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Atll·ori a interpretka víťaznej piesne Bratislavskej, lýry 1974 pri 
preberani· ceny. Na ,mím'fre. t:ľa'qfl: .... r_ Griinn~r:, _ E ... , lffázi'fcqvá, 
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1nf.ormácie z Bratislav;skej . lýry pd 
niesla. pohotovejšia . d•enná. tlač. Poikúsme 
sa Zlamyslieť sa nad . festivalom, kt·orý 
sa skončil 10. · júna t . r. z as pektu bu
dúcnosti, ale i minulosti našej po•pulár
nej piesne. VII. .ročník Bratislavskej lýťy 
s au torskou súťažou i zahmničnou súťa
žou d·okáz.al p.redovšetkým svoi ·, vážnosť 
vo svete (oc.en.enie• zo strany FIDOF -
Medzinárodnej fed erácie •organizátorov 
festivalu), potv,rdi!, že za sedem rokov 
sa veľa zmenilo v pros,pech slovenske:i 
tvo.rby . kto,rá ma-la vo finá le dokonca 
viac skladieb, než pa,rtnerská če·ská stra
na, nehov-oriac o výraznom ,podi·ele paoi 
získaní . trof•e.ií. Väčšinou vysoká ú!'oveň 
textová, vyrovnanosť kompozičná, mla
dé, ale veľmi dobré sóHstic-ké Zlastúpe
nie spevákov - to všetko teší, najmä 
ak si ot·ganizátori uvedomujú, že sa už 
pomaly blíži · k desiatke a teda - u ž sa 
s nimi nemôže rátať ako so začiatoč
níkmi. 

Prvým ročník·om fes•tiva lov sa vš e ličo 
odpustí, neskôr sa už profesionalita vy
žadu.ie akosi samozrejme. A Br:atislavská 
lýra v tomto ohľade zvyšuje dohrý, so
lídny t·rend. Má dokonca ambície roz
šíriť svojQ poslanie - už budúc i rok 
plánuje vyhlásiť autorskú súťaž socia 
listických k ra jín: p rípravou na to bol 
prv_ý koncert festivalu. Vystúpili na ňom 
speváci na báze hudobných vydavateľ
stiev - dvaja z nich cloko.ňca po roku 
(Frank Schobel - NDR, Sa-rlota Zalat
na:Jiová - MĽ.R ). Obmedze nie sa Oit dve 
piesne uk.rátilo poslucháčov o pôžitok 
z vystúpenia najvýrazneiš1eho reprezen
tanta hudobného vydavateľstva. myslím 
konkrétne na Valentína Bagla:ienka zo 
ZSSR. Neda lo sa s týmto spevákom .po
čítať ešte na , pohostinské-' vystúpenie v 
r ámci niektorého z ďalších koncertov? 
Ak si už pozveme takú osobnosť, , ldorá 
vysoko orečnieva ,pome.rne nevys•o'ký 
š~amlard prvého · večera, mali bv· sme 
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Po 'VII . . medziha1Jód.Obm festi\iäUf Bratislavská lýra '72 

.s vedomím 
· · spoločenskej 
.. angažovanosti 

Zlatá bratislavská lýra: KRf:DO .(hudba: M. Bt·.ož, text: ľ. Griín
ner) 
·Interpretka: EVA MÁZIKOVÁ 

Strieborná bratislavská lýra: KOUKOL (autorka: Z. Lorencová ) 
Interpretka: ZDENA· LORENCOVÁ 

Bronzová bratislavská lýra: V MENE ČLOVEKA. (hudba: B. ľrneč
ka, text: J. Turan) 
Interpret: IVO HELLER 

Cena kritiky: TEN NE.JMILEJŠÍ (hudba: Z. Mat·at, text: Z. Bo
rovec ) 
Interpretka: NAĎA URBÁNKOVÁ 

.iu vedieť a.i umelecky využiť . Je to spe-· 
vák-bohatier, s typickým v·eľkým rus
kým h lasom. in terpret starých roman
ci i c ipánskych piesní, škokodychého 
ood·ania, na k to.ré si mož-no treba zvyk
núť, v l~a ždom pr!rpad·e nás však očad 
dokona losťou a ori!=Jinálnosťou . 

Ako som už naznačila - prvý kon
cert bol veľmi vlaž-ný - prejavilo s-a 
to napokon a i na reakcii publika. Mn.ož

(Po~račovani-e na 3. str. ) 
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Poobh.liadnuti.e; sQ· 
15alšia sezóna je za nami. Oprávnene set zq 'ňou 

pozeráme a hodnotíme ju. Ved' nebola bez zaujíma-· 
vost'í a impulzov, ktoré jej vtlačili večať pqzitívnelw 
prúdu vytvárania hodnôt. Stačí, ak si spomenieme 
na jesenné Dni česl•oslovenskej kultúry v NIJR' a .na 
Dni nemeclcej _kultúry u nás, na Mesiac českoszo .., 

vensko - sovietskeho priateľstva, na medzinárodný do ·' 
sah októbrového Valného zhromaždenia medzinárod·• 
nej hudobnej mdy v Moskve, na Bratislavské hudoiJ~ 
né slávnosti s t vorbou venooanou 50. výročiu zalo ... 
ženia KSČ a s ďalej sa fo~mujúcou vrehliadkou 
mladých umelcov socialistických lcrajín pod názvom 
lnterpódium, ~!a celý rad slcvelých osobností a in-' 
terpretacných kreácií na koncertoch Slovenskej f il ·' 
harmóme a Symfonického orchestra čs. rozhlasu 
v Bratislave. alebo pripomeňme si s vel'Tcým záujmom 
verejnosti očakávaná reko nštrukc iu opery SND a 
nedávnu Bratislavskú l :1íru. Je to bohatá paleta aTc~ 

t ívnej činnosti cel ej našej hudobnej obce. usilujúcej 
sa o naplnenie a usk1ttočnenie záver ov XIV. zjazdu 
KSč a zjazdu KSS. 

Nedávne rokovanie r ozší1·enej Slovenskej hudobnej 
r ady ukázalo, že slovenslcé hudobné inštitúcie v zá-: 
sade úspe.~ne realizujú :;tranícke dokumenty a /;;ul·: 

túrnu politiku strany. Pravda, je tu eUe dosť úloh 
a problémov, ktoré treba v súčasnosti i v najbližsej 
budúcnosti rie.~· iť , Na;mä p.ožzadavky na pôvodnú hu 
dobnú tvorbu budú klásť na naše hudoh'lé zariadr.ma 
nárocné úlohy. Ntektoré nové diela, uvedené v u:plrt -' 
mllej sezóne - 1 dieln, h:lor é vzni/eli - dávajú pre ci-. 

p-oklact ·ic vzniku socialisticky angažovanej tvorby. 

Otvoreným problémom v na.~ej hucloúnej o,blastl 
zostáva marxistická estetika a hudobná kritika. 
V .~účasnosti pral.ticky niet osobnosti a oficiálnej 
platformy pre .~erióznu analýzu a formdvanie ~ a 
najmä výchovu - týchto dis'ciplín. Ich teraj.~ia a11 ~ 

sencia je dôsledkom podcetiovania estetiky a Tcrit;/cy 
pre potreby spoločnos ti. Mar:r:istická kriti/w (]ez clo-. 
lwnalého osvojenia si marxistickej estet-iky a filo-' 

zofie j e vlastne nemysliteľná. Pravda, nejde nám 
o úzko chápané, špecialtzované disciplíny, ale o taký 
projekt, ktor ý bude schopný zmocniť sa prO(JlematilqJ 
v celej jej šírke, žánrovej rozrnanitosti a kultúrno-· 
spoločenskej mnohostrannosti. 

S tým, pravda, súvisí aj obnovenie a rozpracova·: 
nie princípov socialtsttckého realizmu v hudbe. "So-: 
cialisticlcý r ealizmus" - napísal nedávno spisovateľ 
Pavol Koyš v Pravde - "je tvorivá metóda umelec·' 
kého vyjadrenia skutočnosti o j ei dynamickom po"' 

hybe. Socialistický je predovšetkým preto, lebo vy 
jadruje vzťah umelca k spoločnosti . Tento t!zťah ie 
obsiahmdý napi"Ík lad i' takých kategó r iách, ako t fJ 

st raníckosť a ľudovosť, k t m·é sä lcategóriami ideo-: 
vo -est etickými." 

Uzatvárame j ednu sezónu, j ednu z mnohých v1í·: 
r!ojových etáp, aby sme sa po tomto poobhliacll/.uti 
mohli lepšie zon ent ovat pre nastávajúce oiJdob ie. 
Olohy. ktoré ná.~ všetkých čakajú sJ nemalé . a mi·• 
ročné. MAH.IAN JURIK 

r r·aja zo zaftranii!nej r eprezentácie na tohtoroc)ne1 Lýr'e : V'l 'entin Bagla i enh:o ( ZSSR ), Zdislawa Sošnická (Poľsko) a Bruce Ru ff in ( Jamaika) . 
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Zápisník Odkaz Juraja Dimitrov a 
JU.l'B.Í Dimitrov je pre nás .nielen uznávanou osob

nosť<>u !komunistického a robotníckeho hnutia, a le a.i 
úprimným a blízkym pri.ateľom našich nár·odov. J.e bllz
ky a drahý n ielen s rdciam československých komunistov, 
robot níckej triede, ale všetkému nášmu ľudu. Stál na 
našej s·tr.ane .aj v tých najťažšlch časoch, kedy nás naši 
tzv. západní .PJ:iatelia a spojenci opust ili a našu vlast 
vydali n apospas fašistickému Nemecku. História potvr
dila predvídavosť jeho si-ov, že obetovanim Cesk-osJ.o
venska sa nezachráni svetový mier, naopak, že mníchov
ským spiknutím drzosť fašistických a nr·esorov ešte 
vzrástla. J·uraj Dimitrov patril medzi tých našich pria
teľov, ktorí nám preukázali vdkú pomoc v protifašis
t ickom boii i rpri ldadeni zák ladov nove:i oslobodenej 
československej r epubliky. 

V piatok 2. mája t. r. sa 
predstavil svojím priaznivcom 
v B-klube r eprezentant sloven
skej folk<>ve.i hudby S a m o 
I v a š k a so svojou s kupinou. 
'ľí, čo Ivašku poznali z vystú
pen!, resp. televízie, keď sl bol 
sam autorom, Inter pretom, ,.ka
pelou", očakávali s napätím 
jeho recitál. "Folk-song h fadá 
s voju p.oet!ku v ilárodn9ch, lu
dov9ch tradíciách. O to sa po
kúšam svojím spôsobom aj ja 
už po niekoľko rokov", hovori 
I vaška. 

Z jeho textov c!tiť snahu po 
poetickom vyjadrení svojho 
vzťahu k rodnej zem!, k rodné
mu Liptovu, ako a j angažova
nie sa za hodnoty, ktoré ma
jú korene v etike fudských 
vzťahov, v humanizme. Z jeho 
piesní zaznieva túžba po čisto
te, pr.oste j kráse [náv1·aty k 
detstvu, príroda, romantická 
láska v piesňach Siedme ná
mestie, Slnečn9 kolotoč , Sej 
haj, Anita, Liptovská nevesta 
a tď. ) . 

Samo !vaš ka sa snaží získať 
a zainteresovať mladého člove
ka e m o t! v ne pre myšlien· 
ku pozitívneho vzťahu k životu. 
Tieto slová, ktoré vyjadrujú 
ciel Ivaš kov9ch umeleckých 
ambícií, nemožno obísť iba ich 
akceptova ním, či prázdnou 
chvái·OU. Mladý človek, c!tovo 
bohatý, s túžbou po kráse, chce 
krásu rozdávať svo jim vrstov
nllwm, cllce !ch mobilizovať k 
činom, ktoré krásu vytvárajú. 
!vaška je talentovaný a túto 
schopnosť 'má. Recitál v B-klu· 
be vš ak upozornil na t o, že 
"vyspievať" svoj životný pocit 
- · korešpondujúc! s pocitom 
našej mládeže a byť pri tom 
profesionálnym umelcom - je 
tt l oh a nefahká. Okrem čestnej 
s na hy po sebavyjadrenl je po
t rebná tvt·dá "remeselná" prí· 
pl'flva. Samo !vaška, textár, 
skladater a Interpret, ako aj 
jeho slmpina, v ktorej sú nada· 
n! hudobn!c~ - je na začiatku 
t ejto dr áhy. 

Jana Melichárková 

* * * Dňa 5. júna jasné slnečné po-
čas le prlvltalo spevavú mládež 
na V. festivale Podtatranských 
speváčkov. Toto "malé" jubi· 
Jeum zvýraznila účasť Detské· · 
ho zboru "Ctyi'Ustek" z dr u· 
žobného okresu ústí nad Orlicí, 
dirigovaného manželmi Novot
novcami a Školského spe
váckeho zboru z No
vého Tarf)u z Poľ·s~a. vede
n ého A. Zajacovou. Oba zbory 
ukázali svoje vyspelé umenie 
1 najmä český ) v úvode festiva
lu. Hosti a účinkujúcich srdeč
ným! slovami pr ivHal predseda 
MNV Vysol\é Tatry s. V. Tokar· 
čl k. Jeho slová zvýrazňovali 
motto festivalu: "Nech sa Vy
sol\é Tatry stanú miestom ľa· 
uosti, šťastia , odpočinku pra· 
cujúcich, nech sa tatranské do· 
llny naplnia detským s pevom!'' 

Festival mal súťažnú formu. 
Súfažllo sa v kategórll B -
do 50 čle nov, A - nad 50 čle· 
nov zboru. Merítko sice nie u
melecké. ale vych ádzajúce zo 
š truktúry a zo zloženia zborov. 
V okrese si už po tret! raz od· 
niesol putovný pohár a 1. cenu , 
A kat. Spevácky zbor ZDS Hra
novnica s dirigentom Rudolfom 
Kuklom. Zbor vybrali aj pre 
celoslovenský festival · do Ru· 
žomberka. V kategórii B pri· 
padla l. cena ten!Qkrát po pr· 
vý raz domácemu zboru ZOS 
Tatranská Lomnica s dir igen
t om J. Mladoňom. 

Na záver zaspievali všetky 
spo jené zbory poeticko-oslavnú 
pieseň Naše Tatry autorov P. 
Tomku a A. Cígera. 

Ak si dovoUme po 5 rokoch 
trvania festivalu hodnotiť je· 
ho význam, vychádzajú nám 
pozitíva: Festival je v podstate 
okresnou súťažou ZUC v det· 
skom zborovom speve, je zame
raný na kvantitatívnu účasť 
zborov z okresu Poprad a pri· 
zvaných zborov zo susedných 
okresov, pričom dramaturgiu 
ovplyvňuje každoročná povln· 
nost spievať novovyt<Vorenú 
skladbu s tatranskou. Je jed· 
ným z aktivizačných čin!terov 
pre pestovanie detského zboro· 
vého spevu v okrese, merHkom 
rastu čl poklesu úrovne zborov 
( tohoročná úroveň bola ešte 
lepšia ako vlani ) aj tým, že sa 
ho zúčastnilo až 13 zborov -
okrem host! - [v meste Bra· 
tislava sa Zlatého venca zú
častnilo 7 spevl\el<yr.h zborov! ). 

J. Letňan 

* * * 

Vydavatelstvo Mladé letá v 
edfcii DELFIN pripravilo pre 
mladých čitaterov naozaj milé 
a pekné prekvapenie, keď vy· 
da lo publi káciu Hraj, muzika, 
hraj, 1\tot·ej autorkou je Liliana 
Ambrušová. 

Nevefkä, sedemdesiatpäfstra
novä knižočka neodraďuje čita
teľov, ktorým je určená ani 
hrúbkou, ani obsahovým spra
covaním. To mala autorka is te 
na mysli, keď sa podujala zá
bavným, ale poučným spilso· 
bom pribUžiť [najmä !kolskej 
mláde:i!i ] vznik tónu, poznat· 
ky o hudobných nástro joch, po
jem orchestra a pod. 

Vtipné ilustrácie a ich mon
táž, ktoré obsahu knižky vkus
ne prispôsobil Svetozár Králik, 
len zvyšujú záujem čitatera. 

Autorka rozdelila publikáciu 
na 21 kratších a zaujímavých 
kapitol, v ktorých sa obozna
mujeme s obradným! porovný· 
mi zvylnni pračloveka, spoje
nými s tancom a hudbou (Ta · 
nec pred l ovom, J as k yn · 
ný orchester), umne spá
ja star.ogrécku povest o Pa
novi a Syrinx so vznikom ľudo
vých hudobných nástrojov, 
jednoduchým, zrozumi telným 
spôsobom delí najstaršie hu
dobné nástroje na "rodinu ná
strojov bicích", "dychových" 
[O t lkaj sa píšťalôčka), 
až sa dos táva k Iudskému spe
vu a jeho rozsahu [Ná s tr oj, 
k t or ý no s!me stále s o 
se b o u ). Od tejto kapitoly má 
Jen !~rôčik Im popisu sláč!lw
vých nástrojov - cez dieln e 
s tarých talianskych husliar· 
skych majstrov [P r 1 k o 11 s . 
k e ll u s i e r, R e me s l o 
m á z l a t é ' d n o) a roz
Ušenle pojmu zvu.k a tón 
[Tón a jeho vla st nos ti). 
Kapitola o dokonalom nástroji 
(spojená s menami A m at i, 
G u a r n e r l, S t r a d i v a r i ) 
je logickým úvodom k ďalšej 
kapitole o dokonalej huslovej 
interpretác!l, spojenej s menom 
Nicolu Paganiniho [K t o o d • 
hali l rodové tajom 
st vo). No sú tu a j kapitoly o 
spoločenskom postaven! lmdob· 
ntkov v dobe feudalizmu [Hu · 
dob ní ci v s lu ž bách p á 
n o v, K on c e rt na ro z l ú č· 
kU, Co a ako sa bralo a 
tancova l o) . Posledné kapi· 
toly sú venované popisu nástro· 
jov symfonického orchestra 
( N á st r o 1 e s ú l' a ž i a ), dl ri· 
gentoveJ práci s orchestrom 
[Na kon certn om pódi u ) 
a opere [Kde by sme s i 
r a d i z a h 1' a l i] . Publikáciu 
uzatvára starogrécka povesť o 
Apolónovom vavrínovom venci, 
tónovom vavrínovom venci, 
symbolickej to pocte vš etl{ý!D 
umelcom - hudobníkov. 

Nie je lahká vec napísať ume
lecko-náučnú knižku pre nllá
dež od 9 rokov, kde musi byt 
prndov!letkým zachovaný popn· 
larizačný !ltýl , a zásada veko
vej primeranosti. Treba preto 
uvftat knižku Hraj, muzika, 
hraj .. . L. Ambrulíovej ako vy
darený príspevok k rozšíreniu 
vedomosti o zlikladných lludob
ných pojmoch a fičlnni pomoc 
pri ikolskej hudobnej výchove. 

-ABY-

Keď hodnotíme život a dielo Juraja Dlmitt·ova vidlme, 
že jeho veľkosť a nesmrteľnost spočíva v tom, že po
znal ho·d:noty svetovej kultúry, zanietene študoval revo-. 
lučný pohyb, osvojoval s·i marxizmus-leninizmus, pre
nika! do jeho podstaty, pochopil historické poslanie ro
botníc:ke;j triedy a ú lohu Sovietsikeho zväzu ako IPľve.i 
soci.a!.istick€j kL'a;i.i•ny pre ďalši revolučný zápas vykoris
ťovaných a utláčaných. P.almtro Togliatti svojho času 
výstižne povedal: .,Jeho myseľ povzbudzov.ala slmtoč 
ná kultúra . hlboké a bezprostQ·ed•né znalosti mysliteľov 
a spisovateľov všebkých k•r.a jín. Poz.nal Goetheho a Dan
teho !I.'Ovnako dobre ako K Marxa. Poznal Hei:neho a 
Voltaira ak<> Lenina " 

Juraj Dimitrov sa Sll'laž il zvládnuť nielen teoretický 
odkaz, a le i tvorivo upJ.atn;iť revo lučné učenie v kon
krétnych h istorických podmienkach. Mru·X"izmus-leniniz
mus nebol pre neho súborom poučiek či mŕtvych ci 
tátov, ale návodom na revolučnú každodennú činnosť. 

Dôsledne bojoval za čistotu revolučnej teórie proti 
vše tkým odrodám r evizionizmu a oportunizmu l bez
duchému sektársk emu ra dikalizmu. Nenávidel a potie
ral t ých, ktorí chceli paraz·!tovať, či priživovať sa na 
živom a zdravoll' organizm e revolučného íh.nutia. Jeho 
hlboká znalosť marxist icko-leninskej teórie , jeho úzka 
spätosť s komunistick ým a r obotníckym hnutfm mu 
umoži'íovali o:rientovať sa i v týccr-J najzloži:tejších č.a 
soch a situác'iách. Učil a sám t ak postupoval, iíe !komu
nis-va sa nesmie báť rozhodovať a za svoje rozhodnutie 
niesť i zodpovednosť. 

Z prejavu s. V. Biľaka k 90. výročiu narodenia 
J. Dimitrova. 

Zo s'tret"'utía účastníkov tohtoročnej Pražskej ja· 
ri vo Valdštejnskom paláci: tajomník f estivalu 
dr. Pospíšil o rozhovore so sovietskylťr. veľvyslan 
com v CSSR s. Cervonenlcom a J . Páleníčkom. 

Na čom 
pracujete? 

... odpovedá Lacli 
s lav Holásek, vedúci 
zborrna~ster spevác
keho zboru Sloven
s kého národného di
vadla, dirigent Slo
venských madrigalis -
tov a komorného 
združenia Colle!Jium 
musicum Bratislava. 

So Slovenskými 
madriqalistami a só
li s tkami SND Maqdou 
Hajóssyovou a Ruže

Snímka: J. DezOL·t 

nou Štúrovou s me nahrali pôvodnú slovenska televizmu 
operu Margita a Besná <>d Tadeáša Salvu. Pre rozhlas -
s Colleqiom musico·m - Komornú hudbu (16 nástrojov 
-dychy a sláčiky) od Il ju Zeljenku s Hummeloovým 

kvartetom a Bratislavským dychovým kv.intentom Nonet 
od Jozefa Sixtu. Hral! sme h<> a i v Prahe - na vý
mennom koncerte skladateľských zväzov. So Slovf·rn
Sikými m.adrigalistami máme za sebou aj !Pľed sebou 
pestrý orom·a m. Prt> rozhlas sme naštudovali 6 nocturn 
(trojhlasé so sláčikovým t·r iom) od W. A. Mozarta a 
pr ipravujeme na.hraríie Responsorl! od Gesu alda da Ve
nosu a cyklov zborov od Alfréda Zemanovského Spevy 
z dol ného Tekova. So zl)or om SND študu.;eme <>Jpery 
k slávnostném-u začatiu činnosti v zr·enovovanej budove 
- Suchoňovho Svätopluk.a a Cikk·erovho Jura Jánošlk,a, 
ďalej Čajkovského Euoena One gina a .,opl'ašujem e" r·e
pertoárové diela - Grécke pašie, Krútňavu, Madame 
Butterfly a iné. V€diem· aj zbor ~onzervató.ria, s ktorým 
som mal v apríli v Zrkad loveJ sieni v BratiSI!ave kon
cert renesančne.i hudby. · (mm) 

školsk& hudobnfl výchova: Elektrofonická 
klávesnica 

Národný podnik METRA v Bme a Učebné 
pomôcky, nár podmk Banská Bystrica vyvi
mtli podta návrhu Filipa Zámor ského, učiteľa 
zo Vsetína, miniatúrnu zvukovú učebnú po
môcku pre výučbu hudobnej výchovy 
,.ELEKTROFONICKO K LÁVESNICU" . 

Pomôcka sa vôjde do vrecka (je veľká ako 
t ranzist orové rádi o DOLLY 2) a j ej klaviatúra 
je vyrie§ená ako plošný spoj s rozsahom k lá
vesníc od -g- po · f2·. Priložiť sa dajú prie 
svitné fólie s dier kovaním ( otvory slúžia pre 
dotyk ukazovadla na klávesy) a spolu so z á· 
pisom nôt v chromatických postupoch posky
tujú názor o rtotovom zápise všetkých 1clá; 

ves. úalšie dierkované priesvitné fólie, 'ktoré 
stt zostavené ako modely r 6:znych stupníc, 
umožňujú vyhľadáuať kldvesy, ktoré patria 
ktorejkoľvek ži adanej t ónine. 

Tento miniatúrny klavír "do vrecka" bude 
vhodnou zvukovou pomôckou k ,.Žiackej mag
netickej klávesnici". (V·yrába ho družstvo 
D.REVOPLAST v Not,om Jičíne.) l nehudobník 
si môže na tomto klavíriku zahrat obtúbentí 
pieseň zapí~w111. r> akeiknľuek tónine. 

Popularizácle hviezd pop-music je 
neúrekom. Naša na;imladš ia umeieck6. 
generácia jej však nemá dostatok. Aj 
preto sme sa stretli s mladou kla• 
viristkou, kt01·ä nám povedala o svo• 
jich prvých stretnu t iach s hudbou: 

Hudbu a a tmosfé-ru okolo nej máme 
v rodine. Elementárne základy - od 
štvrtého roku - mi dal otec. Potom 
ma form ovali prof. Jakabov ičová a prof. 
Elanová, ktocrá m i ni ;jako nebránila v 
záujme o modernú hudbu. Lenže ces 
ta ku koncertnej dráhe nie je náhod
ná. Tvrdá a zodpovedná práca ma ča· 
kala na VŠMU u vzácne skúsenej prof. 
A. Kafendove.i a t e raz u poľského pe
daQóga L. štefaňs.kého. 

Predsta.vuje sa 

Daniela Kardošová 
Absolventský ko11cert sú s lzy a 

úsmev. A ;vd'ačnosť. Ako to bolo u vás? 

- Profesorka Kafendová necibril a 
len moje technické a v.ý:rezové Pl"e d
poklady, ale a.i 'Vôľovú stránk u. Vždy 
ma nabádaJa, že sa n esmiem poddať 
slovám "neviem", .,nemustm", .,nemô
žem" ,,nevládzem". Vlievala do mňa 
enexg!u a vášeň. A prečo by som n e-· 
vys!oviJ.a aj vďačnosť iným IVYUču.iú~ 
cim? Narpriklad O. Fe-renczymu, I. Hru• 
šovskému a ctamm? 

Otázka veľmi stručná: Kde vás do• Hl 
teraz ovšade počuli a videli? 

- Mám za sebou IVe.Y,a vystúpen!: v 
rámc! šlrolských pa:odukcH, na pre
hliadkach mladých inteiiJ)retov, na sú• 
ťažia<!h, na Medzinárodnom pódiu m ia .. 
dých umelcov. Mnoho nahrávok s mo· 
jou hr-ou má lľozhlas a televí.zia. 

Hudbou možno interpretovať zápis, 
alebo dotvárať ho. Akým ste - podi'a 
vlastného úsudku - typom ? 

- Som vo vývfne. Nechcite odo mňa' 
,.extázu tvorenia".· Chcem hrať tech.., 
nicky a štý.lovo dobr e Bacha l Beetho.., 
vena, Liszta, Chopi·na l Smetanu. Mo
mentálne sú ml na.ibližš! B.artók, Pro .. 
kofiev i môj otec. 

Nádeje, plány, t úžby? 

- S OJ:'chesbrom Cs. roz-hlasu ·!'od 
taktovkou T. F.t'ešu som nahr.ala otcov' 
Koncert !Pre klavír. Teraz čaikám na 
jeho verejné predvedenie. V a uguste 
sa chcem zúčastniť ,prehliadk y mladých 
interpretov v Tre·nčianskych Tepliciach. 
I. Huroik kedysi napfsal, že umelec 
nemá nikdy dôvod str.ati'ť nádej. Do.., 
plnfm to: nemá s a báť ťažký<!h 100• 

v!nnoSll:í. Elánu do toho mám dosť. (Alko 
keby ta slovo bolo etymológiou 
priezvi-ska mojej býv.ale j učiteľky . . . )' 
Znova sme sa vrátili k slovu vďač .. 
nosť. Zabudl.i sme však na vel'iké vzoo~ 
ry svetpve j kJ,avJ.rist .fckej elity. Má len 
každý mladý umelec. O tom V·Šak Ino
kedy, -keď sl ma vypočujete napr, na 
premiére spomtnaného koncertu. Mô ... 
žete byť kritický! 

JOZEF TVRDOŇ' 



Zápisník Z Pražskej jari 

Christian Ferras 

Francúzskeho huslistu Chris· 
tiana Ferrasa sme u nás poč uli 
u~ viackrát, takže súdiac po· 
dia jeho posledného koncer tu 
na tohtoročnej 'Prazskej jari, je 
teraz zrejme · na vrchole svo· 
jich umeleckých možností a 
právom je zaracľovaný medzi 
svetovú špičku súčasných hus· 
listov. · · 

SvoJ. p ra:ls ký festivalový pro· 
gram si prit)ravil slmtočné 
vzorne, festiva lovo. Bartókova 
Sonát a č. 2, Debussyho Soná ta 
č. 3 a Bachova l;'ar tita č . 2 d 
mol pre sólo.vé husle (v d t·ulle j 
časti progra mu) sú shJa dby,\·e
prezerÍtujúce v husľovej litera-· 
t úre vrcholt1é umelecJi;é hodno
ty. Ferl•as sa aj tento raz· uká· 
za! alw in terpret s· veil\ýln J.y
rickým fondom, pre ktorého jH 
hlavným výrazovým prost r ie d· 
kom jemná, nos ná 1\a n.tabilita 
a detailne vypracovanú fráza. 
Prekrásnou j emnosťou kantilé
ny a obdivuhodnou vypracova· 
nosťou detailov sa v jeho po
daní vyznačovala náročná Bar
tókova s kladba. Ferrasov lyri c
I\)' fond pochopite ľne sa 1 jedi
nečne upla tnil v Debussyho 
skladbe, ktorú predniesol (spo· 
lu s o sprevádzajúcim Josefom 
Hál om) takmet• so vzorovou 
dokonalosťou a vys okou slo
hovou lmltivovanos'ťou. 

FERRA S 
MEHTA 
BARTÓK 
lepší dojem a umelecký záži· 
tok, aký si odnášame len z kon
cel·tov veľkých majstrov. 

Zubin Mehta a Anton Bruck· 
ner je už na prvý pohlad kom· 
binácia vzbudzujúca vzrušivý 
záujem: temperamentný ume
lecký svetobežník, vychovaný 
na tradíciách starej indickej 
kultúry, osvojil sl al{ademlcké 
vzdelanie viedensl{ej školy, e
fektný moderný dirigent, milá
čik amerických lwncertných 
pódif - a na druhej strane 
rakúsky malomestsl<ý organis
ta, o k to1·om B. Szabolcsi po
vedal ne lichotivú, ale pravdivú 
chal•akteristilm, že jeho "detin
ská, mystická duša sa nazdáva, 
že ak postaví vežu na vežu, 
dostane sa bližšie k večnosti". 

uím a es tet iclw- ideovým vý
kladom sú naj bližš ie l< sldada
tefov mu individuálnemu hudob
nému svetu. 
čo najviac zaujme na tomto 

p1·edstavení, to je vysol\á hu
dobná in terpreta6ná Ú l'oveľi 
všetkých zložiek, spevá kov, ta
nečnílwv 1 orchestra. A po
tom, nie piétny vzťah k auto
rovi, a le tvorivý o bnažuj úc i tú-· 
to prekrásnu trilógiu o láske 
spôsobom nevšedným i v mno
hom novátorským. Bolo pr iam 
jedinečným zážitlwm sledova ť 
krehkú baladu Modrofúza a bo
hatú symbolilw Dreveného 
princa. Vrcholom ve{~ era ne · 
sporne bo la dramatická taneč
ná dráma Zázračný mancla rín. 
Najma toto pos ledné d ielo v 
novom naštudovan! predstavuje 
jedno z najlepšieh baletnýcJľ 
predstaven!, aké som l;edy vi
del. Marián Jurík 

Slovenské koncert né umenie 
na Pražskej ja ri reprezen

tovala duo'lzi vyst11peniwni v 
Smetanovej sieni SLOVENSK Á 
~'ILHARMóNIA (referujem, žia!, 
iba o j ednom). ľrvý koncert 
dirigoval sovietsky dirigent 
ALEXANDER DMITR l JEV a spo
lwít!inkoval vy nikajúci VIKTOR 
T RE'ŤJ AKOV v Druhom konce~"· 
te pre husl e a orchester od D. 
š ostakovU:a, lctor ý jediný ob· 
stcil tento vecer pred nárocnou 
pražskou kri t ikou. 

ru!iivo pôsobila u Bratislave. K 
slovu sa dostali aj kvality nie
ktor.l}ch hráčov {sóla driev, 
šťavnatosť sláčikov J. 

Lombard, k tor.tí v Bratislave 
orchestrálny sprievocl k Dvo
i'ákovmu Koncertu pre violon
čelo h mol v poclani zasl. u
melca prof. MILOSA SADW 
stvárr1oval v porovnani s lco
nwrnejším cllápaním sólistu pl
nolcr111W, so sýtymi or·chestrr:íl
nymi farbami, v Prahe sa sna
žil viae prispôsobi( tlmením 
zvuku, G'o mu neprávom vynies· 
lo u pražskej kriti ky výcitku, 
že Duoi'áka impresionizuje. 
Prof. Sádlo podal v Prahe v 
podstate výkon na tet istej ú
rovni ako v Brat islave s upred
nostňovaním filozoficko-medi
tativneho pohi'aclu na dielo, 
ktoriJ najmä vo zvukovo hut
nejších úsekoch pôsobilo pri
jednotvárne. 

Zo slovenskych interpretov 
nesporne najlepši rlojem zane
chalo vystúpeni e LADISLAVA 
SLOV AKA so SYMFONICKÝM 
ORCHESTROM HLAVNEHO 
MESTA PRAHY FOK, v ktorom 
pôsobí od 1. mája vo funkcii 
s!Jfdirigenta. Dňa 24. mája uvie
dol f opätovne v Smetanovej 
sieni} Serenddu pre sláčiky od 
českého komponistu ra.roslaua 
Riclkého. Uplatnil v nej výdat
lle svoju tvor•iuú invenciu, zmy
sel pre plastieké, pev.ne mode
lovcmé kontúry, rytmi cka preg
nantnost' a vrúcnosť. V sadzbe 
pomerne konzervatívne, invenč
ne zau jímavé dielo je najpre
sved~'ivej!Iie v prvej pol ovici 
f za u tímaué scherzo}. Záver je 
pridlhý a pôsobí už únavne. 

V Menclelssolmo1Jej IV. [Ta
lianskej} symfónii preukázal 
Slovák znamenitý zmysel pre 
vyváženie vypracovania drobno
kresby s účinnou celkovou dy· 
namickou výstavbou. Teho po
ľíatie sa vyznačovalo živým 
pulzom, elegantnou brilantnos· 
ťou, jadrným rytmom a napä
tím, ktoré nepoľauoualo ani v 
jednej casti. 

Mar tha Argerichová 

Počínajúc 25. mája som sle" 
doual zväčiia orchestrálne kon .. 
certy i ba na generálkach a ve -• 
čer som navštevoval sólistické 
a komorné recitály v Dome 
umelcov. Takto som počul iba 
na sk úške koncert ČESKEJ 
FILHARMóNIE, ktorý d irigoval 
CHARLES DUTOIT. Odznela na 
ňom pražská premiéra (sve t ová 
bola v Bratisl ave) Canto trist e 
od J. Pauera so sólistkou Ve-' 
roa Soukupovou, Musorgského 
Obrázky z výstavy a najmä 
brilantná Bartók·ova Tanečná 
suita. Dňa 25. mája vystúpilo 
v Dome umelcov známe kla-' 
vírne duo ALFONZA a ALOJZA 
KONTARSK1CH, ktoré pot vrdi -' 
l o svoju európsku úroveri tak 
v oblasti techniclcého vyprac o
vania, štýlového zvládnutia i 
f arebného tieňovania v pred -• 
nesenom· programe. Výhrady 
možno mať iba ak lc odvážnej 
pedalizáci i, ktorej nadmiera 
niektor ým dielam vtláčala im -' 
presionist ický náter. 
Veľkou spoločenskou udalos -• 

ťou bolo spoločné vyst äpenie 
dvoch huslistov európskeho 
mena - HENRYKA SZERYNGA 
a JOSEFA SUKA, ktorí 26. mája 
v Smetanovej sieni spoluúčin ... 
kovali s českým lwmorným or• 
chestrom ako sólisti tJ Bacho ~ 
vwm Koncerte pre dvoje huslí 
a orchester d mol a vo Vival -

Po Debussym, zahratom s by
tostne jemnou ťrancúzs kou 
noblesou, publikum s napiHím 
očakával o Ferrasoyo. poda n.ie 
diela lipského mä,js tr a. Bol to 
velký výkon, plný hlbokého 
muzikálneho · napätia, vybudo
vaný nie na eťektných dyna
micl{ých a tempových efektoch 
- ako sa často Bachove s l\lad
by hrajú - ale na velmi roz
vážnom a uvúženom staveb
nom pláne, s čistou a zr etei 
nou tónovou artilmláciou, p las· 
tičnosťou tém. A aj tu, i pri 
prísnom zachovávaní ba rolw
vého s lohu, Ferrasova hra pod
mallovala t ónovou a zvulwvou 
kultivovanosťou a eleganciou 
prejavu. Fen ·as zanechal v po
slucháčoch slmtočne t en n a j-

Mellta s i v mamutej Bruck
nm·ovej VIII. symfónii hfadal 
svoj vlas tný vzťah. !·loci odcho· 
vaný .ral;úskou šiwlou a hlav
ue Hansom Swarowsl<ým, uclr· 
žujúc s vie dens lmu metropolou 
trvalý styl;, Mellta nenapodob
iíuj e, podľa môjho názoru dnes 
už akademickú a skostnatelú 
viedensl{ú trad íciu interpretá
cie Br ucknerovýcJ1 symfónii. V 
Brucknerove j s kladbe nezvýraz· 
1'íovul dynamické narastanie a 
opalmvanie, alebo inými slova
mi povedané, potie r al organový 
spôsob dynamickej a stavebnej 
práce, al e upriamil sa na ho
rizontá lne rozvíjanie syl11fonic· 
l<e j línie, na motivickú prácu 
a výrazovú diferenciáciu jed· 
notlivých t ém. česká filharmó
nia pod Mehtovou ta ktovkou 
hr ala s bohatým arzÉm á.lom or
chestr álnych farieb, sústredene 
r ealizujúc d ir lgentovu sugésUv
nu koncepciu toh to· 'rozsiálúe-

. hQ zvuk.ovtil10 masívu. 

Tak ako prvé, aj druMJ vy
stúpenie SF 1w t.'ele s francúz· 
skym dirigentom ALAINOM 
l.OMBARDOM lw l o reprízou pro· 
gramu, ktorého premiéra od
znela už sk ôr - - na domácom 
p6diu. Nie bez zaujímavosti /Ju· 
de pokl1sif sa poro.vnat' prclŽ· 
Sk fí u ý kon { 23. mája J s bra
tislavsk.rJm f 18. a 19. mája} . 
Berliozoua ouvertúra Uimsky 
k ameual v Smetanovej sieni -
pre nervozitu, nesústredenosť 
orchestra a nie v posleclnej 
miere i zvýšený pocit zodpo
veclnosti hráčov nevyznela tak 
presuedt!tvo a strhujl1co, ako iJ 

Bratislave. V zmenených akus
ttck!.tíeh podmienkach { s temer 
naprost.tím vyWčtmim doznie
vania tónov 1 bolo počuť každ!} 
nepresne vyladen!} akorcl , U o
neskorený nástup. Rad· mec-/ziel' 
v kvalite nasadzovania t6nou l 
vo vyrovnanosti harmónií cie· 
monštrovali v Berliozovi nie· 
ktoré dychové, najmä pleclw
vé nástroje. 

Znamenite si počínal dirigent 
aj v stvdrnení - najmä v po
/yrytmickej 3. časti - na sú
hru veľmi náročného Koncertu 
pre klavír a orclzester a mol 
Rq!Jertc(. ,~clwmcpwa, umelecky. : 
i teclm'ic'k:y suverénne a osoblt·e 
zvláänuu!ho vynikajúcou ar
gentínskou klauir istkou MAR
THOU ARGERZCHOVOU. Jej po
danie jedinečne vyvážilo lyric-> 
kú spevnosť s dramatickou ära
vosťou. Pritom jej poclanie je· 
moderne triezve, ale - a to 
je hlavné - s veľkou dávkou 
presvedčivostl . Argerichovd má 
olcrem toho aj dar prirodzené~ 
llo, nenásilného, ale pevného 
rytmického cítenia, ktoré je 
ošak na míle vzdialené ocl su
chej, strohej, strojove j /zry. 

Maďarská štátna opera z Bu
dapešti hosťovala na Pt•ažske j 
jari s Monteverdlho Koruno· 
váciou Poppey a Bartókovým 
scénickým trip tychom. Mal som 
však mo~nosf vidieť iba Bartó
lw vu javislw vú kreác iu - a 
treba a zda poveda ť, že by ju 
mala vidieť aj Br a tislava. Sú 
to nové inscená.cie, ktoré 
vznikli v roku 1970 k 25. výl'O
či u sklad ateľovej smrti. V te
rajše j podobe sú naozaj repre
zentat!vnou u kéižlwu maďarsl{é· 
ho hudobno-scénic kého umenia 
a myslím, že svojim pochope-

sugestlvnemu dirtgentovmu 

Po VIl. 

m medzinárodnom 
festivale 

. · Bratislavská 
lýra '72 

S vedomím 
spoločenske i 
angažovanosti 

(Dokončenie z l. str.) 
stv-o mien nevyvážilo skuto,čné kvality, 
ktoré sme stáLe očakávali, no väčšinou 
sa repr.ezentov·al iba p.rie.mer. Objavili 
sa i nové mená s lovenskej IPOPUiáťne j 
hudby, me.nej známe osobnos'ti č-eského 
inter-pretačného umenia , z.az.neli väčši
nou .novšie skladby, ale napriek tomu 
všetkému - ohlas nebol taký, ako sa 
očakával. MoŽ!no chyba bo l·a v·o výbere 
r-eper toä>ru, snáď v množstve dojmo'V, 
rýchl·o sa st r ie da júcich ~a sebou , u za
hraničných účastnikov (napr. Andrzej i 
Eliza} i· v špecifičnosti 'bextu a zame
ra•nía skladieb, nevhodných pr-e festi
·valové publikum. Všetky t ieto nástra
hy - potr.ebu osobností i kvalitných 
sk ladieb - by sme si malí uv.e domiť 
pred plánov.anou s1úťažou na int-erv!znej 
báze. 

*** 

A-Ie lýll'U ro·bí lýrou v1astna domáca 
autor ská s(ttaž. Jej tohto,ročné kritériá 
sa ,opierali nielen ó kompozičné kvality, 

gestu sa podarilo prekonať ba
r iéru opatm osti a nervozity až 
v záverečnom Franckovi f Sym· 
fónia d mol } , v ktorom už do
mi novalo tvori11é zaangažovanie 
a t,rjm a; presvedčivej.~'ie tech
nické stvr:írnenie. V Prahe sa 
orchestru poclarilo vo Francka
vi úspešnejšie vyuarouat urči
tej zvukovej drsnosti, k torá tak * * * 

nápaditosť (n.ech.ýbala aai IPO minulé roč
níky}, t e,xt-a<vú. náročnosť, ale navyše si 
súťaž vzala prog-r.amovo do ,,šUtu" spo
ločenskú angažovanos ť a ad i'esnos L Kvi
tujme túto snahu, tlieskajme prípad né
mu obme dzeniu príliš s ladkých t ex tov 
(a:i keď tie budú iste v 1pesničhtch a j 
naďalej) , vše t·kými piatimi hla.su;jme za 
to, a by umenie s najväčším dosah om 
hovorilo a j veci spoločensky závažné, 
aby sa vymanilo z láskajúceho c ukro
vého opo j enia - t eda, toto všetko 
uznajme, iba nedovoľme, a by sa ,poda
ktorí začali priživovať na is to m t rende 
a f.abrikovať plesne, ktoré nedosahujú 
skutoonú t extovú poetičnosť, metaforu. 
V tomto smer.e sa pripá jam k hl·asu, 
ktorý odznel z úst Ivana úradníčka na 
televíznej obrazovke - deň po festiv:a 
le, v relácii .,O lýre po lýre" . Dá sa t o 
r.obiť na t ak.e j vysokej llt·ovní, ako bolo 
víťazné Krédo, al,ebo Trnečrková a Tu
r enova skladba V mene človeka, Cl 
Oradníčkova a Horváthova · prekrásna 
pieseň (podľa mňa n edo·cene·ná . .• ) Mo
ja zem. Ale ideovosť v širšom slov'a 
zmysle, cit pre ~rásu a spoločenskú 
ideu bol a.i v Ondráčkovej Písní pro tvé 
díte, či v Lorencó'V'e.i Koukoli. 

Nedá s a zmi·en.iť o všetkom IPO:Zitíov
nom - a sem patrí aj väčšina ume 
leckých dojmov zo súťažných skladieb 
- chcela by som aspoň · nie·koľkými s lo
·v.ami ohodnotiť výkon Iva Hellera, kto
rý d-okázal, ž·e je veľkou osobnosťou, 
pril!>r .avenou t-echnicky ! ume!.ecky do
tváa·ať každú skLadbu, ktorú dost ane do 
rúk, ž·e nie je t y.pom sladkého cantabil
ného sólis tu, čo však nie j e na ško
du, skôr naopak, .vyžaduje to k ,ra.inost i, 
do akých sme niekedy chceli slovenskú 
po1pu.Jálmu hudbu vsadiť. K,eby porota či 
novinári udeľovali cenu na.iJepšiemu spe
vák·ovi autorskej súťaže, určite by sl 
ju bol zaslúžil Ivo He ller - zdanlivo 
nefestivalový š pec-ifický zjav, inklinujú-

ci k jazzu, pri lom však natoľko tvámy, 
že svoje hudobné cítenie v ie rov·nako 
pod l"i<tcl i ť autorskému zámeru, a ko mu i 
p ornôc C dos taC sa vyššie. 

*** 

Zahraničná účasť , ale l domáci hos
tia - k'Oho z mnoh_ých menovať ? Na 
prvý pohľad tu nebolo toľko a takých 
osobností, ako po roky minulé. Ale veľ
ké mená špič~ek nahradil dobrrý, niek e
dy výbo,rný priemer. Neza·budnuteľ:ná 
zostane mulatka Brenda Arnauová, sku
to·čná jazzová dáma, dece•ntná ! ;pri 
tých najnáročnej ších partoch ve ľkého 
speváckeho výkonu, h ladinu nadšenia 
rozbúrila skupina m ladých a pr e mla
dých - MIDDLE OF THE ROAD - v zá
v-ere festivalu, s nadše:ním bol IPľ.i.i atý 
Salvatore Adamo, kto,rý zrazu ·rozbúral 
foto!)·rafické predstavy o hviezde, aby 
s tál p>red nami ako sku•točná osobnosť, 
umelec intelektuálneho cí_teni.a, autor 
skvelých šansónov, in te,rpre t bez ·veľ
kých !)est, snáď c-elkom obyč-ajného hla
su - naj mä pri slovnom pr-ejave - , 
k torý však v spev·e IPľeukáže vý.razovú 
silu. Tento s1p evák ť·ažko za:pad.ne P·O nie
koľ·kých rokoch - napokon, jeho po,pu
larita je už taká dlhá, že to iba po
tvrdzuje ďalšiu pe.rs pekitívu. Škótsky 
chJ,apč-ek Neil Reid bol skôr hviezdičkou 
hrajúcou na sentiment a city dospe
lých i do.s pievajúcích ...:.. pr avda, reálne 
uvažujúci !POSlucháč mal p•ri jeho vy
stúpení skôr mier.n·e m razenie s otázkou: 
.,Ako cľalej, chlap ča? Vecľ ani nevieš, 
čo s t ebou robia. A čo tvoj hlas - po 
puberte. čo sláva, na ktorú s i si zvy
kol - a mo.žno nebude . .. " Al·e tieto 
úva-hy - samoZJr·ejme - nechcú ovplyv
niť d·ojem z nadaného speváka zázrač
ného hlasu, male; rpost.avičky a kome
d iálneho nadan ia. Kubánka Maria F ara
hová zase očarila mužskú polovicu náv-

Recitál Je:;:;ye Normanovej . 
Snímka: J . Dczort 

šte'V1ll.tkov - ok rem krásne;i postavy, 
es,p1.·itu a ženského ča.ra .má však aj 
príjemný spevácky pre jav. A bola tu 
Zdislawa Sošnická, lam.eátk'a mnohých 
fesHval·ov, č-erstvá víťazska zo Zlatého 
Orfea. s pievajúca však väčšinou v ·jed
ne j polohe, vládnúca silným h lasom a 
intelis:~enciou. Z naš i-ch zaujal - a j keď 
mene j ako minul-oročné vy-stúpenié Col
legia music·a - GATTCH, s ie'di:nečným 
klaviristom, s vysokým prof,es.ionalizmom 
všetkých hudobníkov-vysokoškolákov, 
ki:orí sa snažia v kompozíc iách o zau:ií
mavú symbiózu beatového a polyfónne 
ho cítenia. Mňa osobne - p·ravd a, ne ~· 
muse l iných - trochu sklamal K. Gott, 
,poze raný t r iezv'ymi očami pos l ucháča po 
viacdňovom maratóne. Ano, výborný, 
bezkonkurenč·ný hlas. prof-esionalita kaž
dým " cólom", a le snáď de.nné stretáva
nie sa s bezadr.esnou masou divákov 
spravili z tohto speváka rovnako bez
adresného inte.rpre•ta. Možno by n eza
š kodil-o nášmu prvému a nediskutova
teľne exportnému interpretovi daného 
žánru, keby z času - na čas sa ;>tretol 
s IPOslucháčml v intímnej blízkosti ma
lých šcé·n, kde nemo~no hrať veľké city, 
ale ich prežívať cez jemne jš ie h lasové 
nuansy. 

*** 

Nemenujem všetkých - zastavujem 
sa p·ri m enách, ktoré zapôsobili v ta
koOm či onakom zmysle a upozornili vi,ac 
ako Pľiemer. 

Chceme robiť ,profesionáLne umen ie i 
z populá·rnej hudby - robme ho teda, 
ale ,vystavajme mu a ;i profe~ionálne kri
tér iá. Jeden krok - a výrazný - sa 
spravil napr. a.l tohto roku, v sme·rovaní 
ideovosti a zaang.ažovanost i piesní. Kva - · 
lita je však symbióza obsahu l formy, 
a t u nlkdy nie je dosť orlečok, ktoré 
by sme chceli dosiahnuť. 

TEHf:ZIA URSINYOVA 



Tri z mozaiky 
O XVII, košickej hudobnej jari a II. medzinárodnom orga

llovom festivale 1972 prinášame - a uverejníme e~te aj v bu
dúcich číslach - postupné recenzie. Vzhľadom na časovú 
rozľahlosť akcie (Od 7. mája do l. júna t. r.) sa chceme 
zastaviť pri najzávažnejších podujatiach festivalu, ktorSr mé 
svoju váhu a kvality, čo vidieť - okrem iného - i na záujme 
návštevníkov. V tomto čísle sa chceme zmieniť o troch podu· 
fatiach Košickej hudobnej jari: 

Jevg~n ij MogilevskiJ 

11. medzinárodný organový 
festival sa na rozdiel od I. roč .. 
níka. v roku 1970 zúžil iba aa 
štyri koncerty · v Dóme sv. 
Alžbety (Józef Serafin - PĽR, 
Garri Grodberg - ZSSR, Ivan 
Sokol - ČSSR a Peter Hurford 
- Ve1ká Británia). Zúčastnila 
som sa n a koncerte nášho u 
melca - Ivana Sokola, a mô· 
ž em iba potvrdiť neopakova
Wľnú atmosféru, akú navodzu
je vynika júca akus tika pries
toru, stovky návštevník ov, sku
točnosť, že na východnom Slo· 
venslm sa podarilo vybudoval 
podujatie, a l{é mu môže Bra
tislava závidieť .. . Ale nie to 
je podstatné - hudobný život 
je predsa potrebné budovať l 
mimo centra, h!adať špecifické 
znaky festivalom i preh!íatl
kam, aby sa nepodobali jedna 
druhej. Je vynikajúce, že v Ko· 
š ic iach sa naš la podpora ve
re jných orgánov, že sú tu umel · 
ci a organizátor i, l\torí vedia 
dôsletlnf) premysl ieť dramatur
g iu koncertov a spropagova ť 

icl1 v pros tredí, k to ré - p t'f1 d· 
sii len - ilucluje túto t t·adíciu 
'i bi! poslrl tl1 1é roky . Vera sa uro·· 

bilo vcfaka košicke j StátneJ fil
harmónii, kus umelecke j i or
ganizačnej práce tu v posled
né roky odviedol Ivan Sokol, 

• ktorý už svojou prítomnosťou 
a umeleckým pôsobením vytvo
r il (okrem Bratislavy) dr uhé 
významné centrum pre rozi\V(!i 
organového umenia. Do budúc
nosti sa má tvár festivalu vy
hran iť ešte výraznejšie - sú· 
ťažou skladatelskou a interpre· 
tačnou - pr ipadne i v medzi · 
národnom meradle. Tým pt·e
kročí podujatie hranice Košíc, 
resp. Slovenska a mohlo by sa 
stať príťažlivým aj pre mladých 
interpretov a skladatefov so· 
c ialístic!{ých, či iných štátov. 
A akcia si to zaslúži - už pre 
vysoké umelecké výkony, aké 
napríklad prezentoval na svo
jom li!oncerte košický umelec 
Ivan Sokol. 

V posledných rokoch sa stal 
výraznou osobnosťou českoslo
vens kej organove j školy, jeho 
zahraničné ús pechy iba potvr
dzujú oh las domáci. Na posle~J. 
n om košickom koncerte hral 
diela J. S. Bacha (Prelúdium 
a fúga C dur, Fantäzia G dur) 
a tri sonáty Paula Hindemitha 
Teda repertoár pomerne ohra 
ničený - a le ci eľavedome pu· 
s tavený vzhladom na zamera
nie sa interpťeta l; naštudova
niu lwmplexného organového 
d iela ). S. Bacha a na isté .,pre
or ientovanie" sa samotného 
u melca o d m ladistvej výbuš · 
nosti, prirod zenej muzikálnfl~ti 

a temperamentu - smerom k 
medi tatlvnosti , zovnútornen iu 
prejavu, decentnosti výrazu . ci
tu a k eš te väčš i emu zdô i·azne · 
niu toho, čo u Sokola obdivu
jeme dávnej š ie : jeho in terp re· 
tácia má logiku nadhfadu, je 
oblúkom, kto rý od z ačiatln 1 pa
z nď svo je "fine" a hlavne strie· 
dtlll ifl na pl!tia i uvoľn e nia v h u 
clc.bnýciJ frázach a cel koch. To· 

w ., 

to bolo d oménou jeho výkonu 
hlavne u Hindernitha, ktorého 
Sokol pre slovenského poslu
cháča priam objavil (Sonáta č. 
3! ). Táto vnútorná reč ·umelca 
a nástroja, služba dielu - ale 
nepot!af:enie života v set)e, bo
li hlavnými a ktívami f est iva lo
vého vystúpenia Ivana Sokola. 

* * * 
Rigo let to - al ebo: ako 

sa dá popáliť na talianskej o
pernej tradíc ii. Aj tak by sme 
mohl i nazvať vystúpenie talian· 
skej sopranist ky Silvani Germi
niasiovej v úlohe Gi!dy. Mladá 
speváčka hosťovala v staruč
kej, ale ešte vždy peknej a ži
vej inscenácií Rigoletta, k torú 
v Košiciach režíroval B. Kriška. 
Malý hlas, neistota naštudova
nia, č i. zviazanosť s trémou, 
zjavné distonovanie a spev "mi
mo" orchestra - to všetko bo
lo iba podkladom k tomu, aby 
sa divá !\ preplneného divadla 
spýtal: P r e č o ? [Deli pred· 
tým - 24. V. - uvá dza la ope· 
ra výbornú Káťu Kabanovú - 
prHcl takmer prázdnym hTaclis
kom! ]. Druhým hosfom bol ru· 
mu nský tenorista Paramon 
Maftei [Vojvoda z Mantovy). 
Pr iniesol oveľa viar. muzikant
ského pôžitku, hereckej dra" 
v ost i a prežitia, než jeho spe
vácka kolegyiía , a ta k aspoľí 
"uhladil " to, č o sa zdalo skon
čiť beznádejne. 

* * * 
Státny symfon i cký 

o r c 11 e st e 1' ZSSR s klaviris
tom Jevgenijom Mogilevským a 
clirigc~ntom Máriusom Janso n
snm uviedol iný lll'Og ram, než 
na vystúp rm! v Bra tislave -.: · 
preto asp oií zopár postrehov. 
jansons - pomerne čerstvý 
lau reát súťaže H. V. Karajana 
[z roku 1971) - je viac umier
nen ým a trlezvym duchom po·· 
značeným di l'igentom, ume lec
kou osobnos ťou , ktorii okrem 
nadani a má v sebe i iogilm ve
denia orchestra . Preul{ázat to 
v perfek tn e preclveclenom Don 
Juanovi ]{ i c h a l ' ct a S t r a u s -
s a, v sp ri evode Im Prokofie · 
vovému K on c e rt u pr e 
k l a v í r a o r c h e s t e l ' č. 2, 
o p . 16 g m o l, a le na jmä v 
Cajkovského 5. ~ y m f ón i i. 
Prel\rásn y zvu k telesa, joho 
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·Anglická 
reprezentácia 

Záver koncertnej sezóny Slovenskej f ilharmó
nie bol netradičný, lebo práve na predprázdnino
vom rozlúčkovom konce r te na domácej pôde ne 
vystupovali naši filha r monici ale lwsťujúce te
l eso B ír min g ham S y mp It ony Or che s
tr a z Veľkej Británie, lctoré sa zastauílo aj u nás 
na záuer svojho vých<Jdoeurópskeho turné. So 
zvedavosťou sme očakávali ich vystúpenie, !ebo 
to bolo vlastne na.~e prvé stretnutie sa s mimo 
londýnskym orchestrom, . a aj preto, že o ich 
úrovni sme prakticky nemali ž iadne informácie. 

Skutočnosť, že aj samotný názou Birmingham 
Symphony Orchestra bol nám doteraz neznámym 
pojmom - napriek tomu, že orchester bol zalo 
žený viac ako pred polstoročím -, vyplýua z toho, 
že až .na poslednrích niekoľko · rokou boli opravdu 
akýmsi druhorad(tm vidieckym orchestrom v tie
ni slávneho Hallé Orchestra z Manchestru, lctor!Í 
pod taktovkou nedávno zosnulého Sira Jo hna 
Barbirolliho konkur oval aj v.~etk)Írn lrmdún.slcym 
telesám. Odvtedy však, čo sa ich ujal teraj.~í .~éf
dirigent Louis Fr é m a u a:, začali sa postupne 
zdolconaľovar a dozrievať tw s 1íčamú, veľmi sluš 
mí profesionálnu úrO!!eň Najmä ich zvulcová kua
lita je výborná Zriedka počuť také Uavnaté. plno 
zn.e jtíce, pritom mälclčé a farbisté · tutti tlseky. 
akým nás prekvapili hostia v úv odnej časti Brit 
t-enouho diela. Pričom práve variač1tá časť tohto 
(1iela ocllcrula aj ich tech11ické slabiny, lcde rá só 
l i stické v.1íkony jed notli111ÍGh in.Hrumentov boli 
ttUttne.i .~ie a m enej presvedčivé. 

'I,..DU-i /1 frérnaux nie .ie strhujúcou osobnosťou 

a dtrtgentskou hviezdou, ale p r edovšetkým prcw 
triednym umelcom- pedagógom, lctor ý bezpečne 
vedie svoje teleso Podľa bratislavsli:ého koncer t u 
sú diac, nie ;e ani emociálnym t ypom. ale skôr r a
cionálnym, čo sa odzrkadľuje aj v .programove j 
dramaturgii te lesa. 

Na úvod odznela zau j ím1wá, u nás m álokedy 
h r aná koncertná predohra Korzár od Hectora 
B e rl i o z a, v ktorej dirigent vycítil francú.zsku 
orchestrálnu br ilantnost' a patetičnosť mladého 
Berlioza. Sp r ievod č a .i k o v s ké h o klavím!!fW 
koncertu op 23 po stránke dirigentslcej lconcepcie 
nepresvedč il. Vetlc!i plochy oruhestl'(í/neho partu 
boli akosi ro zdrobené , premenené na mozailcy, a 
ani melod ické oblúky neboli Pyspíevané. Vták 
ohnivák - prinľesol šťas t ie aj ltosfujt.ice mtť or
chestru. lebo pes trofarebná interpretácia čarovnej 
suity z rounomem1ého lwletu Tgora Str a v in 
s kého bola naskutku dôstojnou spomienkou na 
nedožit é slclodate{rl•;e deväl'clesiatiny Na zá11er 
večera sme počuli populárne a pôvabné dielo Ben
jamina B ,. it t e •1. a Variácie a ft.íga na Purcello 
vu tém u, lctoré napriek spomenutým uýliradám 
malo veľmi kladný ohlas u mimoriadne početného 
obecenstva. 

Sólistom obľúl>eného b mol koncertu bol dvad
saťo~emročný John L i ll, dnes u ž profesor na 
Royal College of Musw - a pritom majiteľ zla 
tej medaily z Čajkovského súťaže v r oku 1970. 
Už i táto skutočnosť dala tu.~iť. že sa nám pred 
staví v!iborný pianista. Lill nesklamal: je slcutoč 
ne brilantným, t echnicky priam neomyln.Qm kla 
viristom, ktorý hrá Čajkovského dielo s patrič
ným virtuóznym elánom, masívnymi oktávov(tmi 
pasá:iami, pričom ale Sl!oje city a srdce zatiaľ 
zatláča du pozadtct . že i ch ale má, to dokázal nád
hernou interpretáciOu [,i s z to u ej koncertnef 
.'itúdie Tanec ,'il.:riatlcov, ktorú zahral ako prída 
vok. JOZEF VARGA 

kompaktnosť, je dnoliatosť slá 
čikovej slmpiny, temperament 
- charai{teristicl{ý najmä pre 
ruské orchestre - boli zážit
kom oveľa väčš!m , než s!ce 
technicky brilantný výko n mla
dého sólistu - klaviristu J. 
Mogilevského, ktorý vša l( n e
vládol r ovnakým nadh ladom 
a napfit!m nad všetkým i časťa
mi núočného koncer tu Proko
fieva, ktorý potrebuje ! ľudsky 

vyzretú osobnosť, akou ešte ne· 
môže byť tento - ináč jedi
nečne brilantný - dvadsaťse· 
demročný klavirista . 

T . URS INYOVA 

V Zll8lllB11Í 

.hostí 
Sovietski umelci r'ealizova li 

koncert s orchestrom SLOVEN
SKEJ FILHARMONIE v rámci 
osláv 27. vý.ročia oslobodenia 
ČSSR. Uznanie poslucháč·ov si 
získal huslista VIKTOR TREŤ
JAKOV, meno zni:íme v kruhoch 
odborných i v ra·doch obecen
stv·a. Na p.ro~·ram si zaradil 
II. koncert pre husle a or
ches ter cis mol, op. 129 D. Šo·s
takoviča. Skladateľ ko,ncipuje 
koncert v zmy.sle .,klasického" 
koncertovania, súťaženia medzi 
só listom a <J'ľche strom, so só
lis tom nezaobchádza mimoriad
ne vľúdne : zv.eruje mu ťažký 
part s detailným využívaním 
nástroja, narokuje si psychic
kú ko•nc.entrov.anosť .a ,dobrú 
nervovú kondíci u. T•reťjakov 
ma l teda príležitosrť potv.rdiť 
svoje nevšedné schopnosti -

. a :ved.el to aj využiť. Od ex·po
zície Moderato s d11amat icky 
napätým dia lóJ:Jom sólového ná
stro ja a orches t ra, cez spevné 
AdaQio až ,po záv·erečné Ada~io, 
Alleqro s nahromadením a vy 
riešením. problémov - sl·edo
va Ir sme hr u koncentrovaného 
umelca, ktor.Ý pristupuje k 
práci s um ením s cite~nou ci-e
ľavedomosť·ou. 

ALEXANDER DMITHIJEV di
ri~oval Ruraliu slovaccu, -op. 19 
A. Očenäša. Na rozdie l od do
tera i ší ch pred vedení oprostil 
skladbu od n ádychu smí1tku , 
me lanchólie, opatril ju klasic 
kejšou pri0hladnosťou, zí.skanou 
určitým zrovllOP'ľávnením tém 
a rytmov. Dmft,rijevov chlad
nejší , triezvejší prístup sa však 
ned'Dkázal zosú ladiť s nábojom 
ooslednýc h dvoch častí Oče -

Alexander Dmitrijev 

ni:íšove.i kompozície - Junáci 
a Re !]rúti - : s rytmickou is 
krivosťou. širok-ou spevn<>sťou, 

údernosťou i slávnostnosťou. Vo 
svo :ie .i III . symfónii a .mol <Jp. 44 
S. Rachmaninov nezapre l, že 
bo l jedn ým z naj lepš ích kla
vírnych virtuózov svoj ich čias. 

Virtuóznos ť . ale a.i motivi ck é 
bohatstvo, široká n áladová pa
leta, rusk)í národný charakter 

i tanečnosť - to sú hlavné de. 
vízy t e .ito veľkoryso k·oncipova. 
ne j s.kladby. Dmitri jev dosiahol 
účinok zodpovedajúci celkovej 
osnove diela, nedokázal však z 
orchestra odstri:ínif u ž od za · 
čiatku koncertu nanesenú men
stu sústredenosť. Zabraňoval 
mu v tom orche-strálne tel e ~o 

nedostatočne inšpirujúci, ieho 
osobnosti vlastný chlad. kto· 
rým sa v tento koncertný ve• 
čer bo·! preukázal. 

Vzo.ro vá bola spolupráca čes- · 
kého violončelistu MILOŠA 
SADLA a f ranc úzskeho diriqen
ta ALAINA LO MBAHDA. Dvo• 
rákov violončelový k on cert stal 
sa dôkazom možného dobrého 
umel·eckého .,spolunažív ania" -
na jednej strane mladíckeho 
temperamentu .a nadania, na 
druhej strane umeleckej zre• 
losti a životnej skúsenosti. 
Sádfo predviedol skladbu ako 
doko nale formov aný uzavretý 
oblúk. vybudoval celistvú líniu 
od Alleg ro - s tichým napä
tím smerujúcim k si le a odťa~ 
že·ným lahodnou vrúcnosťou, 
cez hlboko vá~ne, na d rama• 
tickom zák lade sa pohybujúce 
Adag i-o m a non tropp-o po tem
peramentné, nápadmi hýri8ce 
Finále, Alle ~ r-o moderato. Svo.i 
~uľatý, ľahko a plne zne.iúci 
tŕm, bez jediného náznaku pre
exponovanosti podriaďuje vžd y 
zr·eteľu na dobré znenie, s uvá
žen ím možne j a pre nástroj 
únosnej s>ily. 

Prof. Miloš Sádlo. 

Obrazom bláznivého dňa bol 
Rímsky kat:'nev.a l op. 9 H. Ber· 
lioza pod Lombardovým 'lede
ním. Vyzdvihovanie dyn amic• 
kých kont rastov, vol'ba dobré 
ho tempa, dramatická umier 
nenos ť i p·ružnosť vyz·nacova ll 
ú·~pešnú inte rpretáciu tohto 
diela. J.asnosť v BerliozovP.i 
kompozícii sa 'Pľ·eni esla aj do 
tlmo čenia Symfónie d mol 
C. F rancka. lombard postupne 
budoval mohu t nú d ramatickú 
tému z poma lého úv·odu prv.e i 
časti , kd e spevn é úseky chápal 
,.roma,ntic'ky", no nenútil sa do 
vyumelkova ne j váš nivo.sti c t 

sentimPntá lnos ti - i keď ob
čas n eudržal s voj mladícky elán. 
Orches ter SLOVENSKEJ FIL
HARMONIE reaqova l sústrede
ne i zaniet e ne; nástt·ojové slm
p iny zneli ucelene. hráči dy
chove.i s kupiny podiívali i v só-

. lových partiách dôkaz s vojej 
schopnos t i a dohrci priprave
nosti. 

INGE ŠI.ŠKOV A 
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Co Tu/u/um? 
Cesk'ý preklad komédie Georgesa Fey 

.teww ,.Le Dindon" (preklad a úprava 
Josef Cemuílc), ktorú asi pred desiatimi 
rokmi uviedlo divadlo S. K. Newnanna 
v Prahe alco svoju ver ziu. Nová scéna 
u Brat islaue ju dal a preložiť, upraviť a 
insce•wvať I vanovi Kr aj í č lc o v í, ktorú 
prevzal aj českú názov Tululum. Keby 
.~lo o dôkladnosť, mala /Jy som poznať 
aj rozs.:th čermálcovej 1ípraoy francúz
slceho or iginállt , aby bolo možno posú
diť rozdielnosť tejto slovenskej úpravy 
od autorovej p6vodiny. Lenže v prípade 
vyh ovuj úceho titulu pre lwdobno-zábav 
né číslo ne.~lo o l iterár>w mimtcióznosť, 
ale v možnos ť zlwdolmiť, presnejšie vsu
nút' dovedna jedenásť piesní (Peteraja -

ve tex t y boli inšpirované Krajíčkovou 
úprauou, sú vttpné, miestamt aj poeticky 
obrazné. no často písané u ž len z ruti 
ny: hudbu napísal J . Major, inštrumen 
toval J. Dlouhú ) . A utor slovenskej l.ípra
vy si pritom neuložil priveľa r egpektu 
voči autorovi - čo 11 zásade nemusí 
byť chybou - no ani voči j eho dikcii , 
duchu predlohy alebo svojráznosti jeho 
slovníka . 

Teda bez znateľného okúňania sa ( au· 
tor je Ltž uyše päťdesia t r okov l! boha) 
s búrlitJým t emperume11.tom a uvoľ11e

ll !Ím rozmachom sa dal KraJíček do pre 
.~ívania te jto stále žioej lcoméäie na 
es trádnu fazónu á la K•·ajíček - alco 
ho poznáme z množstua mimodi oadel -

' ných i divadelnrích vystúpen L Bez zrej 
mej šej dôvery v p6so l>it>osť lit er árne j 
predlohy ako lconverzačnej k omédie (ho
ci napr. prešouský Chrobák v hlave 

bol neuveriteľne zábauný i bez spieva
nia na mikrofón - nehoooriac o libeň
slcom predstavení 1'ululum ) , so zrejmou 
skepsou vočt priveľmi ,.uhladeným" slov 
ným zvratom a utipom dobre vycho
vanúch príslušníkov strednej v1·stvy 
francúzskej buržoáznej spoločnost i -
rozohnol sa ohňostroj krajíiJkovských 
fôro v, špilcov, slovných i pohybových 
lcomickúch point ( v spolupráci s Bori
.~om Slooálcom). No príuel'ké sebavedo
mie z doterajších úspechov, ktoré sa 
dostavovali niek edy i za pochybné kva
lity - ako i malá skúsenosť, zat o ueľká 
f'huť komponovať celovečerné predstave
·nie spô.~o iJili, že Krajíčka zachytil tranz 
misn:rí pás olastného rozohnerzia .. . a 
ten - ako inak to ani nebolo možné 
pri delmte - zanechával po sebe stopy 
•·ozličnej est etickej i komickej účinnos 
ti. 

Mnohým zbytočným chybám sa mo 
hol debutujúci r ežisér vyhnúť, kelly bol 
len o čosi uäčšmi venl starému skú
senému divadelnému auturovi a keby bol 
aj vy.~šie ocenil stupeň inteliqenčného 
kvocientu svojich divákov v di(}adle a 
keby sa v znamení hesla .. m enej je 
v ždy viac" bol odpútal od priveľmi 
výkonných zosilňovačov - doslovne i 
prenesene. Preto že u danej situácii fúe 
j e komickejšie ani vkusnej.~ie pouedaf 
.,ťava" namiesto .. kača". ,,nepriateľslcé 
úmysly" nazvať .. sadistickým i ". namiesto 
.,prenasledoval' na ulic i" povedať .. milo
va,ť na ulici" - alebo zo sedemnásťroč ·· 
ného hotelového sluhu s pubertálnymt 
I! !Jrážkami urobiť Uyridsat'sedemročné 
lto (!!). 

Žánrovo neúnosne pôsobili aj lar -· 
moyant né šanz6ny starnúcej hotelovej 
kurtizány Armandie a Redillonovho szu .. 



Vedie Ján Schultz 

P rispela estetická výchova k rozvoju mojej 
osobnosti? 

Som na koncerte. Plačú husle, hrmí orchester, 
violončelo mi medovo spieva. Slzy. 

Už veľmi dávno som nerozmýšľala nad t ým, aké 
by t o bolo na tomto svete bez umenia. Hádam 
by sme sa všetci utopili medzi str ojmi a do 
mami. Možno by sme nedokázali spieval', ani reci
to vať. Ozaj, čo by robila mládež bez básní? Bez 
t ý ch všetkých ospievaných citov ? čo by sme tak 
asi robievali vo voľnom čase "( okrem umývania 
auta a upmtovania )? 

Neovládam sa, teda nie som stroj. Som človek, 
som plná pocitov, dojmov. Každá chvíľka zo mňa 
lcúsok zoberie, každá mi však ešte viac dá. 

Život b1J bol príšerne nudný. Snáď si niekto 
povie: "Načo sa tu pechoríte s akýmsi divadlom, 
koncertami, čo to má za význam, počúvať hud
bu, alebo pozerať dve hodin11 na obraz či sochu?" 
Ale to teraz nie je podstatné. Hlavné je, že ja 
nepatrím k nev.~ ímavosti ľudstva. 

Dnes hľadám i stotu v tom, čo som sa naučila 
poznávať na estetike. Tam mám pevnú pôdu pod 
nohami a strechu nad hlavou, tam viem, čo všet
ko pre mňa znamená nájsť čo len kúsok citu a 
krásy. Vonku prší a ľudia sa zlostia. Zasa je 
mokro, nemá to žiadny význam. Ale ja viem, že 
dážď si spieva, iiustí si svoju pesničku o vlahe. 
Keď sa prechádzam, ľudia mi vravia: "Načo? Veri 
zmokneš." Ale nie, ja nezmok nem, lebo viem cho 
diť pomedzi kvapky. To množstvo plat ní, kon
certov a obrazov, ktoré som počula a videla ne
zabudnem, to ml nenaht·adí nič iné. Chcem ďalej 
hodinu počúva(, tlieskať, vzná.~ať sa v opare krá.~y 
citov, pocitov a doj mov. Zabuclnúľ 11a tlšednosť. 

Esteticlcá výchova pre mňa kedysi znamenala 
pr ibližne výtvarnú vl}chovu, alebo čosi podobné. 
Ako ustra.~ený prváčik som očakávala, čo mi 
prinesie. Ak sa ma dnes spýtate: "Dali ti vôbec 
niečo t ýmto predmetorn?" - odpoviem: "Tu ma 
učia žiť!" 

Hoci si pod estetick ou výcho vou môžem pred
.~taviť galériu plmí obrazov starých majstrov, 
alebo novtí architektúru, renesančnú radnicu, či 
Michelangelove sochy; stále mi zostáva hudba. 
Hudba, do ktore j sa môžem ponoriť, zahlbiť, ale 
nikdy nie utopiť. Hudba, ktorá sa mi prelieva 
všetkl}mi tepnami, ktorá ma uspokojí, rozbur
cuje, rozrtt.~í. alebo rozplače. Ktosi mi povedal : 

Naučila som sa nenávidieť vojnu, rachot striel, 
naučila som sa ľtíiJ!ť mier, polcoj, láslcu a doln·o. 
Naučila som sa cít'if a ľtíbiľ , nepremárniť chvíľ/eu 
v nečinnosl"l, utekal za krásou a pomôcť v hľa
daní samého seba aj ostatným . 

To všetko viem. To som sa naučila. 

"Hud ba, t o j e všetko. Keď fa opustia priatelia, 
zomrie ti matka, narodí sa ti syn, alebo uvidíš 
niečo nezadržateľne lcrásne, ak plače.~ pre hlú
posť sveta, hudlw ťa neopustí. S ňou sa môžeš 
vužialiť, 1·adovať, hneuat, brí r it, smiať i plakať." 
Hudba .ie naozaj m oje všetko. Áno, som št'ast ná, 
keď vidím k1·ásu. Keď cítim vôňu jari a počujem 
jej spev. 

Citovanlm s lov a myšlienok študentky., k tor á 
absolvovala dopriate jej osnovami gym naziálneho 
š túdia dva ročníky estetickej výchovy, chceme 
dať bodku za prvou kapitolou. Mám na mysli 
súvislosť so záver om š kolsk'ého roku, so začiatkom 
ktorého nebolo otvorenie našej rubr iky para lelné. 
Dovolili by sme si preto upozorniť priaznivcov 
pedagogickej obce, z praxe ktorých vychádza na
ša rubrika , že od septembra 1972 budeme uve
rejií ovať mat eriály. vychádzajúce pr iamo z osnov 
l. a 2. ročníka. 

Vefkoryso a 
Máloktorá š ko la pripra vi na 

!'Vo je jub ileum ta l\ý boha tý 
program, ako to spravil v Ži
line. Dvadsaťročnic u tamojšie· 
ho Konzervató ria bola pr1leži
t osfou na stretnu tie býva lých 
ahsolvent<Jv, demonštrovanie 
pracovných výsledkov [štyri 
l\oncerty predstavili umeleckú 
prác u pedagógov, t erajš!ch žia
kov i absolventov školy, Ko· 
mornél}o orcllestl:!l J~ .. ~ tó
ria poa vedenlm Richarda Uško
vitšá ·· ž ilinského' · llllešiu1ého 
zbun ', s dirlgento'm :·Antonom 
Kállayom, Dychového kv'int ela 
u Symfonického orchestr a mes
ta Žiliny s dir igentom Bohu· 
milom Urba nom] . 

Pravdu povediac, oslavy Kon
?.e rva tória boli i spoločensko
kullúrnou udalosťou mesta, 
pripomenutím si významu, aký 
iiko la Žil i.ne dodáva svo jou pra· 
videlnou prezentác iou výsled
ko~ podporovanlm aktivneho 
koncertného života i zázemia z 
bývalých žia kov š kol y, ktor! na 
celom Slovensku šír ia hudobnú 
kultú ru, či už. ako pedagógo
via, alebo aktlvni proťesionálni 
hráči or chestrov, speváci, pra
covnlci rôznych inš titúcií a 
pod. Na druhej str ane si asi 
vedenie š koly ve lmi dobre uve
domuje snahu verejných činite
ľov mesta. k tor! š kolu podpo
ru jú ma teriálne, morii lne, po
mohli a pomáhajú riešiť bytovú 
o tázku, tal< ú dôležitú pri zais te
ni nových pedagogických kád
r ov. 

Pod záš ti tou mesta prac uje 
a j Symfonický orchester mesta 
Ziliny s d ir igentom Bohumilom 
Urbanom, orchest er zložený 
väčšinou z ped agógov a žia 
kov skoly. Toto teleso uzavre
lo osla vy dvadsa ť ročného trva
nia školy di'ia 27. mája t. r. vo 
Veľkej sále Domu odbor ov. Ve
čer u predchádzalo slávnostné 
zasadnutie pedagogickej rady, 
kde r iaditel Konzervatória Voj-

d6slojne 
tech Jakublk odovzdal pamätné 
medaily a diplomy. Večer ba l 
už celkom vyhradený koncerto· 
vaniu pred naplnenou sálou a 
vdačným obecenstvom. Okreill 
Moyzesovej slávnostnej predo
hry Naše Slovensko zaznela 
Lisztova Fantázia na uhorské 
Judové melódie pre klavír a 
orchester s o sólistkou Martou 
Filovou-Singerovou, klavirb;t
kou vir tuózneho zamerania, 
ktorá si zrejme podla toho i 
vyberá svoj repertoár. l je vô· 
bec zaujímavé, že na škole je 
nielwlko pedagógov, ktor! pô
sobia i umelecky - z viace
rýc h spomelune B. Urbana, A. 
Kállaya, P. Bienika, J. Figuru, 
D. Dubenovú, D. Gaba jovfi a 
pod. ] 

Velkú pozornosť na seba 
obr á til čers tvý laUl'eát sútaže 
Pražske j jari, mlad1 llUsli.sta 
Jindi'icb Pazdera, žiak pro ť. B. 
Urbana a na VŠM U prof. T. 
Gašparka. je to jeden z n'ajna· 
danejš!ch mladých huslistov, 
velká náde j náš ho interpreta •~ · 
ného ume nia - už aj vzhladom 
na svoj vek a pers pekt!vu dal· 
šieho ras tu. Na koncerte zahra l 
malú, br ilantnú - no náročnú 
- ukážku huslovej virtuozity. 
Dvorúkovu Mazurku op. 49 pre 
husle a m•chester. Pazdera má 
uš lacht!lý a teplý tón, vie s 
ním dynamicky pracovať, vkus
ne využíva všetky technicl\é 
d ispozície a zr ejme vyrastie z 
neho umelec nielen vitruózne· 
ho zamera nia, ale l hlbokého 
vnútorného podania a precit e
nia. V r ámci koncertu odznela 
l skladba T. Salvu - Etuda 
per orchestra - nov!nlta napí
saná špeciá lne pr i príležitosti 
oslá v š koly, ktorá odchova la i 
toht<J s kladatela . Orchester ~i 
zre jme "pozápasil" s touto ná
ročnou s kladbu už pri štúdiu, 
overil s i svoje možnosti pri in
terpr etácii modernej hudby, le
bo akokolvek bola Salvova 

kompozíc ia myslená "etudovo"] 
čo naznačovalo aj maximálne 
využitie všetkých nástro jových 
skupin]. predsa len farbami 
preplnenú pa r titúra, zvukové 
exploatácie modernej hudobnej 
reči skladateľa, malá uleatOI'i· 
ka [ použ!vaná pomerne ča sto] 
boli pritvrdým, i kec! so cťou 
vybojovaným umeleckým zápa
som. Bolo . by zaujímavé vypo
čuť si Etudu aj v inom predve
clenf, aby sa odhalil! aj tie l<va
lity, na ktoré prípadne mladý 
orchestet• ešte nes tači l. Najús · 
pešne jš lm čislom veCera bolu 
symfonická báseľl. Blaník od B. 
Smetanu.· B. Urban sa · a j· ·!'U 
ukázal ako dirigent, k torý t·ov· 
na ko dokáže pracovať v cel
koch ako v detailnom nus tu
dovaní jednotl ivS'ch s kupin or· 
ches tra. Má pe kné gesto, vie 
s.kladbu pt·e·l.íva ť , dokáže or
chestr u vl iať ná ladu i elán -
škoda, že je takým dobrým hus· 
Jovým pedagógom, možno by 
hol ešte le pším profesionálnym 
dirigentom . . . 

· SamoZI'ejme, na výkon or· 
chestra nemôžeme klásf profe· 
sioná lne merítka. l keď je zlo· 
žený väčšinou z ped.agóguv a 
žia kov Konzervatória, predsa 
by je ho práca potrebovala viac 
časového priestoru a dobudo· 
vanie. To, čo robi za da ných 
možnosti, je úctyhodné a obdi · 
vuho1lné. Jeho ďalši a perspek· 
tíva umeleckej práce môže byf 
rastúca iba za pr edpokladu 
profesionalizácie. Viem, nie je 
to otázka, ktorí• možno vyrie · 
šiť zo diia na deň, ale sfi tu 
predpoklady kádrové, pochopP.
nie zo strany mesta, snáď a j 
potreba vybudovať okrem Ko~ft: 

a Bratislavy ďalšie stredisku 
hudobného života. Podobný m·
chester je aj v Banskej Bystri 
ci l Krajský symfonický orches· 
ter], Zilina má v§ak výhodu 
v hudobníkoch, ktorí sú priíi· 
mo na mieste , navyše ich ambí
cie sa ukázali byť viac nku 
amatérske. A mul tým treba 
vážne pouvažovať . . . -uy-

RECENZUJ ·EME 
Knihy mimoriadneho významu 

K hudobnej histórii Bratisla
vy pribúdajú ďalšie drobné vý· 
slnnny; nielen oct domácich vý· 
skumníkov, ale Coraz väčšmi aj 
od našich zahraničných kole
g<Jv. Rozvetvená kultúrna akt!· 
vita s tarej Bra t islavy zasaho
va la toti:l široko i za hranice 
vteda jšieho štlitu, takže raz na 
fm na1·az! historik, kt.o i'Ý slc~· 
duje kor unovác ie , Inokedy his
tOl·ik: d ivadla, ktorý udeľuje 
materiál z podunajske j oblas ti, 
alebo l špecialista, majúci na 
zrete li život jednotlivých reho
lí, alebo jednotlivcov v nich. 

v poslednom čase sa viac 
podstatných odl<azov k Bra ti
slave a lebo obnažených arch!v
nych s tôp objavuje v troch 
publikáciách. Otto Michtner vy
cla! viac ako 500-stranovú kni
hu Das alte Bnrgtheater als 
Opernbiihne [1970], ktorej d.áva 
pocltl tu! Od uvedenia nemecké
ho siugspie lu ( 1778 ] až clo s mrti 
cisár a Leopolda Il. (1792). Hoci 
ide o pomeme krátky historic
ký úse k, sleduje autor do po· 
drobnosti opemý život vo vte
dajš om ústrednom viedens kom 
opernom divadle a predklad!\ 
čítaterovi ucelenú a domyslenú 
koncepciu. Defilujú tu všetky 
vtedajšie operné - javiskové 
diela , k tor é sa objavili vo 
Viedni. PochopiteJ.ne, že všade 
je uvedený nielen autor, ale i 
spolupracovníci na inscená
ciách a sólis ti. Keďže sa v 
údajoch objavuje množstvo 
m ien, použlva Mlchtner po· 
znám kový apará.t, v ktor<Jm vy
svetluje detaily, alebo r ozpria
da sieť okolnostf, často i po
litických. Nás, pr avda, zaujíma, 
že text s a nieko!kokrát obracia 
k vtedajšej Bratislave. Autor 
upozoriíu je na určité paralely 
medzi Viedňou a Bratislavou, 
alebo priamo predkladá dote
raz neznámy údaj. Tak je pre 
nás novinkou, že bratislavský 
gróf Keglevlch bol určitý čas 
dôležitým činiteľom vo vedení 
Burgtheatru. Je to príspevo!{ k 
vysvetleniu kultúrnej ambicióz· 
nosti rodiny, z ktore j pochá
dza la Beethovenova žiačka Ba
bet ta Keglevlchová. Závažnej
šie. s ú vš.ak mnohé ,,11e:pr.1.ame 
úda je" . POIUOC·OU tejto knihy 
možno totiž dešifrovať autorov 
niel<torých diel, k toré prenika· 
li 1 na Slovensko. Pomocou vie
denských súvislostí a obnaže
nýc h detailov možno vysvetliť 
i všeličo z bratislavskej !kultúr
nej histórie , a lebo aspoň !sť po 
s tope, k torú autor naznaču je. 
Napokon - v samotnom po
známlwvom matex·iáli je ve!a 
ďa lších námet ov. Sú tam vy· 
s vetlené rôzne súvislost i v kul
túm o-politickej hierar chii a 
kompetencii niektor ých Juclf, 
odkazy na rôzne privátne ko
r eš pondencie, 1 tajné cisárs ka 
rna te!'iá ly, denníky hercov ap. 

* * * 
O viedens kom m uzikológovi 

Rudolfovi Scholzovi dobre vie
me, že sa dlhé t'<Jky špecial izo
val na tvorbu bratislavského 
rodá ka Franza Schmidta (pa
mätná tabuľa je na UršuHnskej 
ulici, !ú le s tii l jeho rodný dom
ček ] . D lhoročné výskumy ulo
žil do hlboko fundovanej a 
vsestr anne zaujímave j knihy 
Die Orgelwerke von ~·ranz 
Schmidt [ 1971]. Dr. Schol z už 
v e tape prlpravy korešpondo
val s niektorými Bratislavčan
mi, aby si ucelili detaily zo 
Schmidtovej mlados ti, skomple
tizoval lwltúrnu atmos féru, v 
ktorej ·mladý s l<ladate r vyras
tal, vysondoval možné vplyvy, 
ktoré mohli zohrať určitú úlo-

hu. Podstatnú časť knihy tvG• 
r ia rozbory Schm1dtových na j· 
závažnejš!ch di eL Pre nás je lo 
nielen prehliadka jello organ:J
vej tvorby, k torO znalci pova· 
žujú za d<Jminan tu s ldacla telo· 
vej kompozične j práce, íile sO· 
časne podrobuý pohľad du M l i· 
vlastnejšej L<ompoz·ičnej dielne 
s klada te la. Autor ukazu je, a ko 
si Schmidt vytvo t•il vlastný hA r
monický systém, h!aclá korene 
jeho ohr'Ovskej variačnej vyna
liezavosti, snaží sa vi.d!eť 
Schmidt ovu genialitu v tom, 
a ko využil organ, vyťažil z ne
ho nové možnosti, vnútil tomu· 
to nástr oju velkorysejšiu kon · 
cepciu než mnoh! skladatel ia 
pred n!m. Dr. Scholz - hoci to 
nikde nezclôrazňu je - prac tqe 
v podstate š trukturalistickou 
metódou. Používa stovky pr!.· 
stupových ciest do notového 
materiálu, rob! sl vel ké inde
xy problémov, všetko z.ávažne l
š ie dokumentuje prťkladom, j e 
presný v označovani taktov, 
č!m ulahčuje orientáciu čítate
Jovi 1 ďalším výskumníkom. 
Hov{)r! z neho profesor ha rmó· 
nie, k torého vždy najviac zauj· 
me zauj!mavost vo vertikálne J 
stavbe partitúr alebo vo vedenf 
hlasov. Prenikol tak podstatne 
do detailov, že už volbou noto· 
vých príkladov nápadne doka· 
zuje bežne zasvätenému čitate· 
Iovi, aká osobnosť bol Schmidt 
a čo mu vlastne d lhujeme. Tak 
nám objavuje umeleckú podsta
tu bratislavského rodáka a 
zrejme prfkladne pôsobí na dru
hých, lebo v poslednej dobe sa 
v zahraničných vydavate f
sl{ýCh katalógoch objavujú už 
ďalšie špecializované š túdie o 
Franzovi Schmidtovi, na plat· 
niach vychádza súborná na
hrávka organových skladieb a 
niekt.oré z velkých vyclavatel · 
stiev pl.ánujú no·tové ed!cie z 
jeho tvorby. 

* * * 
Po tieto dni sa dostáva do 

našich rúk aj I. zväzo!<: Beit rä
ge :1;111' ~lusikgeschichte des 18, 
Jahrhu~derts (1917) , k torý pr i· 
pravil Ins titú t pre rakÚske kul· 
túrne dejiny, vedený dr. Ger· 
dou · Kollerovou. · Polygraf'icl~y 
krásne vybavená kniha (ta k· 
mer 200 str án) . dokumen tuje, 
že v neďalekom Eisenstadta sa 
rozhýbala činnos f lmd<Jbných 
histor ikov a do bohatého sveta 
muzlkologických zbornfkov, 
ročeniel< a časopisov vstupu je 
ďalš! člen. Z hladiska Bratisla
vy je zaujímavá predovšetkym 
štúdia Haralda Drea o eszter
házyovsl<ei kape le a jej exis
tencii od začiatkov až do roku 
1766. Autoľ' prináša viac no
vých mater iálov. Výslmmom 
málo známych ei~enstadtských 
arch!vov doplňa doterajšie zna
losti madarských vedcov. Nas 
zauj!ma pr edovš etkým skutoč· 
nose, že sa tu častejšie vysky· 
tu jú mená nieMorých juhoslo· 
vensl<ých miest, obnažuje sa 
hud.obné vzdelanie niektorých 
Es zterházyovcov (ktoré dosta· 
li v Trnave ) a nepr iamo sa tt1 

pripomínajú paralely. Autor 
pracuje síce dosť popisným 
spôsobom, ale· pri vš et kom bo
hatstve údajov zachováva si 
prehladnosť a nestráca zo zre
te ia hlavné výskumné ciele. V 
texte sa objavujú 1 mená vte
da jšich hudobník-ov, ktorých 
koreií je nesporne slovanský. 
I ďalšie štúdie ma jú drobné 
odkazy k Bra tislave (napriklad 
Bibova - o cirkevnej hudbe vo 
Viedni v poslednej tretine 18. 
storočia a Hé>s ilngerova o via· 
denskej kritike v 19. storoč(). 

Zdenko Nováček 

hu Germonta - jednak o naJvz.ac rušili 
t ie dva nemot orné, ozrut né a celkom 
z/iytočné mikr ofóny, ktoré neprí jemne 
skresľovali hlasy , okamžite vytvárali cu 
dziu atmosf éru neznámeho prostredia a 
prerušovali dejovú plynulosť. A Charles? 
Chqrles Poitíen, ,,ženský lek ár"? Ten na
skr ze cudzí človek, k t or ý sa objaví na 
samom k onci komédie ako živý symbol 
pctnsexual izmu, ako deus ex machina, 
aby bolo možno vyfabrikovať nejaké 
" ohr omne pôsobivé" f inále . • . A tent o 
"ach, Char lie" , t ento dr amat ur gicky ne
mohúci panák dokázal teda razom to
tálne zničit celú logiku príbehu i s j ej 
sat iriclcým ostrím, vedno so všet kou do
vteda jšou dobrou i vydarenou snahou 
reži séra. Okrem t oho, pri rodzene, doko
nal e zmiat ol dioákov, ktorí odchádzali 
ohúrení a oklamaní neprehľadným r íe 
~ením stále zamotanej situácie. "Zlepšit"' 

Feydeatta m ožno l en na úrovni jeho ta
lentu ... 

zaujímavý exper iment l vana Krajíčka 1 
I vanom Krajíčkom. 

možno získ a časom aj viac úcty k est e
t ickým zákonom divadelnej práce a sám 
skrotí svoj temperament a živelnrí. dy
.namiku, aby jehfJ budúce réžie dostali 
pevný, logický tvar, vycibrený štýl a t ým 
aj zvýšenú účinnost. 

/ 

Našťastie m ožno u viesr aj vera k la
dov, ktoré táto inscenácia priniesla. Na
príklad dobré hereclcé výkony , množstvo 
slovných i pohybových gagov, nové prí
ležitosti pre niektorých hercov, aby moh
l i uplatniť ba i rozšír i( svoje schopnosti 
a register (L ab u da ako Valent in, 
Vec l o v á ako Mag(IY· ktorá prekvapila 
opäť novou komickou polohou svojho 
všest1·anného a nevyčerpateľrtého talentu 
a nadovšet ko dvojica Pinchardovcou v 
podaní K r a j í č k a a P a v e l e lc o v e j ). 
Tu sa Krajíček po prvý raz s pozoru 
hodným výsledkom pok úsil o pevne k on 
t urovanú stavbu komick ého charak teru, 
jeho postava st arého le/cára s hlttchou 
ženou S !ledčila o schopnosti d i.•ciplino · 
vaného hereckého prejatlu . . no niet 
miesta pre všetko, čo napovedá tento 

Napriek niekoľkým rušivJim nedostat 
kom a prehre.škom treba preto insce
ndciu debutu j úceho reži séra prijať so 
zadosťučinením i radosťou a vysloviť 
vďačnosť vedeniu Novej scén11, že ma
l o vnuknutie a odvahu t ohto talentova
ného zábavníka a vtip/cára s nesk rot
ným t emperamentom a mladíckym agre
sw nym elánom, t ohto suverénneho es
t rádneho konf erenciér a a speváka posu
nríf do smeru zodpooednej umeleclcej 
p1·áce. 1 keď miestami ešte vykukla 
spod t esilového sa/ca lcopanič iarska zreb
rtá košeľa, t 1ímto svojím debutom Kra 
i íček dnkázal. že bude schnpn.JÍ sa " bu
drícnosti zballiť svoj ich e.•trádnych ná 
vykov a is tých šal>lón , tto r akej si bez
problémovitost i v ~meleckej tvorbe, že 

Tíeto prísľuby sú zak otvené už i " 
tejto jeho prvej inscenácii, ktorú cha
rakt erizuje nezvyčajná ľahkosť, 'švih, 
opr avdivá zábava - i keď jej neelco110~ 
m ick é dávkovanie spôsobilo, že vt·cho .. 
lom predstavenia sa stal o naozaj br ilant 
né dueto Veclová - Labuda na konci 
prvej ,časti . . . (apropos: Maggy sa vy
slovuj e ako "megy" a nie "medži" ) . 

Teda nesi eme no vinu: nad . Novou scé
nou naozaj vyšla hviezda v podobe no~ 
tJOObjapeného reži séra fmdol>no-záiJavné
ho žánru. 

GIZELA MAČUGOV' 



Pätnásta ... 
Dramaturgia tohto diela je 

mnohovrstvová: je tu i lyrika, 
je tu i hlbok!} dramatizmus a 
š;roká paleta náladových nuan
sí. Podľa mtía - zd6raúíu
;em, podľa mňa - je to plátno, 
na ktorom je zv!}raznený veľký 
filozofiek!} problém cykllčnosli 
ľudského života, život človeka 

od zaciatku až po koniec, od 
za~Jiatku ak.l}ehst detsk!}ch emó· 
cil po dostalznutie životne; si
ly, energie, madrosti. 

Náš zahraničný 
Každé nové dielo DMITRIJA !iOSTAKOVICA je udalosťou ~tie

Jen sovietskeho hudobného života. Prednedávnom po prvý 
raz odznela vo Velkej sále Moskovského konzervatória maj
strova PÄTNASTA SYMFONIA - a ako všetky veľké sym
fonické plátna tohto umelca, získala si uznanie i srdcia po
slucháčov. S Pätnástou symfóniou sme sa krátko po jej pre
miére stretli aj my v Ceskosluvensku: na Pražskej jari i na 
koncerte v Bratislave v interpretácii hosťujúceho Státneho 
11ymfonického orchestra ZSSR s dirigentom jevgenijom Svet
lanovom. O novom SostakovičoJvom diele sa v súčasnosti vera 
hovori, analyzuje sa jeho myšlienkový náboj, koncepcia, jeho 
umelecké vyznenie. V časopise Muzykaľnaja žizň hovorí o Pät
nástej symfónii jej prvý interpret, skladatefov syn, dirigen t 
MAXIM SOSTAKOVIC. 

Vo finó.le miznú Mrky, trlum
fute srdečntf l'udskost a hlbok(J 
pokoj, Prlznačnlí pre symfóniu 
sú autorom použltli citáty, tak 
ak o v teho predchádzatactch 
dielach, pomáhaiú odhaliť cel
kovú ideu, zámer. Prvý citát: 

Dmitrij Sostakovič 

Prtfcu na symfónii dokončil 

Dmitrij Dmitrijevič šostakovič 

minulé l eto. Ptsal fu IJ Kurgane 
a v Reptne, v Dome zväzu skla
datel'ov pri Leningrade. Otec 
vždy drzt v tafnostt zámery svo
j ich nov(Jch ·diel, a až potom. 
keď sa ony celkom hotové, ho
vori o nich svojim priateľom 

a bllzkym. Raz, keď som ho 
navštivll, povedal mi: .,Dnes 
som dokončil Plttnástu symfó
niu". Povedal t o neobyčajne 

prosto, no ta som citil, že sa 
zrodil o čosi vó.žne. 

Po prv!} raz som počul toto 
dit?lo na dvoch klavtroch:. hrali 
olcovi priatelia - Motsej Vaj
ber_q a Boris Catkovskif (chd
roba v sa/Jasnosti znemo!tNuje 
otcovi hrat na klav!ri}. Symf6-
nta na mfla velmi hlboko za
p6sobžla. 

Otec st želal, aby som pre
miéru symf6nie robil s orches
trom ta. Bola to pre mňa lleľkd 
čest i radosť, Veta mi prt pró.ci 
pomohol prirodzene autor. Na
znuMval mt jednotlivé epiz6· 
dy symfónie, bol prítomný na 
v§etkých sk/J.škach a jeho pri
pomienky boli pre m11a neoby
čatne u!titočn~. S t(Jm, čo sme 
ta t orchester robili na skú§·· 
kach, otec celkom sahlastl. 

Veľk(/ symfonický orchester 
rozhlasu a televlzle preta•;tl 
veľký entuziazmus pri prdct .~ 

novou symfóniou. Dávno pred 
začiatkom prvých sktí.šok si hu
dobntci vzali n.oty, sól isti si sta
rostlivo naštudovali party, p1'l· 
chtfdzalt za mnou poradit sa. 
ako hrat· to čt onl! miesto, zau
j ímali sa o tempá - a všetr~i 

očakdvalt cJwll'u, kedy zaznie 
prv(/ tón symfónie. Mustm sa 
priznať, že spočiatku som sa 
obával otcovej prUomnosti na 
prvej skO.ške, chceli sme sprrJU 
sami preJsť symfóniou, veď to 
bolo vlastne prvé zoznámenie 
sa s ňou. Otec v§ak zotrvával 
na svojej požiadavke, byť pr1· 
tomn!} na všetk(Jch sktíškach. 

NerozchádzaZi sme sa o p1•ed· 
stave. interpret ó.cie dramat!fr· 
gtckéha zámeru symfónie, v 
tom, ako majťt znieť jednotli· 
vl! miesta i všetky zložky v cel
ku. Nebolo prtnctptdlnych ne
dorozument. A to je dobré, pre
tože pr~ interpreta je vel mi d6-
ležitl!, aby sa plán •jeho pred
vedenia zhodoval s autorovým 
zó.merom: potom netreba zásad
ne meniť tie či onl! dramatur
gické zvraty v celkovom hu
dobnom toku. 

PätT!Cí.sta symfónia te dielom 
pre skladateľa celkom novým: 
sú tu nálady, ktoré sa pretavili 
v jeho posledných komorn(Jch 
skladbó.ch. prepletatú sa s dra
matíckfím . ztfpalom v kul minel
ciách, vlastn(Jm ieho u!vaznfím 
symfonickfím obrazoin. 

Rossiniho Viliam Tell. V hra
vosti rossintovsklího pochodu sa 
skryté pocity detst va, možno te 
t o prvý hudobn(J dojem budú
ceho skladateľa. Podľa otca, 
prvó. časť, to te hračkársky ob
chod: no s veľkou, ak to mozno 
tak povedať, vývojovou perspek
tívou. To te počiatok cletsk(Jch 
dofmov človeka; a tu rahk.lJ 
pochodik z Viliama 'ľell-a vy
rastie v mocné tvrdé poclzody, 
pri ktorých musi krtfčat hrdina 
- · pochody veľkfícll · životnfích 
btí.rok ludstva, vrhnutého aj v 
tragédiu voJny. 

A potom hudba pokračufe -
rozvlfa sa spolu so životn!ím 
prtbehom hrdi111J., ob;avufe sa 
ďalší citát: wagnerovskó. tt!ma 
z Niebelungovho prsteňa. Zlie
va sa s autorovou hudbou, pl· 
nou hlbokef ľudskej mťtdrosti. 

A vo f intfle cítiť narastanie, 
hnutie mysle - a zattclmutie, 
uhaslnanie . .. Hravó. téma z pr
ve; časti [téma flauty}, tam 
takó. bezstarostná, p1·ejdac všet · 
k(Jmi životnými skúškami znie 
teraz zmi erlivo, pretavená filo· 
zofickým poko;om. 

Maxim Sostakovič 

Viktor 
Trefjakov 
vífaz 
Čajkovského 
súfaže 

Kde všade ste tohto roku 
vystup~vali a čo vás ešte . ča
ká? 

- Vo február,! v NSR, na1pr. 
v Mníchove a vo F~a.nkfurte 
som mal r ecitály, v ~nnoveri 
som hra.! s výborným To~ha!Le 
Orc-hest rom z Zurichu, ktorý 
diri!:tova l Paul l<errwe. V mar
ci som koncertoval v Rumun 
sku, v apt'Íli v západnom Ber
line a medzitým veľ.a doma -
v Sovietskom zväze. Po návrate 
z československa ma čaká re
citál v Moskve l v ďalšieh na
šich -mestách ä koncom júna 
vystúpenie vo Viedni - na zá
ver fes-tivalu. Tu budem mat 
sólový koncert , l koncert s or
chestrom, avšak doteraz ne
vi~m s ktorým, má ho však di
rigovať Jos·ef Krlps. Na jeseň 
mám napláoované turné po 
Fínsku. v novembri budem hrať 
na festivale sovietskej hudby 
v Anglicku a na spiatočnej 
ceste ešte v Paríži: • 

Máte radšej recltálové v:vstú- ." 
penia, alebo so sprievodom or
chestra? 

- Prakticky ml je. to jedno, 
ale keby som predsa len mo
hol voliť , tak by som miea.'ll1e 
preferoval recitá ly. Pil'! vystú
l))ení s orchestrom ·vš.ak vždy 
prežívam celkom nové poc.ity, 
veľmi ma upokojuje vedomie, 
že hrám s takým veľ,kým t ,e
lesom a 2íe nám to ide. Reci
tály sú pre mňa ľahšie, najmä 
ak mám vlastného klavírneho 
sprievodcu. P.rl oréhes'brálnom 
sprievode závisi všetko na sú
hre di~·igenta so sólistom. Ak 
cltim, že dirigentov<> poňatie 
.proSipieva muzike. rád sa mu 
oodrtaďujem, lebo nie je a ni 
možné, aby sólista p.eV'tle lipol 
na svojej ve-rzii. Na.pokon, žia-

, Sergei · 
·. Ďagilev 

(1872·1972) 

Pred sto rokmi sa narodil Sergej ôa
gilev, človek, ktorý ovplyvnil vývoj ba
letného umenia. Do Petrohradu priš iel 
v r . 1890 - študovať právo. Z domova 
bol hudobne vzdelaný, a t ak začal l so 
š t údiom kompozfcie u Rimského-Korsa
kova. Svo;ou osobnosťou sa čosko:ro stal 
autoritou v spoločnosti, ktorá svoi zá
ujem sústreďovala na hudbu a maliar
stvo : orqanizovala výstavy, založila ume 
lecký časopis, propagovala moderné ná 
zory na umenie a z-oznamova la verei
nosť s umením Západu. Na druhej strane 
túžila zoz,námlť cel.Ý svet s pokladmi 
ruského umenia. 

Ešte na z.ačiatku vojny - v ,roku 1914 
- pozva\ do Talianska Sergeja Proko
fieva, a by s nim vytvoril nový balet. 
A skutočne . obaja spolupracovníci našli 
lnš.oirác!u v zbomiku r uských rozprá
vok, kde bola sér ia tPrlbehov o šutovi. 
Ďa~Jil ev povedal Prokofievov!: ;,Napíšte 
hudbu tak, aby bola ruská." 

Dagilev v r. 1917 

Dagtlev so sv.ojiml 
spolupracovníkmi u 
Madride r . 1921. Na 
snímke treti zľava je 
Igor Stravinskij. 

Na základe tej to myš lienky sa O.agilev 
pokúsil (v r. 1906) o úspeš nú výst avu 
ruského maliarstv.a v Parlži. V ďa lšieh 
rokoch t u uviedol ·r uskú hudbu a naoo
kon v r. 1909 ruský balet. 

V histórii baletu to bol veľ-ký deň, keď 
Liagilev - po boku s Annou Pavlo·vovou, 
Tamarou Karsavinovou, Václavom Nižin
ským, Adolfom Bolmom a Michailom Fo
kinom - d·obyl Paríž. A potom nas le
d<>vala sezóna z;a sezónou; Ďagil ev ori
IPravovaJ svo je "vpády" do Pat·fža z Rus
ka, kde vyberal na i lepšieh tanečníkov z 
Petrohradu a z Moskvy a ob·javil Stra
vinského. Zo s poJuorflce s Pokinom 
vznikli najcenne;š ie r.horeo(lrafie 
Vták ohnivák, Duch r uže, Petr uška. 

V roku 1911 sa Ďagilevovi poda'ľi l o vy
tvo r it vlast nú balet nú sku pinu. nezá
vislú na cársko m divadle Ďa!=) i lev sa s 
ňou usadil na francúz~ke i Riviér e - v 
Mont e Car lo. Odtial' umelci odchádzali 
na pravideln;; tum é do Paríža, Lond_ýna, 
Be1·!ína a inde. 

Ale vojna predsa le n pop.retŕhala 
zväzky s domovom a zničila ďalš ie plá
ny skupiny, Bolo t1:eha z;aobisť sa be.z 
F-okina a Ka,rsavinovej, .ako aj niekto
rých tanečníkov. ktorí boli v Rusku. Po 
vojne sa Ďag ilev snažil udržiav.ať krok 
s módnym vkusom. vystriedal mnoho 
spolupracovnikov, ktorých často sám 
formoval. O jeho osobnosti povie veľa 
výrok Tamary Karsavínove.i: .... . :ie 
mnoho mien, ktoré Ďagllevova ruka pri
písala na lis tinu slávy. Jeho hradenie 
nových talentov mu nezabránilo obdivo
vať tých, ktorí dosiahli svetové uznanie. 
Jeho túžba uvádzať na svet nové krásy 
vyhovovala l jeho temperamentu. Ako
náhl e d-osiahol cieľ. vydal sa po novej 
stope . . . " 

Bez Ďagi leva by Ravel nenapísal 
Daphnisa a Chloe a Stravinskij neskom
ponoval Pet,rušku. Svätenie jar i, alebo 
Apollona. Ďan i lev objavil Manuela de 
Fallu. z j.eho IPOdnetu vznik li ba lety Sa
t ieho Poulenca a iný·ch. Objavil výtv.ar
nlkov. ktorí s~oo lupracovali na jeho in
scenáciách, dal pr iestor géniu Pica•ssov
mu. Derainovmu, BraQueovmu. Mat issov
mu .a iných. 

Výber z T'l'1ečn1ch listu 
B. BRODSKA 

den neintet·.pretuje jednu 
skladbu vž<ly '1:-ov.na:ko, chápanie 
d iela sa menf podľa momentál
nej dispozíci,e a radu, ď!llMc:h 
faktorov. 

Vo vašom recitálovom pro
grame mäte aj Sukove štyri 
kusy, na ktoré sa mnohí hus
listi p~erajú t rochu s dešpek• 
tom. 

Kedysi som ich IPóčul -z: 
nahrávok a veľmi sa mi páčili, 
preto som Jeh tlaštudov.al. V 
Sovietskom zrväze sú dosť zná
me a populá-rne, publikum ;ich 
má a-.ado. Viem, že prevažujú 
tendencie h~~ať iba sonáty. Ne
zabudnime však, že h usle sú 
v~rtuóz,nym nástrojom. Obchá
dzať preto die·La· č.isto virtu6z4 
ne ho cha,L'·Bikte~u. ako sú nap·rí .. 
klad z,mi,enené Suk-ov-e štyd ku
sy, IP<>kladám za nes-právne. 
Patri k n im dobrá !POlovica sve
t ov.ej literatúry pre hus1·e (Pa
g81llini, Wieni.awskl. Saras-at e, 
atď.). Nemožno porovnávať Pa
g.anín iho s Brahmsorn, ale ne
možmo tiež tvl'diť, že B:rahms 
ie prvá kategória a Pa!Janini 
druhá. Ak. sa nehra;i'ú vir tuóz
ne skladby, existuje nebez•oe
čie, že huslista zaost ane vo 
svojej prstove.i technike a po
tom toho Paganiniho nezahrá 
ani keby chcel. 

· Co robíte najradšej vo var
nom čase '! 

- Mám ho veľmi málo, a le 
ak ho mám, potom čítam, ale
bo sa prechádzam po meste, 
zaujíma ma totiž architektú
r-a. Žiaľ, v Košiciach som videl 
iba Dóm. v Bratislave ešte me
nej, nestačil som nav-štíviť ani 
hrad. Rád jazdím tiež autom 
a zbieram g,r.amofónové 1platne, 
z vážnej hudby všetko, v,rát·alt1e 
;azzu. 

Ako sa vám bralo so Sloven
sko\1 filharlnóniou, s ktorou vy· 
s tupujete i · na P-ražskej jari? 

- J.e to vynilf!ajúc,e teleso, 
a le predvedenie šootaikovičov
ho druhého koncertu by potre
bovalo 10red·sa len viac skúšok, 
než !Jenerálku. Je to !nte'l'pre
tačne veľmi náročná hudba, 
najmä pr.e orchester. 

MIROSLAV ŠULC 

""''''''''''''''''''"'''''''''''~''''''''' 

e Po minuloročnom, poszu ... 
cháčsky veľmi úspešnom Mesia"' 
ci novej maďarskej hudby, kto-r 
rý realizoval maďarský roz., 
hlas, tohtoročný máj venovala 
tát o íttiititúcia maďarskému in .. 
terpretačnému umeniu. V pät .. 
desiatichštyroch - trl štvrteho .. 
dinových - programoch pred• 
stavili sa doma i v zahraničí 

žijúce špičky súčasného maďar-> 
ského reprodukčného umenia. 
Umelci si sami zostavili pre.." 
hliadkový reper toár a sami si 
svoj výber uvádzali a komen .. 
tovali. Denne dvakrát vysiela .. 
né programy t oht o druhu kom-. 
binovali rozhlasoví pracovníci s 
reláciami, ktoré predstavili mi .. 
nulosť i súčasnosť maďarského 

interpretačného umenia, s 
úvodným sl ovom a s výberom 
z naj,reprezentati vnejších na
hrávok. Okrem toho odznel o v 
rozhlase osem verejných ko~ 

morných k oncertov a rad pred • 
nášok z dejín maďarského in"' 
terpretačnélio umenia. 

"-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .. 



jubileum spevokolu Zápisník 
z Pražskej jari 

Mests k,ý dom kultúry a os ve• 
ty v Bratislave a MV soc. aka
démie Slovenska v Bratislave 
usporiadali dňa 31. mája 1972 
konferenciu na tému: 100 ro
kov od vzniku prvého robotníc
keho spevokolu v Bratislave 
,.Typograf". 

Hlavný r·eferát o vzniku a 
vývoji Typografu predniesol 
dr. Zd. N o v á č ek, CSc. Pred
lties.o l š iroko rozpracova ný ma
teriál o vzniku a vývoji pr
vého robotníckeho spevokolu 
Typograf v Bratis lave : Začia
točné roky s pevokolu Typograf 
v činnosti sa sotva líšia od ne
robotníckych s pevokolov. Až 
koncom XIX. storočia začínajú 
s i a.i tlačiarenskí robotníci uve
domovať, že sú súčasťou ro
botní ck ej triedy a preto a j v 
tomto spevokole začínajú sa 
ozývať robotnícko-revolučné 
lliesne, avšak ešte viac razy 
dostáva sa Typograf na pozície 
buržoáznych spevokolov a Ich 
rozličných podujatí, keď ako 
hlavnú úlohu kládol s i ume lec
kú úrovetí spolku. Na uvedo
melosť tlačiarenských robotní
kov najviac zapôs obil dlhodobý 
štrajk tla čiarenských robotní
kov v ČSR v roku 1925, ked!Y 
videli. že sa môžu op·rieť v bo
ji za zvýšenie miezd jedine o 
ľt)botnícku trieclu. Od tých čias 
prechádza na marxistické pozí-

= 

cie i spevokQI Typograf. Do je
ho koncertných programov sa 
zaraďujú robotnícko-revolučné 
piesne, hľadá spoluprácu s 
ostatnými robotníckymi spevo
kolmi v Bratislave (Lie desfrei
heit, lmmergri.in Einigkeit, 
Magnet atď. ). 

V tom čase dostávajú sa do 
spevokolu Typograf i slovenskí 
typografi, s nimi i zbory slo
venských a českých s kladat e
ľov. Najväčšia zmena nastala, 
keď s pevokol vystupuje z ne
meckého Sängerbundu a v ro
ku 1931 vstupuje do Zdr uženia 
robotníckych speváck . .vch spol
kov so sídlom v Bratislave a 
t.Ým sa zápája do budovania 
jednotné ho fron t u robotníc
kych spevokolov na Slovensku 
a zúčastňuje sa všetkých väč
ších podujatí združenia doma i 
v zahraničí. 

V prestdvke konferencie k j ubileu Typografu (zť~va) : dr. Zden
ko Novdček, zasl. umelec dr. Stefan K límo a Ján Klimo. 

Dr. P. Pa š k a, CSc. hovoril 
· o úlohách robotnícl<ych piesní 

v r()botníckom hnutí, ilustru
júc svoj r eferát textami pies
ní, ktoré skladali jednotliví ro
botnici a roľníci, . protestujúc l 
t,ýmto proti ú t laku vtedajšieho 
spoločenského zriadenia. D. J a,
k u bc o v á načrtla profil Au
!Justína Deršáka, prof. hudby 
na býv. Učiteľskom ústave v 
Brat islave, poukázal;~ na jeho 
dirigentskú činnosť v robotníc
kych spevokoloch, na jeho ne-

zištnú umeleckú i ot·ganizač
nú pomoc s úborom združenia. 
Dr. M. Pote m ro v á pre d
niesla veľa neznámych a vzác
nych mate riálov o robotníckej 
osvete a speváckom hnutí na 
východnom Slovensku, najmä v 
Košiciach, z oblasti - v tom
to smere doteraz málo známej 
a prebádane j . Portrét Já na Kli
mu, zakladateľa a predsedu 
Združenia robotníckych s pe vo
kolov na Slo·vensku , známeho 
publlkačnou činnosťou v odbor 
ných časopisoch, z r.ozhlaso
vých a televíznych relácií, z 
účasti na podujatiach t•o bot níc-

kyc h spevokolov pdblížil Ing. 
.J. Let ň an. O Viliamovi Dob
ruckom, členovi Typografu a 
známej postave bratislavs.J<ého 
zborového život a hovoril J . A I
b r e c h t. Témou referátu F. 
Ma t ú š a boli málo príst upné 
materiály o robotníckej hudob
nej kultúre na východnom Slo
vens ku. Prínosom bol aj prí
spevok P. V ic z a y a o robot
níckych spevokoloch v Rožňave 
a v Komárne. O práci dirigenta 
t•obotníckeho spevokolu v sú
časnosti prehovoril dirigent 
t rnavského Bra dianu I. L u k-
ná r. 

Prvú kyticu od 

soviet~kych hu

dobníkov polo -

žili na hrob 

Igora Stt·avin-

ského v Bendt

kach 16. I:V. 

1972 ( na snímke 

zfaua): ndrodný 

umelec ZSSR. 

dirigent J. Sve·t·

lanov, ndrodný 

umelec ZSSR, 

generálny ta-

j omník Zväzu 

skladateľov 

ZSSR T. Chr en

nikov, husli.~ta 

V. Spiuakov, K. 

A. Chrennilcovo

uá a hudobný 
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Podbereckij. Tri 
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Jii.rgen Meyer 

Josten ) zostavi 
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t oár z roman 
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lil'eratúry. 

R1Jtier s kej 

v 
sále 

Koncertný život na východe 
Slovkoncer t, je diná umelt·cká agentúra na Slovťmsku 

vyvíja svoju činnost na východnom Slovensdw pros·t red
níctvom Krajského strediska Slovkoncertu, ktoré vznik 
lo r. 1969 z bývalého KPFKE. O činno<>ti , problémoch 
a p lánoch tejto organ izácie v oblasti koncertného života 
näs inl:ormuieo vedúci s t red iska v Košic iach s. Michal 
Sp i š i a k. 

Pred akými úlohami stojí vaša organizácia ? 
- Predovšetkým chceme vybudovať akc ieschopné 

k rajské stred isko, a le a 1 keď máme dosť sebadôvery, 
privítame všestrannú ,pomoc od nášho ústr edia v Bra
tis lave. Vytvorenie pevn e j Ideovej, or~Janizačnei a ma
teriálnej bázy koncertnej č i nnosti sf vyžadu.ie jej za
členenie do jednotného olánu kultúrnej a osvetovej čin
nosti kultúrnych a osvetových zariadení. Postupne chce
me rozšíriť šká lu foriem koncertnej či nnosti a využiť 
ume lcov a; z Východoslovenského kraja. Vítame inicia 
tivu košickPi Štátne i filharmónie, ktorá nám okrem 
symfon.Lckého orc:hestr.a clúva k dispozícii aj komorn~ 
o rchester, dychové kvinteto a sláč ikové kvarteto. Chc.eh 
by sme do sia hnuť, aby sa koncertné pror:~ramy stali 
súčasťou s lávnostných akadémií. osláv významných ku l
túrnyc:h a politických udalostí. Pr e zd·okonaleni P. kon
certného živo ta sme ustanovili výbor pre konc·ertn.Ý 2i 
vot. z ložený z na i lepších odbol'ní kov, umelcov a hu
dobných oeda f:! óqov mes·ta. V budúcnosti by sme chce li 
dať podnet k založeniu k·omomého súboru. ktorý by 
hral nu starých hudobných nástroioch, snaž.íme sa vy
užiť pre koncertovanie historické onestor.v. ~ko sú zám 
ky, kašt ie li? a pod ktorých ie na východnom Slovensku 
oza i do~ť. S tým súvisi ai rozšírenie orr:~anového fest i
valu na celý výr:hod . . . Zvýšenú pozornosť budeme 
aj nacľa le i venovať mlďdeži - m:ostredn!ctvom výchov
ných koncertov. 

Ako vidiet máte vytýčené skutočne náročné predsa
vzatia a Is te by ste kh sami ťažko zvládli bez pomoci 
straníckych a štátnych orgánov národných výboro·v. 
Akou formou mieni te spolupracuvat s týmito organi
záciami? 

- Pri uprednostňovanr ideových a spoločensk.vch hľa 
dísk bude t reba ú~elne išie využív.ať celospoločenské 
prostriedky, akými disponujú KNV, ONV, MNV a spo
ločenské orqanizl\eie Národné výbory , soolocenské or
ganizácie, ako a i ich ku ltúrne zariadenia by mali V·O 
svojich rozpočtoch pamätať na fi nančné prostriedky, 
určené na rozvo j koncer t ného živo-ta, zač l eni ť ho do · 
svo.iir:.h plánov kultúrnej a osvetove ; činnosti. Bolo by 
tiež načase vyrie šit pá l'č ivú otázku or i·estorQv, vhod
ných p•·e koncertné a iné podu;atia. Národné výbory by 
mali byť akým.:;i koordi nátorom činnosti medzi ·jed
notlivými kultúrn ymi zariadeniami NV. RO H. KaSS . PKO. 
d ivadiel a pod .. väčšiu .pozornosť by bolo treba veno
va~ a i výchovným koncertom na školách. 

Ak ým spôsobom budete riešiť problematiku ku ltúrneJ 
a 11redovšetkým koncertnej činnosti vo Vysokých Ta t 
rách, oblasti tak frekventova nei a pri tom kultúrne za
tiaľ mál() vvuži tej? 

- Otá7.ku Vysokých Tatier 1e treba čo na ;rých le jšie 
a veľmi c itlivo r iešiť . Keďže dotera išia prive l'ká .. auto
nómia" ku ltúrnych referent ov l i ečebných . kúpel' ných a 
rekreačných zariadeni sa ukáza la n ie naišťastne išou, 
celú oblasť Vysokých Tatie r by bo lo treba centralizovať 
na KaSS v Starom Smokovci. ktoré by všetky proijramy 
zabezpečovalo cez nás čím by sa zabezpe čil a koordiná
cia a kontrola celých .• šnúr" or-oQramových vystúpení. 
Dotet•ajši.a o rQ an!záci.a koncertov prostrednfc tvom kul
túmvch refP rentov nie vždy bola zárukou zodpovedné· 
ho prťstupu ku kultúrne; politike, b~ často postráda 
konce,pciu a o•·"lqram. L YDTA VALANSKA 

l 

(Dokončenie z 3. str.) 
d iho Concerte grosso. Szeryng 
sa pokúsil demoniít'rovať aj 
svoje dirigentské kvality (Mo~ 
zw·touo Divertimento D dur, 
K ächel 136, Carillo: Largo pre 
sláčilcy a Galindo (Scher zo Me.-· 
xicain ). Pod vedením Josefa 
Vlacha odznela ešte Dvordkoua 
Ser enáda E dur pre sláéilcy. 
Husľový recitál HEN RYKA_ 

SZERYNGA v Dome wnel coo 
27. mája (pri klavíri M. Flip .., 
se) opätovne vystup1ioval zá • 
ujem publika na maximum, V 
štýlovo r6znorodom progr ame 
( Brahms: Sondta op. 108,, Bach;. 
Par t ita č. 3, Schumann: Soná _,' 
ta a mol op. 105, Szymanow .. 
ski: Roxanin spev. a Halfter:; 
La Danza de la Gitana) dolcu .., 
ment oval svoj u vynikajií.cu f or-· 
ma, osobitosť prejavu. tónovú 
ušľachtilosť a samozrejme su .., 
verénnu virtuóznu techniku .. · 
Dňa 28. mája predpoludním 

vo V aldštejnskej jazdiarni Nd., 
rodnej galérie . odznel pozoru .., 
hodný recitál českých. klavír"" 
nych sondt, na ktorom spolu.., 
účinkovali vynikajúce klavirfs_, 
tické osobnosti: zasl. umelec 
F RANTI SEK RAUCH (Novákova 
Sondta eroica), Janáčkova: SO·> 
ndta - fragment 1. X. 1905 a 
Schulhoffova Sonáta odzneli v 
kultivovanom podaní PAVLA 
STtPANA. Ježkovu Sonátu s 
eleganciou a vtipom, ale súčas -• 
ne i s poet ickým náterom vy .. 
nikajúco stvárnil 'JAN Novor ... 
Nľ. Zmysel pre veľkoleposť vý _, 
stavby, dramatičnost prejavu 
demonštroval EMIL LEICHNER 
ml. v 1. sondte B. Martinú. 
Dňa 29. mdja pod taktovkou. 

Svajčiara JEANA MEYLAN A 
orchester FOK uviedol za spo.., 
luúčinkovania vynikajúceho ra"' 
kúskeho umelca PAULA BADU -< 
RU - SKODU 2. koncert pr e k la-< 
vír a orchester od Franka Mar _, 
t ina. Skoda sa vyporiada! s r yt •> 
mickou, technickou i koncepč ... 
nou problematikotL tohto, naj ... 
mä v prvej a druhej časti po ... 
zoruhodného diela s preňho 
pl'iznačnoa pedantnosťou a tvo..; 
ri oým vkladom. Orchester FOK 
súčasne sprevádzal výbor ne pri ... 
praoený PRAŽSKÝ FlLHARMO .
NlCK'l ZBOR (zúormajst·er JO~ 
SEF VE;SELKA) v Mendelssóll-1 ' 
novej kantdte Prvd Valpur gi ... 
na noc. Veľmi pochvatrte sa 
treba tiež zmieniť o vyrovna ... 
ných, umeleck·y presvedčivých a 
vynikajúcich výkonoch sólistov :; 
LIBUŠE MÄROVEJ, JAROSL A.., 
V A KACHELA, JIŔ1HO ZAII-• 
RADNičKA, RENt TUCKA a 
JAROSLAVA HORÁČKA. 

V dňoch 30. a 31. mája od ... 
z,teli v Dome umelcov dua po-> 
zoruhodné spevácke t'ecitálg. 
Cernošslcá spevdčka J ESSY E 
NORM ANOV Á za priam f antas-: 
tického klavírneho sprievodu 
TRWINA GAGEA dolcdzala svo .., 
jim dokonale ovlddaným hla .. 
som (kvalitné ppp, ktor é po do _, 
znení piesne úplne zatajilo po ... 
~lucháčom dych, talcže sa bú.1·.., 
liuý potlesk ozval až o nie-· 
koľko selcúnd) a sugestívnym 
citovým ponorom, že právom 
patrí v súčasnosti k svetovým 
speváckym .~pičkdm (Schubert, 
Brahms. Satie, Malt ler ). Azda 
ani jeden umelec by si netrúfal, 
najmä v prvej polovici r ecitá _, 
lu, ~pieval' za ' sebou 'takmer 
samé vážne a 7tíbavé· · piesne. 
Nol'llwnouá sa to odvážila a 
zvíťazila! 

Dňa 31. llta]a PE1'ER 
SCHREIER predniesol recitál, 
ktor ý bratislav.~ké obecenstvo 
malo možnosť počur na minulo-> 
ročnl)ch BHS (Brahms: Ples-> 
ne na slová rudove j poézie, 
Scltumann: Kruh piesni, op. 24) . 
Jeho prejav upútava posluchd-> 
ča vysokou štýlovosťou, vyvd• 
ženosťou raciondlneho prístupu 
s bohatým fantazi j ným vkla ... 
dom a vrúcnosťou, ktoré v syn .. 
téze vyúsťujú do suverénnost i 
a sugestívnosti naj vyššieho 
stupňa. 

VLADIMIR či~IK 
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J. Dezert 
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S . . Prokofie·v: 

z "A u t o b 1 o g r a f i e" 
prišiel. Ziada!, aby sme okrem fúg z ča 
su-na čas priniesli do t r iedy sklad
bičky pre klavír. Museli sme Ich p!sat 
jednoducho a jasne, nesmeli sme vy ... 
mýšľať zložit é harmónie, a lebo disonan ... 
cie. Vtedy sa hneva l a dupal nohami. 
Preto hudba, k torú sme písali, bola kon ... 
zervaťlvnejšia, pokojnejšia. Niekedy sme 
v niektorých skladbách upadli do no
vátorstva . Vtedy Ľadov s rukami vo 
vreckách nohavíc vrav ieva l: .. Načo .~edite 
v mojej triede, keri chcete ~kladať ta .. 
TcrUo hudiJu? Choďte h· Delmss!/nr.u. hti" 
bajte k Richardovi Struussovt," čo znelo 
ako "hybajte do čena". 

II. 

Prvého októbra 1906 sme sa s matkou 
v rátili zo Soncovky do Petrohradu. Kon
zerva tórium fungovalo normálne. Glazu
nov bol ria diteľom . Rimskij-Korsakov a 
Ľadov sa vrá tili do profesorského zbo
ru . Rimskij-Korsakov už nept·ednášal 
kont rapunkt a fúgu, ale inšt r umen táciu. 
Nás bez skúšky preradi li na kontrapunkt 
I< ·Cadovovi. · Na . in.š t rumentélciu sme cho
d il i k Rimskému-Kor sakovovi. Pred 
p rednáškou som rád stál v šatni pri 
okne a pozorova l, ako sa postava Rim
s lfého-Kot·sa kova bl íži ku kon zerva tóriu, 
Keď začína l o byt chladnejšie. nosil kr át
ky mýva li kožuch V triede kreslil na 
tabu ľu schémy nástrojov a vysvetľoval, 
ako a prečo vydáva t en-ktorý nástroj 
taký· - alebo onaký zvuk. žiaci ho ma
li veľ.mi rad i. 

U Ľ!!-dova sme popri k'ontrapunkte za
čali 'znova písať kŕáťučké . osemtaktové 
skladbičky . Nemôžem povedať. žeby moje 
komponovanie bolo Cadova uspokojovalo. 
Nakohlec som sa predsa len .,vypísal" 
a niektoré z týchto prík ladov s a dostali 
a j do serióznejš!ch d iel. Ľadov nehun 
d t·a l len na moje výplody, ale ušlo sa 
a j iným. Vravieval nám : "V aša pravá 
,.u/ca nevie, čo robí tavá. Skladatelia z 
vás nijako nebudtí, okr em dvoch či 
t roc1t." (Neskô r som sa dozvedel, že me 
dzi tých dvoch-tr och rátal aj mňa. ) 

. 1907 

Na vianočné sviatky pricestoval otee 
a Nový rok sme oslávili u Rajevských 
(pani Raje vs ká bola sestrou Prok'ofievo
vej matky - pozn. red.). Rodičia mi na 
s via tky darovali k lavírny výťah Wagne
r ove j Va lkýry. Túto o peru som sl sám 
vybral. 

Najvýznamnejšou hudobnou uda l osťou 
v jan uá ri bol jubilej ný koncert z pri
ležitosti 25-ročnej skladateľskej činnos
ti Glazunova. Jeho Prvú symfóniu diri
gova l Rimskij-Korsak'ov. ktorého som 
vtedy videl za dirigentským pultom pr
vý a jediný r az. Celý večer bol veľm i 
slá vnostný. 

V januári som zača l komponovať malé 
kla vírne sk ladby Prvá mala intímno- ly
r ický charakter a na zval som ju .,Výčit
k!l". Skladal som ich čoraz viac; tak'že 
od ll do 15. rokov som zložil asi šesť
desiat skladieb. Na otcove a matkine na
t·odeniny (alebo meniny) s om im vždy 
venoval skladbičku. Spočiatku t o bola 
len tradícia, ale neskôr povinnosť, proti 
ktorej som sa napokon vzbúril. Ma tke 
som povedal : ,.Chcem písa( vt edy , ked 
sa mne chce, a nie na meniny." A tút o 
obyčaj som aj zanechal. Všetky svoje 
skladby som mal v malom zošite so 
zeleným obalom. Raz ho M!askovskij u 
mňa zbadal a vypýtal s l ho. Na nasledu
júcej hodine m i ho vrát il so slovami~ 
,.Pozr ime sa. akého hada sme si odcho
vali na vlastnej hr udi!" Viac nepove
dal. ale podľa jeho h lasu som pochopil, 
ze moJe skladby ho zaujali. Od tých 
čias so mnou už nezaobchádzal ak'o s 
dieťaťom . Tak sme sa spriatelili. že sme 
doi<onca h ral! štvorručne rozličné sym
~ónie. Bol som hr dý na to, že mám mož
nosť hra-ť štvorručne s dospelým dôsto j 
n íkom .. . 

Paralelne s t riedou inštrumentácie 
vznikla trieda č!tania partitúr, ktorú 
viedol m ladý profesor čerepn in. čet·epnin 
pripravoval žiakov pre bu ťi\J cu triedu 
dir igentov. Vravieval : .,Dirigent musi 
predovšetkým skonči! teóriu skladby, 

~: \ . . . 

Sergej Prokof1e1-· 

aby nadobudol širší hudobný rozT1ťad. 
Dalej je potrebné, aby bol klaviristom: 
musí vedief z listu zahra( hoca/ctí parti
t úru, alebo sprevádza( na k lavíri · ak ii · 
koľ vek operu . . . " 

Raz som zaš iel do Malej sály kon
zerva tória. kde dvakrát do týždňa cvi
čili žiacke o rchestre. Čerepnin bol za to, 
aby sme na tieto skúšky chodili. lebo 
človek tam poznáva! parti túry a mohol 
sa zžiť s orchestrom. Pr i take j to prí
ležitosti ml ra z polož!l r uku na plet·e 
a spýt al sa: .. Chceli by ste byt dirige>1-
t om? " .. o tom som naozaj eUe nepre
mJÍšľal." "A do dirigentske j triedu by 
ste sa chceli zapísaf?" .,Naozaj neviem" 
"Nuž, ako chcete," povedal sklamane a 
odišiel. 
čerepnin videl vo mne objekt zod

povedajúci jeho predstavám Bolo chy
bou, že som bol mladý, ale to s a o nie
koľko rokov naprav! . On vyslovil po
nuku. a ja som nepovedal Hni áno ani 
nie. Aké h lúpe! Bola to odo mňa hl(, _ 
pos ť, ale vtedy som si t o neuvedom il. 

1907 

Napriek tomu. že som Cerepninovf ne
dal rozhodnú oclnnverľ . č l chť'ern byt' cl i
r iQentom. vysvitlo. že som zapísanÝ rlo 
dir iqentsk'ej t r iedy. Tentora z som sa to
mu ooteš!l a rád som chod il na pred nfi š
ky. čerepn in znova vysvetlil, čo sa vyža 
duje od <ituden tov navštevu júcich túto 
tt·iedu: musia byť t eoreticky vzdelaní, 
musia ved ieť inšt rumentáciu. musia ve
di eť dobre hrať nR klav!J·i, najmä dobre 
čitať partitúr u atď . 

Hoci Rimskij- Korsakov bol spomedzi 
profesorov konzervatória najr.a ujímave.i 
šou osobnosťou, j eho t r ieda nebola naj
zaujlmavejšia. Vypl ývalo to z toho, akvm 
spôsobom ju viedol. Tak ako v minulom 
roku, nabrali do nej veľa žiakov a Rim 
skll -Korsakov pt'E'f1n!i~al štvrf hod iny 
v jednom kuse. Človek musel byť vel'ml 
h orlivý. aby sa mohol po celé štyri ho
d iny sústredi ť :Ja som. 7.iaľ . t aký horli
vý nehol. Okrem t oho Rimsk'ij-Kor<;akov 
vysvetľoval málo a takm er celé š t yri 
hodiny prešl! tvm . ŽP. opravoval naše 
úlohv. tnštrumentovfl li o;me BeethovPno
ve son á ty pre s láčikový orches ter (bolo 
to rozhodne zaui!mave j<iie ako Schu
bertove š tvorručné pochody mi nulého 
roku ) . potom sme nrpl;Ji na rôzne sk lad 
by u7 ore ce111 orchester. 

.,Prečo ste tu znerili melódiu hoboju ?" 
obrátil sa zrazu ku mne Rlmski j-Kor
sakov, š tudu júc mojú úlohu. 

Snímka: J . Dezort 

"Pretože . . . sa mi zdalo . . . v mojich 
predstavách zvuk hoboja ... " zap lie tol 
som sa, p rekvapený neočakávanou o táz
kou. 

.,Prečo ste ju nezverili radšej klari 
netu? Viem si preds taviť, že namiesto 
t oho, aby ste precítilt zafarbenie tónu, 
vyratúvate na prstoch: hoboj . . . klari
net. . . hoboj... k larinet . . . " 

Rimski j - Korsakov prižmúril oči, zalo
mil rukami a poveda l: .,Vyšiel vám teda 
hoboj. A pr eto ste napísali melódiu pre 
hobo j . Je to tak možné?" 

Bol som v rozpakoch. Spomenul som 
sl, ako Čerepnin nedávno povedal, že 
hoboj má charakteris tickejší zvuk ako 
klarinet. 

"Ja mám rád hoboj ," pokračoval če
repnin, .,má nosov1i zvuk červenej far 
by; no Rimski j-Korsakov dáva prednosť 
klarinetu. Podľa neho klarinet má mäTe-. 
ší zvuk a ľah.~ie splýva .~ orchestrom." 

Rimskij - Korsakov obrátil stranu môj 
ho rukopisu a znova sa nespokojne s pý
ta l: 

.. Prečo tu má u vás violončelo sólo, 
prečo nehrajtí všetky violončelá doko
py?" 

Už som bol napá lený a otvorene som 
mu povedal: 

.. Napísal som pre violončelo sólo, pl'e
t ože mne sa nepáči zvuk celej skupiny 
violončel." 

Rimskij-Korsakov podskočil: "Vám sa 
to nepáči? Ako to. že sa vám to nepá
či?" 

N. J . M iaskovskij v čase 
vstupu na Konzervatórium. 

.. Napríklad v Sibeliovej .~ymfónii Tlra
jtí veľmi dlho spolu, a to neznie dobre.'' 

.. Prečo sa učíte ?d Sibelia? Vari .. Rus
lan" tiež neznie dobre ?" 

Rimskij-Korsakov bol nahnevaný. Od
ložil moju partitúru a poveda l: .,Další." 

Te nto Incident sa mi veľmi dobre vryl 
do pamäti, a dodnes neviem. do ake j 
miery som mal pravdu. 

"'** 
Miaskovsklj ma najprv vyhrešil za 

"príliš jednoduchý štJÍl" mojej sona
tiny, potom vyh lásil. že .. v jednoduchej 
veci sa treba vedieť t iež o,.ientovaf". 
Povedal. že p rvá čast sonat!ny .,je dosť 
dol1rá" . To ma potešilo a zahral som mu 
štvrtú sonátu, ktorú práve dokončil. 

1908 

Ľadov mával hodiny dosť pravidelne. 
Iba niekedy, keď sa mu nechcelo, ne-

*** 
Stretol som sa s Cernovom, k torý ma 

na Glazunovovo od porúčanie uči l teóriu 
skladby predtým, než som sa zaplsal na 
konzervató ri um. Moja matka nebola vte
dy veľmi nespokojná s tým, že sa veľmi 
nezauj íma o moje skladby a v listoch 
otcovi sa sťažoval a. že sa neusiluje za 
riadiť veci tak, aby sa n iekto s nimi 
oboznámil . černov asi čosi poču l o mat
kinom hodnotení jeho pedagogick.vch 
kvalít. pret ože sa ma hneď spý tal : .. Ak o 
sa máte? čo píšete? Kto videl vaše 
skladby?" 

" Ukázal som ich Miaslcovskému." 
"Miaskovs/cému? Kto je to?" 
"To je žia/c našej t riedy. Je vyniTca .. 

j úci hudobník." 

"A k omu st e ich ešte ukázali ?" 

"V decembri sa zišli t ak zvaní začína. 
j tíci skladatelia. Hral som im všeličo a 
oni mi sľtíbili, že skladby prednesú na 
koncerte. No t eraz sa akosi odmlčali." 

Cernov sa zmraštil:· 

" Oni majú málo možností predviesf 
skladbu na koncer te. Zavediem vás do 
spolku Veče,.ov modernej hudby. Na je -< 
ho čele sú veľmi pokrokoví tudia, ktorf 
m ajú radi súčasntí hudbu a každý r ok 
or ganizujú niekoľko koncertov s progra~ 
mami noviniek. Na týchto koncertoch 
bývajtí takmer všetci petrohradskí hu • 
dobníci a rozhodne v.~etci kriti ci. Ak sa 
im vaša hudba bude páčiť, určite fu 
predvedú verejnosti. Príďte za mnou 
budtíci štvrtok, zavediem vás Te nim." 

Na budúci štvrtok som v s t anovenú 
hodinu išiel k černovovi. Bol len v no
h aviciach, bez saka a čistil s i zuby. Po-< 
tom sa starostlivo učesal , vybral zo skri• 
ne nové sako a povedal: "Nuž poďme.'' 

Bolo jasné, že sl vedúcich činiteľov 
Večerov modernej hudby veľmi vážil, a 
j a som sa hanbil, že som prišiel rovno 
z konzervatória, bez predchádzajúcich 
t oalet ných úprav. 

černov ma predstavil. Začal som hrať 
s voje skladby. Karatygin, Nuveľ, a naj .. 
mä Nurok neobyčajne ožili, chválili ma, 
prosili, aby som skladby zopakoval. I<eď 
som všetky zahral, Nurok zvolal : "Vý 
borne! Veľmi zaujímar;é! Ok rem t oho 
vynikajúco hráte na klavír i. V ttíto je .. 
seň rozhodne vystúpite na našom 'leon .. 
certe s vlast n(/mi skladbami ." 

S tal<ým bezprostredným nadšen!m ma 
ešte nikde neprijali. Na druhý štvr tok 
som tam išiel zas. Bol tam aj Miaskov
skij. Nur ok mf povedal: .,Chcem, aby 
.~te napísal! hudbu lc pant omíme. Príďte 
ku mne. Prečítam vám text pantomí• 
my." 

*** 
Nurok ma posadil na pohovku e pre

čítal pantomímu. Rukopis bol podra mňa 
celkom slušný " mišmaš ". Vzal s om sl ho 
domov, aby som ho preštudoval. Treba 
k nemu napisať hromadu hudby. Po
vedal som si: Má to zmysel ? Hudba 
bude predsa le n vedľajšia. 

(Pokračovanie v bud. čiste . ) 

Bohatý program BHS 
Bratis lavské hudobné slávnosti budťi v 

1lňoch 7.-21. X. 1972. Ich súča sťou bude 
Me dzinárodný festival, Interpôdium, Me
dzinárodná t ribúna mladých ln tet'l)retov 
(UNESCO). 

V rámci festivalu vystllPi.e tiet o _sym
fon ické orchestt"e : SF, Státna filhar 

m ónia Georne Enescu z Bukurešti. Sym
fonický orchester Maďarského rozhla·su 
a televízie z Budapeš t-l, SOCR, Štátny 
symfonický orchester z Gottwald(}va 11 
koš ická ŠF. 

Počas BHS bude ai malá prehliad~a 
inscenácii opery a bal·etu SND a v 

Rratislave bude hosťovať pražské ND. 

Z dirigentov spomeňme Arama Chača
. u ri ana. Pierr a Colomba, Mlrcea Ba
~ ara!>a . Mik ló~a Erdélyiho. Antonia P ed
rott iho dr. Václava Smetáčka. Ladislava 
Slováka. 

Z' ~ól istov privltame čelistu Davida 
r;<>r i nrra ~a z-o ZSSR, z huslist-ov Borisa 

Gutnilwva. Veľkým zážitkom bude vy
stúpe nie am erického huslistu Yehudi 
Menuhina. Okrem slovenského organtSitU 

dr. Ferdinanda Klindu bu de na BHS 
koncertovať BelQičan Flor Peeters. českú 
čembaHstku Zuzanu Ružičkovú vys trieda 
na pódiu východonemecký čembalista 
Hans Pischner. Zo speváčok SiPOmeňme 
aspoň známu poľskO sopr.anist ku Ste• 
fa·niu Woytowiczovú. Bohat ý je aj zo
znam komorných súborov (londýnsky 
Aeolian Quartett Bach-Orchester z Lip 
ska. vi&d,en ská Capella Academica, var
šavský Ensemble P ro Musica, Pražsk( 
mad·r igalisti. n aše Slovenské kvarteto, 
SKO a ďalšioe súbory). 

N ovou sGčasťou BHS ie U. medzinárod· 
n á t ribúna, kto·rll z pover-enia Me~ 

dzinárodnei hudobneJ l'ady u sporiada 
tento rok československo . Tribúny sa 
zúčastnia mladí umelci z celého sve• 
ta, vyslani národnými hudobnými rada· 
mi členských krajin UNESCO. 

Tohtoročný fes t iva l bude f rá mcom za
sadnutia výkonného výboru Medzi ná rod 
nei hudobne j r ady. k toré sa usku točni 

v dňoch 19.-21. októbra t. 1.", -r-


