Boli to veľké roky 
Scaly .• . " 

Antonio Ghiringhelli bol 27 rokov 
'éfintendantQ!n milánske;! Scaly. Teraz 
~a vzdal tejto funl.:cie · zo zdravot
ných dôvodov. Požiadali ho, aby po
vedal čosj o .svojich zážitkoch, ktoré 
ho s,p~jajú s touto preslávenou ope
ľOU. 

*** 
Milánsky starosta v roku 1945 sa 

rozhodol, ·že poverí Antonia Ghi 
ringhelliho funkciQu .,mimoriadr::eho 
komisára" milánske;! Scaly, Ghi
ringhelli v tom čase bol majitel'om 
továrne na pančuchy a amatét'skym 
nadšencom opery. 

- Budovu milánskej Scaly vo voj
ne ť·ažko poškod·ili , v augus te 1943 
bombardova ~i. Bomba zničila známe 
hľadisko, ktoré v roku 1777 postavil 
Piermarin i. J avisko z.achráni].a želez
ná opon•a. Aj ostatné časti budovy 
~a P·remenili na t ·r·osky. 

Vy s te v tom čase ešte vôbec ne 
rozumeli opere? 

- V tom čase bolo úlohou člslo 
jedna obnovenie s tavby - hovori 
Ghiringhe lli - a tomu som ro,zumel. 
'>orn pt·acovitý človek, pr,acova l S<Om 
oo ce lý svoj ž,ivot. Scalu bolo treba 
Dostaviť a .i a som sa poduja l na túto 
úlohu. Boli to pracné dni. 

Ked' som neskôr potom t elefonoval 
ľoscaninimu do Ameriky, aby .pri-

Po To.scaninim sa objavHa ďalšia 
hv iezd,a na nebi tejto o,pe,ry: Vittor·io 
de Saba'ta. Toscanini a de Sabata boli 
cdkom rozdieineho t empe,ramentu, 
každý iným spôsobom' chápal hudbu. 
Nevyhnutne v.z,nuk1i med zi nimi ná 
zorové nezhody a s ituáciu sťažo;val.o 
to, že okolo k!aždého z n ich sa gru
povali skupiny obdivovateľov. Ale 
Scala ich zmierila. 

Dobre sa pamätám na · te,n deň. 
Oboch v·eľkých dirigentov sme ne
chali osamote, aby ,s i svo j vzťah ob
jasnili. Podarilo sa to. Toscanini si 
vždy vážil de Sabatu a de Sabata zas 
obdivt>val Toscaniniho. Po tomto 
stretnutí ne·bol·o už via<: nezhôd me
dzi nimi. Po ToOsc,anin!ho smr,ti dir·i
gov.al de Sabata Requiem na jeho 
pohrebe. Gesto o to významnejšie, 
že de S.aha'ba bol ,v tom čase veľmi 
chorý a sotva vstal z postele. n e 
roky boli pre Sca.Ju veľmi významné. 
Pamätám sa, keď v roku 1950 tu di
r igova Li :t'ad predstave111í Toscanini, de 
Sabata, Cantelli a Karajan. 

Také veľké roky už ani viac nena
sledovaJ.i ••• 

- J e pt·avd•ou, že dnes by sme 
sotva mohli dať dohromady gardu ta
kých veľkých di·rigentských osobnos
tí. Majme však strpenie. V 'tom Č·a-
3~" sm e to isté hovoril-i aj o spevá
koch. Veľkí speváci: Maria Canig!ia, 
Ebe Stignaniová, Ticho Schipa, Gia
como Laur-i Volpi - tých .ie čoraz 
menej. Mys leli sme si, že je kondec 
zlatým časom. Potom vš ak priš la ge
ner ácia mladých: M<tria Callasová, 
Henata Tebaldio·vá, Mario del Monaco. 
Cesare Síepi, Giuseppe di Stefano. 

- u -

e Od 3.-19. júna t. r. bude 
v Lipsku už IV. ročník súťaže 
J. S. Bacha. Tohtm·očnej sa 
zúčastní 205 súťaži,acich z 29 
kJrajín ~ odbore : klavír, organ, 
husle, cembalo a spev. Súťaž 
sa skončí koncertom víťazov v 
li;pske.i op ere. Medz iná-rodná 
porota sa skladá väčšinou zo 
zah1·.an ičných umelcov 111 cel
kovom počte 32 ľudi - z to• 
ho je 22 členov poQ·oty z NDR, 

e Na počesť 50~:ročnej exis
tencie Mos kovsrke j filharmónie 
budú mnohé koncerty, ktoré 
otvorH 30. m arca t . r. s láv
nostný večer. úči:nkovali na 
ňom SviatosJ.av RicJlter, David 
Oistrach a Leonid Kogan. V 
roku 1971 usporJ·adali rôzne hu
dobné te lesá Filha-rmónie asi 
8000 koncertov. Z histórie fil· 
hannôoni·e spomeňme prvý kon
ce.rt vr. 1922, na k:torom pred· 
vi·edQl orches t-er diela Beetho
vena, Hachma-n.inova, Skriabina 
a Taneieva. 

e V Che.rsone založili fil· 
harmóniu pre školskú mládež. 
V dramaturg-ii plánujú okQ·em 
koncer•tov a j stretnut4a s maj
stt,amí umel•eckého slova. Ok· 
rem toho stručné slovné sp1·ie· 
vody odborníkov hudby uľah• 
čia na k·once•rtoch získavanie 
d·etí pre komrPlikovaný, no ča
t:ovný svet veľkého umenia. 

e Kolektív cha:rkovs kých 
:>klaclateľov Pl'ipravu:je ďalš( 
pronram tzv. fa.r·ebne .i hudby, 
V cenbrá l.nom parku m esta -
v IPriestrannom cirkusovom sta
ne budú okrem diel Beethove
na, Ča,ikovskéhQ, Mozarta, Pi'O· 
ko fi eva a Chačaturiana uvede
né a j tzv. farebno-dynami cké 
skladby súčasných aut,orov. 



vlastného jadra; je to hudba rozosmiata osebe ako fo r 
ma slávnej definície krásna u Akvinantu. 

Zeccht vnikol do rytmu hudby. To neznamená, že sa 
prl~ržiava ryt~icke.i schémy, že nemení tempo, že je , 
zlvym metronomom. .le ne!=fítciou toho všetkého. Je 
nos;teJ'.on; pulzu, kto;rý .ie o•rganickým pulzom hud·by 
a zaroven Jeho v lastným pulzom, pulzom človeka . K·r.eu
je hu~lbu v čase? Nie - on ju skôr z neho vydobýja. 
Nevtlača ju do rámca ubiehajúcich minút ale ukazu·je 
jej živú trvácnosť. ' · 

Tajomstvo "tem po !=fiusto" - vlastného tempa. Treba 
byt naozaj vel'k,ým človekom, aby niekto Qdha lil v sebe 
tajomstvo podvedomého ".rátania duše". Treba sa po
noriť ~o najhlbších hlbín vlastnej, ľudskej fyziológie, 
aby .leJ rytmus zahral zvukmi Haydna, Mozarta či Ros
siniho. Alebo sa azda t.reba narodiť alebo žiť v .atmo
sf~~~ mýto~ Ar~;í di e ? Možno nie náhodou boli najž·ivot
DeJSUnJ "b!Ologtcky najautentickejšimi umelcami" Ta 
lían.i, Španieli, Gréci '! Benedett i, Ma i nardi, Gerlin, Se
govla, Casa is, Gin a Bachauerová, Mi t ropoulos? Ale oo 
je to vec vyspelosti? čokoľvek by s me odpovedali na 
tieto ~t~~ky .- stále. zostaneme v okruhu hypotézy. 
V QPOZICII : iJl'lrodzenosť a temperament, či rozum a roz
vaha. Musica est exercitium arithmeticae occultum 
nescicutls se numerare animi. čo ako nevieryhod:ne to 
znie, nazdávam ~a. že umelecká cesta Carla· Zecchi·ho 
prešla od ko ncepcie hudby známej z v§roku Felixa 
Mendelssohna-Bartholdyho k hlbokej, no tiažkej a m no
hov_rstvovej Leibnizovej def1nícii. Nazdávam sa, že to 
mozno nazvať ani nie t ak prehlbením štýlu výpovede 
a~o skô~ pridaním väčšieho, trvalejšieho 'zmys'tu tejto 
vypoved1. 

MARIAN WALEK-WALEWSKI 
Prevzaté z časopisu Ruch muzyczny 

t československý roz
hlas v Bratislave a Slo
venské hudobné vydava
teľstvo OPUS. n. p. v 
Bratislave vyhlasujú 
skladatefskú súťaž o naj
lepšiu spievanú polku a 
valčík 1972 pod názvom 
TAKÚ MI ZAHRAJ. Pod
mienky: do súťaže mož
no zadať pôvodné, dosiaľ 
nezverejnené polky a val
číky so slovenským tex~ 
tom. Text je podmienkou. · 
Sútaž ie neanonymná a 
môže sa jej zúčastniť 
každý občan, trvalo žijú-
ci na Slovensku. Nemô
žu sa jej zúčastnil čle
novia poroty. Autori po
šlú skladby v úprave pre 
spev a klavír s prilože
ným textom a dvoma kó
piami textu (strojom pí
sanými). J eden sklada
teľ môže zada·ť najviac 
tri skladby. Skladby tre
ba poslať na adresu: čs. 

rozhlas , Bratislava, Zo
chova 3 - do 31. mája 
1972. Rozhodujúca je pe
čiatka poš tové ho úradu. 
Zás ielku treba označiť 
heslom POLKA-VALčiK 
1972. Súťažné skladby sa 
nevt·acajú. Skladby zhod
notí porota odborníkov a 
vyberie 10 na:ilepších 
s kladieb, ktoré do !<on
ca roku 1972 odzne jú na 
verejnom koncerte. Po 
koncerte porota odbor ní
kov znova zhodnoti tých
to desat skladieb a ude 
lí ceny vo výške 3000,
korún, 2000,- Kčs a 
1000,- Kčs. Piesne sa 
odmeiíujú ako celok, po
diel skladateľa a textára 
je vecou ich vzájomnej 
clohody. Hlasovaním pub
lika sa udelí cena publi
ka (1000,- Kčs). Poro
ta má právo ceny upra
viť a rozdeliť, prípadne 
niektorú z cien neudeliť. 

Jubilant 
Zaslúžilý umelec TIBOR ANDRAŠOVAN sa dožil za

čiatkom apríla t. 1.'. 55 roko·v. Nechceme opa·kovať 
zvyčajné fr ázy o jubilantovej mladosti a sviežo·sti, 
a le u osobnosti tohto skladateľa a cllhoročného or
ganizátora i pracovníka na poli Iolklóru sa nedá 
obísť trochu obyčajne znejúca veta. J eho nadanie, 
neobyčajná pracovitosť a húževnatosť vyplnili počas 
rokov práce ,.dotazník" umeleckých výsledkov ne
obyčajne bohatým výpočtom diel - či už ide o 
úpravy fo·lk lôru, jeho ďalšieho s pracovania na vyso
kej umeleckej báze, o samotnú prácu v te·réne, alebo 
o rad vydarených a veľmi citlivých javiskových hu
dieb k činohrám, pôvodné balety, opery a operetu. 
Exkurzy do rôznych hudobných žánrov svedčia už 
samé osebe, že Tibor Andrašovan nepatrí medzi ,.vy
hranené" typy - v zmysle úzkeho nazerania na hu
dobné umenie - ale tvorivo prikladá ruku všade 
.tam, ikde sa pociťuje potreba kvalitne j práce, nada
nia, invencie a smelých postu·pov. Či to už bolo 

Hostia v SND 
Hoci "taliansk a" inscenácia Rigoletta v SND má už 

čos.i _vyš€' dvoch rokov, bulhar ský barytonista NIKOLA 
SMOCEVSKI bol prvý hosťujúcim predstaviteľom titul 
nej úlohy v tomto naštudovaní. Publikum ocenilo hos
ťov výkon nadm ieru štedro. Smočevski má silný, v 
str.edných a vyšších polohách f.are bný barytón, s právne 
posad ený tón a solldnu spevácku techniku. Všetky t ie 
to vlastnosti by ho predurčovali k tomu, aby sme o j e
ho výkone mohli hovoriť veľmi pochval\ne, ba možno 
dokonca v superlatívoch. Lenže . . • A,i keď pri pustím e 
pravdepodobný vplyv ind ispozície, vychádza nám ako 
hlavný kameň úrazu Smočevského v.ýkonu absolútna 
,podriadenosť speváckej zložky prejavu zložke herec
kej. Smočevski na scéne viac hrá ako spieva. Hrá s ver
vou a miestami priam stt'hu.iúco, viac mimikou ako 
pohybom, no !Predovšetkým hlasovým výrazom, ktorý 
moduluje v jednotlivých scénach, či dokonca v s1pevných 
frázach podľa momentálne.i psychicke:i s ituácie pos't~vy. 
Proti te;to dôsledne j konc-epcii úlohy by nebolo možné 
nič namietať, ak by nešla na úkor rytmicke j presnosti 
a na jmä intonačne; kvality tónu. Sm~čevsk i ·sa dal na
toľko uniesť svoj ou koncepciou, že tak mer v štv.r ti·ne 
speváck_eho par tu (na irnä v III. a IV. obraze) bol .,pod". 
alebo este častejšie ,.nad" tónom, niekol'kokt:á t ,.uletel", 
a lebo ::aostal za tempom diri!=fenta. Spevácky perfe ktne 
mu vyslo n.i_:-_koľko pasáží, zhodou okolnosti tých nai
e;ponovane]slch (záver monoló!=fu ,,Pari s iamo ... " a 
ZHver III. a IV. obrazu ), 

*** 
Bar:,:tonis ta RAMON SANTANA bol !Prvým kub<inskym 

opernym spevá•kom. ktorý vys túpi l na scéne SND. To, 
že Kuba žije akosi pomimo me<lzinár.odm~ho operného 
diania a naviac nepat l'i medzi kraj iny s bohatou oper
nou tradíciou, ako a i nie práve najlepšie skúsenosti 
s hosťami opery SND boli dostatočn:ým dôvodom, aby 

Osvetový ústav v Bratislave vyhlasuie 

e V di'íoch 6. - 8. apríla t . r . 
bola na IPiešťan·ske:i Malej scé 
ne Ivana Krasku I. celosloven
ská prehliadka záujmo.vej ume
leckej činnosti u č i teľov. Okrem 
výstavy obrazov a fotoqrafíí, 
súťažných koncer·tov a výchov
ného koncertu Ľ.ŠU z Košíc bo
li odborné semináre pre jed
notlivé umelecké odbory a zá 
verečný koncer t víťazov pre
hliadky ZUČ (spoluúčinkovali : 

skladateľsl<ú súfaž 
na koncertné skladby pre dychové orchestre 

Cieľom súťaže je získať nové skladby pre dychové or
chestre veľkého obsadenia. Odporúčajú sa najmä progra
mové skladby zamerané k významným udalostiam nášho 
politického a národného života, k zvýrazneniu našej sú
časnosti, foriem pochodov, predohier, zdravíc, fanfár, 
ale aj charakteristických skladieb a iných vhodných fo
riem, svojou technickou úrovňou vhodných pre amatér
ske dychové orchestre. Môžu byť aj skladby so spevom. 

Súťaže sa môžu zúčastniť profesionálni i amatérski au
tori žijúci na Slovensku. Do súťaže možno podať skladby 
doteraz nezverejnené a nepredvedené. 

Komorný orchest.e.r učiteľov 

Ľ.ŠU z Košíc a Okresný učitel'
ský s pevokol z Tmavy). Podu
jatie OJ'!=fanizov.al ÚV Sloven 
ského odborového zväzu pra
covníkov školstva a vedy v 
Bratislave. 

v prípade jeho prác pre Lúčnicu , SĽUK, Mladé sni
cia, Poddukelský ukrajinský l'udový súbor, Umelecký 
v·ojenský súbor kpt. :1. Nálepku, alebo pre operu 
SND, ktorä mu uviedla balet Orfeus a Eurydlka, 
komickú operu Figliar Gel'o, alebo č aplwvsku víziu 
Biela nemoc. Významnú a hlbokú brázdu v;)'oral aj 
na poli filmovej hudby - za mnohé vymenujme 
aspoň doposi aľ živú hudbu k Hodnej zemi, ale i k 
Drevenej dedine, Prerušenej piesni, Stvorylke a pod. 
Jeho organizačno-umelecká práca je oceňovaná hlav
ne na pracovisku, kde zastáva funkciu riaditeľa 
SĽUK-u. Snaží sa nielen o kádrové dobudovanie a 
skvali tnenie práce, ale i o nové dramaturgické po
s tu py, také potrebn:'! po r okoch hľadania - ale i 
stagnácie v oblasti profesionálnych folklórnych s ú
bo·rov. 

Je to vzácna osobnosť, bnhatá na talent i neust ály 
nepokoj , ktorý ho d oposiaľ s tále nútil na nezasta
venie sa - a možno práve preto s i u mladého ju
bilanta neuvedomujeme plynutie rokov. Je stále mla
dý, ľudsky šarmantný, rozhľadený, neuzavretý do 
úzkeho pries toru svojej profesie. A t o je na jeho 
osobnosti to najvzácnejšie.. . - r -

sme nepr edpokladali, že sa vyst úpenie kubáJnskeho spe-' 
váka stane mimoria<lnou udalosťou nášho operného ži
vota, v ktorom sa usad ili s to.iat é vody priemeru. Avšak 
už Santanov konce,rtný recitál naznačil, že ohlasované 
vystúpenia v Riqolettov i a Traviate môžu zvrátiť všetky 
predpovede. 

A sta lo sa. Lebo ak aj meriame !VÝkony hosťujúceho 
speváka veľmi !Prísnymi k r itériami, môžeme s nimi vy
sloviť plnú spokojnosť. Santana v la,stní zvučný, sýty 
a far·ebný (najmä vo vyšších stredoch pekne .znejúci) 
barytón, no na rozd iel od mnohýc.'h s pevákov obdare
ných mohutným hlasovým fondom, nezneužíva prednosti 
svojho materiálu k opájaniu sa krá·sou a ip.tenzit ou 
vlastného tónu. Naopak, vie spievať V·e ľmi disciplino,vane 
a kultivovane, čo demonštroval naj mä v Ttraviate . Ob
časná drsnosť niektorých tónov nevyplýva u neho z for 
sirovilnia, ale z prirodzených d ispozícií jeho hlasu 
a z urobných nedostatkov (rozdiely vo farbitosti tónu 
v ;ednotlivých r e!=fistroch, nadmerné používanie prsného 
regis·tru , istá ťažkopí\dno,sť ni·ektorých pián) v inak dob.o 
re;j, t alianskou školou tpoznačéne:i. spevácke j tecthnlk·e. 
Ak by Santana odstrá~1i l spomínané nedost altky, !POtom 
by ma l všetky predpok lady pr.eraz iť na med~imárod:nom 
fóre nielen ako Ger.:n·d z Giorclanovho Chen i-e.ra, Michélc 
z Plášťa a lebo šerif z Pucciniho w~sternu, ale aj ako 
Ideálny predstaviteľ verdiovských bal'ytonových postáv. 

Ak by som si mal vybraC medzi Santanovým Rigo
lettom (6. marca) a Gel'montom z Tra vi aty (12. marca) , 
dal by som prednosť Germon.tovi, i keď v !ideálnej dis
noz ic ii zrejme San ta novi s edí l~pšie dra mat ickejší part 
R i!=foletta ako lyriek eiší Germont. Trav,iatu odspieva l 
v plnej h la sovej sviežosti a so vzáonou vyrovnanosťou, 
v Hi!=fo le t tovi bo lo najmä v treťom ue;istv·e poznať na 
jeho hlase (mavu, spôsobenú pravdepodobne prehuste
ným programom jeho turné rpo Československu. V Ri-' 
golettovi mu najl epšie vychádzali sólové pasáže, o po
znanie slabšie boli duetá s Gi!dou a exonnované vysol<é 
tóny v závere tretieho a štvt·tého obrazu. 

. VLADIMIR BLAHO 

Zlatá ruža Detva - '72 
V rl ňoch 8. a 9. apríla t. !'. bol v Detve VI. roč

nik Slovenského festivalu amatérskych spevákov 
a noviniek populár nej hudby ZLATÄ HUŽA. O sú
ťaži pr inesieme zamyslenie v budúcom čísle. Za
tiaľ aspoň mená víťazov. Vo veľmi dobre j úrovni 
speváckej súťaže získala Zlatú ružu Eva M. Uhrí
ková, Striebornú ružu Vir.ra .Janovská a Bronzovú 
ružu .Johana Gálic;ová Cenu d iváka si vybojov.a la 
Viera Janovská Dňa 9. apríla bola autorská sú
ťaž ,pesničiek, v k torej si prvú C'cnu odniesla Pie 
seň ticha v podaní Viery Lamačove.i od autorov 
V. Chochol (hudba ) a J. Čižmár (text). Druhú C·e
nu dosta la pieseň V. Wicka a /\. Karšaya - P as
t ierik v pouaní Oľoy Szabovej. Tretiu cenu a Cenu 
publ ika získal A. Brezovský a J. Pavlovič za pie
seň Ach. láska, láska v interpretácii Vla<la Orav
ea. -uy-

OBJEDNÁVKA 

Rukopisy partitúr treba poslať do 30. V. 1972 na adre
su: Osvetový ústav Bratislava, hudobné oddelenie, ná
mestie SNP 11. K partitúre treba priložiť zalepenú obál
ku s heslom a s vloženou adresou autora. 

Objednávame závä zne dodávanie výtlačkov časopisu 

Vypisovateľ udelí trom najlepším skladbám ceny 

!. cena 
IL cena 

III. cena 

Kčs 3000,
Kčs 2000,
Kčs 1000,-

Vypisovateľ si vyhradzuje právo niektorú z cien ne
udeliť, ceny deliť, zlučovať. 
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V roku 1973 uplynie 100 rokov od ·narodenia P:nric. Ca
rusa. Mnohým našim čitateľom nebudú možno známe pod.rob
nosti zo zákulis ia života najväčšieho teno·ristu nášho storočia, 
ktorý o{l svojho debut u - 16. novembra 1894 v Neapoli, až po 
posledné vystúpenie v newyorskej Metropoli tan Opere - 24. 
tlecembra 1920, zíslmval vavríny slávy na všetkých popredných 
operných scénach vtedajšieho sveta. Vyberáme niekoľko ú.ryv
kov z knihy " Enrico Caruso - His Life and Death". Autorkou 
tejto Carusove.i biografie je jeho manželk·a, Američanka Do
r o t h y C a r u s o v ä. 

ENTliCO NEHOVQRIL O SEBE 
. NIKDY CHVAS,TAV'o 

neho ľud ia žiadali. Nikdy ne
poľavil a dokázal sa vybičovať 
až k záv,rartmým výkonom. Ne
spieval IPcL·eto, že by chcel, že 
by ho. t o tešilo, ale pret o, že 
musel. Stále chcel byť d-okona
le j š ím, a tak nebol nikdy so 
sebou s pokojný ; chce l spi&vať 
dokona le, no vedel, že dokona
lo-s ť nedosiahne nikdy, že sa d<i 
sp i e vať ešte lepšie, a-ko na.i 
lepšie. Spev, ktorý d<ival ,pôži 
tok iným, · jemu nedáv-a l nič. · , 

často po nádherných predst ä
veniach prichádz-a l domov, sa 
dol si k stolu, iecll ä ~a ani ne
dotkol , oči mal plné sl z. · " čo 

' sa deje '!" · s pytovala som • sa 
· nié!< eďy. VysÚel dlaň: "Popol". 

' NE!lnal~ z~yse l povedať mu: 
,,Ale veď t o bolo nádherné, 

·· pätnásť ráz ťa : vyvolali • pred 
· oponu". Plaka l ,práve' kvôli to
. mli. A tak som nikdy nepove-
da la nic, ch{lpala som, že sú to 

· p6c1ty, ktoré sa ned a .i ú vy
, i a dríť slovami. Radšej som ml

·čala. A moje mlčan ie ho us.po
kcHovalo. · 

KEĎ MAL ENIUCO 
PREDSTAVENIE. 

ru·sov komornfk) a Zirat·om 
( Carusov . ta:iomník) . Ja som 
od-chádzala o pol hodiny ne
skôr. 

Casta sa tvrdieva , že Caruso 
nebol p.ri speve nervózny. Je 
to. absolútna lož. Napok·on, vždy 
b9l nesmierne nervózny a ani 
to nezakrýval. Hovorieval: "Sa
mozrejme, som nervózny. Vždy 
keď spievam, mám pocit, že na 
mňa niekto striehne, že ma 
chce zničiť. Musím pret o bojo
vať ako býk, aby som sa za
chránil. Umelec, ktorý sa 

AR 
zne-rvózňovalo. "Ako možno 
s pievať "s t akou vecou" na tvá
ri?" - rozčuľoval ·sa obč•as. 

"Je to strašné, a:i brada ma 
šteklí. Dajte mi nožnice - od
strihnem si ju - cítim sa ne -: 
možne". Mário a Zirato l·e-n 
~úľali očami a čušali. Úbohý 
maskér, na ktorého sa rútila 
táto t it·áda, odstúpil bezbran
ne dozadu a kecľ ma v takých
to chvíľach videl vojs·ť·, zjav
ne sa mu uľavilo na duši. Ob
:jala som Enrica a usmiala sa 

cák, ktoré mal na každom kos. 
týme, si zastrč.i l dve fľaštičky 
s. tep lou · slanou vodou: pre pri· 
pad, ž,e by si chcel prečistit 
hrdl-o na scéne. Ked' b'ól<>· všet. 
ko hotové, Ma rio mu pod·al je. 
ho hrubú zlatú retiazku, na 
kto'rej mal zavesené sväi:é me•. 
d-aily s'taré m i:nce ä ·zahro• 
ten~' roh. Poto0m sa ozvalo za· 

. kl9pa:n·ie a Vivian i,- pomocník 
r-eži~éra , sa spýtal: "Môžeme 
11ačať, pán Caruso?" Tesne 
p r.e.dtým, ako vyšie.l zo šatne, 
si ešte p'rivolal na pomoc StVO• 
ju mŕtvu matku. Ptri myšlien
ke na ňu získ,äl odvahu. Nikto 
mu neželal šťastie, lebo - ako 
hovorieval - určite by mu to 
prinieslo pohromu. 

PÝTALI SA HO: AKÁ JE JEHO 
OBĽÚBENÄ úLOHA? 

Vždy tvrdieval, že ju nemá. 

ako o ,. najväčšom tenor istov i 
sveta". Ked podľa neho pome 
Tiovali ko i'!a na konských pre
t ekoch, t ešil-o ho t o vičšmi, než 
vset ky chvá lospevy na ieho 
hlas. (Pold aľ ide o kons ké pr e
t e ky. nevedel o ich zákonoch 
a pt·avid lách a bso lútne n i č , no 
kúd ý deň hl'ada l v novinách 
správy o svo io m menovcovi -
Enricovi Ca rusovi Ten to kôň , 
kto re ho karióru ~!0dov.a l s nc
hasnú cim záu.im om. nevyhral 
n ikdy p rvú cenu; no Emico 
vsad i.l naňho vždy, keď bežal 
desa ť do lflrov. ) Caruso pri ,;pe
ve súm n<wnímal kr(ISU 8vo.i
ho hlasu, máva l v sebe Je n 
akýsi uspokojivý pocit, keď mu 
t óny plynuli z hrdla dobre. To, 
oo poču li os tat n!. poču l sám, 
l<~n kecť s i v neskorš ích ro 
koch prehníval platne. "Je to 
do-h re , hlas j e krásny", hovo
ri eval prekvape.ne. No vždy do
loži l troš ku skormúteno: "S 
krií sn:"rm hlasom nie j e ťažko 
dosi ahnuť výšin y. Ale udržať 
sa tam - to je ťažké". 

neozva l sa v našom dome a.ni 
tón. Enrica takmer an i neore
hov·ori l. V takýchto horlin~rh 
ticha hrával hry, k u ktorým 
nepotreboval spo ločník a, kres 
.Jil karikatúr y, lepil s i vý~ trižky 
z noví.n , al ebo s·i dával do TJO

d adku zbierku zlatých mincí, 
ktoré začal z bierať v roku Hl07, 
keď spieva l v Divadle Sarah 
Bernhardtovej v Paríži. Zbie.r 
ku známok mi daroval po na
šej svad·be a ja som v týchto 
hodinách tichu p red predsta 
ve ním zvyča jne sedávala nad 
ň-ou - na d-ruhe j sfräne s'tola 
- tak pokojne a súst redene 
ako on. 

E. Car uso v P'ac:ovm domu, ktorý si prenajal na jesennú se
zónu 1919 " Me:r:ico City . 

"Každá úloha znamená - ťažkú 
]Jrácu. To, čo spievam, sa mi, 
s amozrejme, páči. Nemôžem 
spievať to, čo sa mi nepáči. 
To, čo sa mi nepac1, nespie· 
vam." Rád spieva l Židovku, le
bo v te.ito o:pere mal možnosť 
dokázať, že ie nielen veľkým 
s pevákom, ale aj he-rcom. Naj
známejšou opernou postavou, 
kto rú s tvárni l, bol nepochybne 
Canio v Komed iantoch. Veľa 
ráz ~om ho p·očula spievat 
slávnu áriu "Vesti la glubba". 
No, do akej mi,ery ju , prežíva 
cito vo, som videl·a, ak som stá
la za kulisami. Vídavala som, 
ako po skon čení prvého de jstva 
v šat;ni vzlyká, vídavala som, 
ako sa zvalil na scénu. ··osla
bený prílivom citov, vidava l·a 
som ho, ak>O po skončeni árie 
odchádza za scénu ve se lv a 
žartu .·je s o zbo·r istami. No ~ech 
už prežíval také - či onaké 
pocity, obecenstvo bolo do ·iaté. 
Raz som ho PožiadalA, aby mi 
vysvetli l. ako ie to možné. Po· 
veda l mi: "Veľa som si pre· 
trpel na tomto svete. A obe• 
censtvo to vycíti, keď spievam. 
Preto plačú. Ľudia, ktorí nič 
neprežili v tomto živote, ne
'!lôžu soiev;Jť. K!)!Jysi som vef· 
mi tr·pi>l a z t oho s a mi zro· 
dil nový hlas. Stalo sa to v 
Londýne. Bol . som sám, ouus
tený, pri sebe som . mal len 
komorníka Maria. Veľmi som 
trpel a mus el s om v t en deň 

večer spievať Koml'di antov . Mal 
som už za sebou veľa rokov 
s pievania , no v tú noc bolo 
všetko inakšie - v tú noc som 
dosiahol čosi viac. nebol som 
už len ,dobrý spevák." 

chvá li, že nie ie nikdy ne•·vóz
ny, ni e je umelcom . Je to buď 
klamár - a·lebo blázon~' . 

Rolo to - uvedo movala som 
si - viac ako ťažké. C0lv ži vot 
bo l otrokom svo iho umenia. 
Čím viac spieval. tým viac od 

Tichý deň sa končil prícho
dom F ucitä (Ca-rusovho repe
títora) a Enrica s ním pol ho
diny cvič il. Stupnice spieval 
vždy len pred predstavením. 
Sedáva l-a som pritom v jeho 
pracovni a s ledovala, ako cho
dí hore-dolu po izhe so šálkou 
horúce.i kávy v ruke. Plným 
h lasom spi·eval ťa žké cvičenia. 
Do cl iv-ad la odchádzal o sie d
mej večer spo lu s Mari·om ! Ca-

VŽDY VEĽMI ÚZKOSTLIVO 
OBAL NA SVOJ VZHT:AD 

Dal sa dokonale maskova ť , 
do nH jmenšieho detailu. ľ1.'val 
na tom, aby ieho kostýmy bo
li historicky verné. 

· Najväčš-ie pro blémy mal En
rico s maskovaním za Eleazara 
v . Žid ovke· - nielen preto. že 
si muse.J dať ,nalepiť hu st~!' ohÓ
č i e a dlhú bradu, a le a i vos
kov ý nos. P rlšerne hn to v ra i 

do z·rkad la. "Ach, to si ty, Do
ro? To je dohre" Hneď sa 
uspoko.iil, :požiadal o ci~faretu, 
vložil si .iu do dlhej čiernej 
špi-čky, pomaly s i poťaihov,al a 
opätoval moje úsmevy v zr
kadle. 
Keď dofajčil, podiš iel k umý

vad lu, naplnil si ústa s lanou 
vodou .a \'dychova l iu do pľúc. 
Zo škatuľky s·o švédskym šnu
;)av_ým tabakom. ktor ú mu oo
dal Mario, si vzal trošku a 
prečistil s i nosné díe1•ky; po
tom s! vypil vínový pohár whis•
ky, pohár sódovky a na,pokon 
ziedol štvrťku i abl čk·a. Do vre- (Pokračovanie v bud. č i'sle) 

Elenu l el ti.wwvá. 

(Dokončenie z l. str. ) 
svedčí br ilan tné zvl ŕ1 d n u t. i é Hus kého tan
ca zo Stravinského baletnej su ity P et
ruška.· Doko nalo u vybrúsenosťou, krás
nym ľarebným tieňovaním a účinn?u, 
strhu;j)Jc•ou, no premysleno~ ~ra.dác~ou 
vyznačoval a sa IV. časť Sucho?ovych 
Metamo rfóz. V t ak·e jto podobe j U do
teraz nezahral sn áď nijaký slovenský 
klavirista ! Kováčovmu natur-elu zname
ni te zodpoveda li Tr i intermezzá z op. 45 
Maxa Regera. 

Význam ný pokrok vo svojom_ ume:e~ 
kom v_ývine zazname nala Katarma .. ~:~a
ková. Poda la so lídny výkon bez vacs1ch 
kazov. V Beethovenovej Sonáte Es dur 
o p. 81 - Les ad ieux - post ráda! vý
raz s-ús tredeno s ť , pevné držan ie t empa, 
ako i citlivejšie d ynamické tieňovani e 
1! koncepcii , nie však vo zvukovom stvár
IIC ní ( dynämicky exponované miesta. bo
li často :p rihutné ) presve-d čila Chopmo
va Fant{lzia f mol op. 49. Vyspelú bri-
lantnú techniku a pomerne pokojnejšie 
stvárňovanie for my preukázala v zflve
r ečne i II. sonáte od Poľky Grazyny Ba
cewiczo-vej. 

• l 
V' s nyl972 

Prehliadka 
klaviristicke.j 
generácie 

Stanisla.v Zámborský p atril· · k najstr
hu.iúC·e.i ším osobnostiam prehliadky. Po
mer-ne často ho však jeho IPlnokr v·ný 
t emperament zvádza do . vyložených 
t echnick ých "samovrážd", ako výs le dku 
nadme·rne j intenzit y tempa a prisuro
vého tvor-enia tónu (Lisztova Sonáta 
h mol) . Pl'itom má .prekrásne· miesta 
hlbokého cit u, suverénne j perlivej tech
niky. Kľudom, rozvážnosťou a emocio· 
nálnym ponor·om vyznačov·a l-a sa l. časť 
Beethovenovej s<>náty · Mesačný svit els 
mol op. 27. Druhá a t re t ia časť odzn el! 
v príUš rýchlom tempe. Najmä vo fi
ná le zve l·i čen-ie zap,ríčinilo ka zy, ktoré 
tam nemuseli vôbec byť. Strhujúcou dr a
matičnosťou a výstav bou s a vyznačovala 
aj Janáčkova Sonát a es mol (fraQment ). 
Svedect vom mimoriadnych technických 
dispozíc ií bola Slavického BÚrleska . 

Daniela Varínska- Rusô zauja la vzác 
nym zmyslom pr e deta il nú dro bnokres
bu a kc~ l túru t ónu. Škoda, že zlá ,ps y
chi cká ko ndícia pre javila ,s a zlyha n ím 
pamäti najmä v l. ča s ti úvodnei Bee
thovenovej Sonáty c mol op. 111. J e.i 
Cho pin (Sonáta b mo l) bol by miest ami 

znieso l trochu sýte jší t ón ; v koncepcii 
bo l však ucelený a premyslený. Najuce
lene jšie stvárnila Schiinbergovu Suitu 
op . 25. 

Jozef Vizváry zau jal k rás-nym, šťa·v
nat.\ím, spevn_ým, pravým chopi.novs kým , 
t ó nom (So·náta b mo l ). Napl'iek veľkým 
techn ickým možnostiam jeho veľkým, ale 
- ž i aľ - ,podsta tným nedos tatkom je 
absen cia ume leckej rozvahy, k t orá ho 
vedie neraz ku skresleniu ryt mickej 
s tavby, k narušovaniu jednotnosti vý
s tavby veľkých plôch a samozre jme i k 
početným intonačn_ým kazom. Z vyššie 
povedaného vyplýva, že n ajpresvedčivej
ší ie v lyrických ús-ekoch. 

Elena Letňanová v snahe potlač iť svoj 
živý t emperament sa uchýlila k druhému 

J ozef V i zvár y . 

k,ra;jnému extrému - pri stvárňova,n! 
Beethovenovej Sonáty As dur op. 26, 
Hra la príli š motoricky, sucho, s mini
málnym výrazom a priúzkou dynamic· 
ko u šká lou. Je.i Chopin (Scherzo b mol ) 
m al pome rne m ál-o brilancie , boľ pri
orpat rný a stavebne dostatočne nest vár
nený. Bohatstvo svojej fa ntázie najpre· 
svedčivejšie uplatnila v 5. s onáte Ale
xandra Skria-bina. 

Prehliadka v Piešťanoch sa skončila , 
mená pre koncertnú r ep rezen táciu sú 
vybraté. Škoda, že organizá to.r i ne veno
vali l~pš~u pozornosť získaniu návšt ev
níkov laického publika, Pr·etože jednot· 
livé vyst~penia mali sk ôr charakter Pra· 
covmý, než koncertný, V každom p.r ípa• 
de pat-rí -vš ak u~nanie Slovkoncertu, kto
rý · sa rozhoqol náj sť pre ďa lšie využitie 
pianistického .,poten ciá lu " čo na johiek
tív.ne jšie k rit ériá. Tí, čo azda nebo li vy. 
braní, majú možn osť v ďa lšom roku 
zlepš·enými výkonmi prebojova ť s a me• 
d~i prefel!'ov-aných 

VLADIMIR čiZIK 

K atarína Di/Jálcóvá. 
Snímky: V. Kovalev 


