
Sn!nika:·' O NehEll•a 
fr , r p ' " ., 'l 1 " . ~ '\. l 

'l ~ r • '· 1 \ ' ' ' 

' . ., 

L ..J 

f24l 27. XII. 1972 e Roč. IV. e Cena Kčs '2 

· KončJme rok, bilancujeme k toré v živote našej spoločnosti 

udalosti, vlastnú i celospolo- zohrali pozitívnu ú lohu, bo lo 
· 55. výroč ie VOSR a v týchto 

čensk(l prácu, polníga me sa od: 
d iíoch vrcholiace oslavy 50. 

povedať ll!'! mnohé. doposiar 
výro.čia založenja . ZSS.R. Obe 

nezodpov~!cl!lnó o téirl' Y·· 1 . • 1 "'d&losti bo.li· novou pr!ležitos-

' B.Íla'néu jéme rok, 'lito'rý'. , bo·l • ' tou '· .:... a ktiv,rie : 'do~umentovať 

p~e ce lú nai>~ ' spo,ločrro~(jed -. l1Qd~1~ty . soví~tskeho i· . nášho ll· 
. ' ' menia . . V dt\Chll ' spominaných ným 1Z; najvýzoamnejšfl~b ( ni!j-

. u<1a lost1 usiloval( s\.ne Ša aj na 
dô1'eWejš!cb: po XIV. '.z jázde · · strdn,l{ach nášl;l~·: • ča~~pistľ vy- · 

K se: a zjazde ·KSS sme ·~ať.~ i. i 
realizovať prpgr.am; · v 'ce'ntre 

\ . . ,. ' 

k to1~ébo stojí · o~nq\lanie ·fun k· · · · · · · · · ľ 

· c ie ' ' ku ltúry a· um~;Úa ·v ·. ~~cia- p· F' 
' ~~s~il;kei r SJ~Ó l~c:n~~.n·.'. ) 1'énto ; . · ·. : , 

program rozprat:o:va li· predo- .. .• , . • . · .. • • 
. . ' 

vše~k9m nedávne ldeologi<;ké 

pléna ÚV KSC a OV KSS . 

,.N a š o u h l a v n o u ú l o

h o u l e r a z i e, - hovoril 

na pléne ÚV KSČ s. V. Biľak 

p ln e o b n o v i ť f u n k-

e 1 e k u l t ú r y a u m e n i a, 

b y t o s t n e s p ä t é s o s o· 

ctalistický m 

nf m." 

po s l a· 

je to zá vainá úlolla, ktorej 

plnente . st vvžaduje ~l od .ná~ 

č le nqv hudobnej obce, aktívny 

11 angažovaný prlstup. 

ôalšlml závaŽnými faktorm i, 

1973 
tvoriť priéstor p re s ocialisticky 

a ngažované myšlienky a názo

ry. Usilovali sme sa podávať 

vám, mili čitatelia, pohotový, 

ak~uá•ln.y, ~t'I>Vdlvý obraz o na

še:! pritomnosti a o hudobnom 

živote doma i v zahranlčf. 

Ak spätne porovnávame a 
hodnotíme celé ·uplynu lé štvor-

ročné jestvovanie čusopisu , Z.l!l· 

time, že cesta, ktorú sme pl'e

šli, bola priamočii:H'él, že llél~a 

práca nebola zbytočná . Môže

me smelo povedať, že po začia· 

točných nedostatk ocli, · keď i v 

zložitých pollllckých podmilm· 

kach .hľadal časopis svo'ju. tv'ár; 
~ • • 1 

svoje miesto v socialis tic l<e j 

kultúre, ' a le 'aj svo jich spolu· 

p racovníkov; auto~~v. čttateľ~v, 
konštatujeme obr ovský ' k vali-ta· 

tívny vz.ostup . a at~gAžovan'?s t 

väčšiny ·UverejľJ.Ovanýcll člán

kóv. · · 

. Uzatvárajúc :a na prahu ~~

véh·o · roku· bilancujúc , · t tí to 

štvorročnú vývojovú' etapu Hu· 

dobného ·života, chcem úprim

ne poďakovať všetkým" aktív· 

nym spolupracovníl<om, čl enom 

redakčnej rady, aut orom i pro· 

pagátorom časopisu za ich ne· 

smierne užitočnú, pozítlvnu 

prácu a pomoc pri realizovan[ 

náročných kultúrno-politických 

a umeleckých úloh. 

A tak na prahu roku 1973, 

pr i vstupe do pia tell.O ročnlka 

- želám v mene redakčného 

kolektfvu a reda l<čnej rady 

všetk9m našim čitateľom a 
spolupracovnlkom pokojný a 
šťastlivý- Nový rok. 

MARIAN JURlK 

frot:olcol o výmene umelcov a súborov v r. 1973- 74 
ntedzc bulharsk ou umeleckou agent úrou Sofialconcert 
a č.~ umetec~·ýml agentúrami Pragokoncert a Slovkon
cert · podpiutlt dňa 1. de.c:embra v Bratislave tiradujcícc 
naditeľ Sofia;Jconcertu Stefan Vasilev (zl'cwa) a v za
stúpení oiJoch čs. agentúr riaditel Slovkoncertu Ľubomír 

, Z 11-týždňového zájazdu po USA a Kanade sa dňa 5. 
decémbta tohto rolcu vrátil do vlast i Poddukliansky 
ukrajinský ľudový súbor Na privítanie súboru t!spo
r.iadal minister kultúry SSR Miroslav Válek koktail . Na 
mímke členovia súboru nq bratislavskom letisku. 

Príspr;vkom k oslavám 50. výročia vzniku ZSSR bolo vy•. 
stúpenie 30-člennej skupiny sovietskych umelcov pod 
názvoni ,.Piesne a tance k rajiny sovietov". Program so
viet skeho súboru .. bol prehliadkou folklónt jednotlivých 
zväzových republík · a skladieb súčasných sovietskych 

ľ!íže'k. ' 

'l 

Po tie to dni .si pripomlna · c~< 

Iý sve l 50. výročie vzniku ZSSR. 

Pri lejto prllr,žilosli prinállamP. 
' ' 

výfah článku zo Sovietskej mu-

zyky' k torý · je pohľadom na vý-
. l · , 

Y.oj .a problematiku mnohon·li-

rorl~~~ hudo~~ej .'kult úry ZSSR. , . 

' '• S p!c)~ jíl c Uznesenie ÚV. KSSZ z 22. fP.bt•uára t. r. ,,0 pr ípt'i:lVf' 
. 50. v.9roč1'a vzni·ku ZSS il", l1toré predv!da aktrvnu spoluúčas ť 

vbrivej inteligencie, ministet•stvá kultúry a skladateľské zväzy ZSSH 
··ozvinull š lt\Ol<ú koncer.tnú . a osvetovo-propagačnú činnost. V soviet 
~ kych novinách a časopisoch bolo v súvis losti s nastávajúclm s via l' 
\wm uverejnené dostatočné množstvo najrozličnejš!ch mat erfá lov 
.\'emálo 1udov9cb osláv bolo zasvätených 50. v9ročiu ZSSR, rovnakr 
tlm stretnutia ume lcov s robotnfl:kym! a kolchoznfckyml kolekt!v 
•ni, množstvo .lmnlmrzov · a . súťaži l podnetných kOnf.erenclf tAo rP 
Ii kov.· V programoch symfonický-ch a vokálnych telies, ktoré v po 
<Jednom čase vykonávajú · rozsiah lA koncertn& turné (napr. po mes 
•ách .Sibfr i a Ôalekého . výc.hodu) i v repertoár i koncertujúclch só 
1stov najvýznumnP. i~l A m!P.sto za llrwajú · die la autnrov rôznych zvÄ 
' ovýr.h . republ!k. 

Zo skúsenosti 
! ' ' ' . 

sovietskei.hudby 
"., 11 o' " ! , J. 1 , -' , J 1 ! ' r 

autor ov . . Snímka .z .. vystúpenia. 
Snímky: ČST!{ 

V podmienkach budovania k o
munizmi.t - ako nikdy pred · 

tým - vzrástol význam idea· 
loglcko·výchovných Cakto~ov. V 
tvcbto po dmi en kach téma in · 
tet'llac iona lizmu a d ružby ná 
··odov nadobúda prvoradý v9 
mam. Aktuálnym problémom 
ideologickej p ráce v súčasnosti 
1e pozdvihnu tie teoretickej 
~ropngačnej a . masovo-polltir 
t,e·l činnosti na tnkťí kvaliti:! 
tlvÚu (Jrovet~. ktorá zodpoved~! 
podmienkam a potrebám rozvi 
nul.ei soclallstickef spoločnosti 
f.de predovšetk ým o praktick(' 
t•iešen ie hlstortckv dôležite 
úloh y fol'movania všestramw 
rozvin utej osobnosti. Táto úlo 
·ha má principiálny a d lhodobí· 
význam pre všP.tl<u ideologfck · 

!Činnost. 

P o:r.oruhodné iíspechy náru 
· dov ZSSR sú výsledkom ich 
' •,dootnei práce. Tieto slová 7 

t 

Rezolúcie XXIV. z jazdu KSSZ 
majú bezpro'stredný vzťah a j k 
charakteristike činnosti ume
leckej inteligencie, k celénnt 
tmltúmemu frontu, ku všetkým, 
ktorí sa podieľajú na t vorbe a 
na jej propagácii medzi ma
sami pracujúcich. 

V danej súvlslosU nudobúda 
osobitý teoretický a prak· 

llck9 zmysel p roblií!.n spojen ia 
11árodniího a internat:innáln Hil n 
v umfml každého národa - i v 
sovietskom ume ní ako f.P.IIm. 
Zväz skladateľov ZSSR pncas 
š tyr idsiatich rokov s vojH! •!Xls· 
tencie prešiel ohromnú e'estu. 
~ko vieme. svojho času tll<tVIHl U 
'l neraz jed inou úlohou sklucla· 
leľských zväzov jednotlivých 
l'epubUk bolo hudobné vzdelá
vanie a výchova miestnych, t:Já
l'odnýcb kcícl rov - skladateľov, 
hudobných vP.d r.ov, interpl"etov 
l nedugôgov 

r Pokračovanie na 7. str.) 



Pred cestou 

Ministerstvo .školstva SSR v rámci 
med~ištátnych dohôd medzi Tallan
s;ko.m a CSSR pol)úklo študijný pobyt 
v T!lliansku - a vedenie Slovenského 
národného divadla ·rozhodlo umožniť 
tento pobyt s6listkll opery SND MAR
TE NITRANOVEJ (na snlJ11ke) . . 2;a- , 
ňiatkom tohto mesiaca odcestovala 
mladá sólistka nallej opery na ose·m
mesai!ný iítudijný pobyt do ,Milána a 
do Rfma. V Miláne absolvuje prvé 
lltyrí mesiace na . Konzervat6riu Gtú
seppe Verdiho, pot(}m nasleduje lltú
,diu.m . P~i , r_[~sk!!·i upere. Pred touto, 
v Živote speváka Iste nie nevýznam
n'ou cestou, požiadali sme Martu Nit
ranovú , o. krátky rozhovor. 

~J{é sá vaše' študijné plány? 
Pokialr .ide o praktické štúdium .spe· 

vu, o tom rozhodne môj tamojší učiteľ. 
Inak - pokiaľ to len bude za ten čas 
možné, rada by som získať prehľad a 
rozhľad v otázkach súčasného svetové· 

Predstavuje sa 
STANISLAV ZAMBORSKÍ: iltudoval v 

Kolíiciach ·na ĽSU a Konzervatťiriu husle 
aj klavlr. V r. 1964-70 bol poslucháčom 
na- VilMU V· Bratislave v klavírnej ' tri.ede 
prot. . R. Macudzinského. V r . .. ~966-68 
študoval na Hudobnej akadémii F .. Llsz· 
ta v Budapešti. 

Po skončeni ättídif na VSMU ste ne
prijali nijaké zamestnanie. Stal! i vás uži· · 
viť iba koncertovanie•! 

- PcÍ skončen! vojenskej prezenčnej · 
služby som získal. štipendiurp Slovensl\é· 
ho · hudobného fondu prP. naštud.óvanle 
Cfl iOVflČP.rné"ho recitálu l ďalších Skla
diflb. 

Aky je program tohto recitálu? 

- Ot·uhá klavlrna sonáta Ivana Hru
šovsllého [doteraz sa z nej hrávala Iba 
Toccata 1. Clementiho Sonáta D dur, nle
lwľko menej hrávaných menšfch skla· 
dieb Debussyho, Rachmaninova, (Jodow
ského transkripcia Schubertova] plesne 
Ungeduld a Sonáta B. Martinu. 

Aké možnosti máte pre uvedenie re· 
· citálu? 

- Na Slovensku to bude - v tejto 
sezóne - v P!ešťan,och, v Spišske j No
vej Vsl, v Poprade, v Bratislave, v Ko· 
š!Ciach a v Trenčianskych Teplléiach. 

· V i!ase iltlídi[ na VSMU zlílíastnlli ste 
sa viacerých stíťažf. S aktm výsledkom? 

V r. 1965 na Janáčkovej súťaži· v 
Brne som získal čestné umiestnenie. O 

ho spevu - v praxi i v teórii. \( Miláne 
budem môcť sledovať živé predstavenia, 
a pretože milánska Scala je ešte stále 
jedným z prvých operných divadiel sve· 
ta, iste sa mi podarí vypočuť si najlep
ších umelcov všetkých národností. 

V poslednom čase akoby sa nanovo 
dostávali do svetla pozornosti otázky 
spevu. Je váil iltudijný pobyt výsledkom 
istej novej orientácie, ňi azda sa tento 
postup v budúcnosti môže stať pravid
lom? 

Myslím, že mohol, ba mal by sa ním"' 
stať. Veď úroveň vokálnej interpretácie 
závisí od technickej úrovne hlasu. 
A myslím sl, že nijaký národ sa pri prá· 
ci nad hlasovou kultúrou nemôže izo
lovať, dospieť k nej iba vlastnou, "ná
rodnou školou", nezávislou na teclm!c· 
kom speve, ktorý ·sa zrodil a vyvinul 

• v Taliansku - a dnes ho uznáva celý 
spevácky svet. 

Národy s vyspelqu vok4)nou kuJUíl'ÍlU 
- Sovietsky ·zväz, Bulhari, Rumuni, MÍl· 
ďari - udržiavajú kontakt s Talianskom. 
Robia tak lep v ,záujme vernejšej-; tra· 
dičnej~ej interpretácie, alebo majú aj 
iné diivody? 

Myslfm, že pravý význam týchto kon
taktov nespočfva len v úsilí o čo najväč· 
šie možné verné interpretovanie talian
skycb opier, ale 'v spoznávanr tajomstva 
skutočného speváckeho: remesla. Bohatá 
tradícia talianskej školy objavila osobi
tosť, podstatu hlasového nástroja, ovláda 
prostriedky. a fo'rmy, ako dosiahnuť dy
namtckú a .farebnú moduláciu hlasu -
špecifického prostriedku hudobno-vokál· 
nej interpretácie. Umenie · bel canta, 
krásneho · spevu vytučúje ,,prírodnosť", 
naturalizmus, váži si zákony, pravidlá a 
normy speváckeho umenia. Talianska 
škola je súborom fyzikálnych a estetiC·· 
kých zákonov a noriem, je to presná, 
dôsledná disciplfna, ktorá stavia na mno
horočnej skúsenosti. Azda presnejšie -
namiesto talianska, mohli by sme ju na
zvať školou technického spevu. Talian
s kolÍ sa nazýva iba preto, že vznikla 
v tejto krajine - a táto zem je pre 
svoju tradíciu podnes zdrojom správne
ho smerové}nla, čistým prameľíom krásy, 
nazývanej bel canto. Som vermi rada, že 
sa mi umožnilo navštfviť krajinu krásne
ho spevu. 

Zuzana MARCZELLOVA 

e Zahraniční umelci u 
nás: sopranistka z MĽR 
Katalin Kaszaová a ba· 
rytonista Sándor Sólyom
Nagy vystúp111 10. deo'em · 
bra t. r. vo Verdiho ,Na
buccovi. Maďarský bary· 
tonista Lajos M1ller bu· 
de hosťovať 28. decembra 
t. r. v SND v tltulne1 
úlohe opery Eugen One· 
gin. Dňa 5. aecembra ma· 
la v Bratislave koncert 
Fern Raškovičová, ' juho· 
slovanská huslistka. e Naši v zahranii!l: 
Bystrík Režucha dirigo· 
val 30. 11.-6. 12. t. r. 
v maďarskom Békesi a 
v Békéscsabe. Klára Hav
Uková koncertovala 7.-
12. 12. v Budapešti. Jar
mila Smyčková účinko·· 
vala 18.-24. 12. v ope
.re Traviata v sovietskej 
Ufe. Tatjana Fraňová 
mala ldavírne vystúpenia 
14.-15. 12. v poľskom 
Opole, dr. Ferdinand 

Klinda absolvoval 6.-21. 
XII. organový zájazd po 
Moskve, Rige, Taline, Le
ningrade. ,Slovensl~á ťil·· 
harmónia vystúpila vo 
Viedni di'ía 9. 12. a R. 
Macudzinskl nahrával 7. 
12. v Saarländlscher 
Rundfunk (NSR). e Dňa 29. novembra • 
t. r. bol v koncertnej sá· 
le Domu ZČSSP recitäl 
sovietskej klaviristky Di· 
ny ševčukovovej, doc. 
Novosibírskeho konzer· 
va tória. e Na počesť Mesiaca 
ČSSP a 5b. výročia vzni
ku ZSSR bol dňa 12. de
cembra t. r. v PKO - . 
Bratislava program pod 

·názvom Spoločným hla-
som. V duchu tohto mot· 
ta bol pripravený večer 

poézie a spevu, ·na kto· 
rom odzneli básne na
šich i sovietskych básni
kov, ideovo .komponova· 
né ako slovné predely 

medzi vystúpeniami po· 
predných bratislavs.kýcll 
slmpín a sólistov, . uvá
dzajúcich našu i zahra• 
ničn)l tvorbu. V prog~a
me vystúpili: GAtTCH, 
Prúdy, · skupina Vlada 
Hronca, Juraj Velčovský
so svojlmi sólistami, Eva 
Kostoliínyiová, Marcela 
Laiferová a cľalšL 

• Národný výbor hlav
ného mesta · BratislavY., 
Dom pionierov,. SSHV a 
československé hudobné 
nástroje v , Hradci' Kŕ.Álo· 
vé 'usporiadali v · 1pi1ocll 
4.-8. decembra t. r. v 
Bratislave výstavu 
Hudba deťom. Okrem vy· 
stavovaných hudobných 
nástrojov boli v prlestó· 
roch výstavy (v Dome 
pionierov) hudobné pro· 
gramy deti· z bratislav· 
ských materských škô.!, 
ĽSU a Dámskeho komo;r-
ného orchestra. · 

BHS '72 v číslach 
V rámci BHS 1972 sa uskutočnilo 42 

umeleckých podujatí a 10 besied umel
cov, spojených s ukážkami. Z tohto poč
tu bolo 30 koncertov, 9 operných a 3 

Na čo_m pracu-lete ·? 

. baletné predstavenia. Na tohtoročných 
BHS vystúpilo dovedna 994 sólistov a 
členov umeleckých teli~s. Zo zahraničia 
navštívilo BHS 76 zástupcov hudobných 
inštitúcií, medzinárodných hudobných 
organizácií a odborníkov: 44 hostí bolo 
zo socialistických krajín, 26 z kapitalis· 
ticlcých a 6 z rozvojových krajín. Kon· 

certné podujatia BHS navštívilo vyše 
20.000 návštevníkov, predstavenia v ope· 
re SND coa 7000 návštevníkov. O ná· 
vštevnost' sa najviac zaslúžili patronátne 
závody a inštitúcie, ktorých bolo spolu 
90. 

Tepliciach ( 1966 a 1968 ), v r. 1969 na 
prehliadlte na Sliači, v r. 1970 na In· 
terpódiu. Okt•em toho som dostal od 
Slovkoncertu i oi;l Zväzu slovenských 
sldadaterov ponulty na komorné i só· 
listické (tčinkovanie; 

S Vandrom ste vytvorlit' · ll~peliné -·kO· 
morné duo. Mienite sa v budúenostl za
merar vl~tc aj na. komornfi ' hru? . . 

- Som presvP.dčený, že interpret sa 
má špecializovať buď . na jedno, alebo 
na d1;uhé. Komorná hra človeka formu
je v určitý umelecký tyJ,J, u ktorého je 
osobnosť interpreta viac v úzadí. Ta
kýto hráč su presadzuje o to ťažšie ako 
sólista. Predbežne z týchto dôvodov ne· 
mám ambfcie trvalejšie sa uplatňovať 
ako komorný ht•áč. Nnvyše je dôležité 
vyriešiť medzi spoluhráčom a klavirls· 
tom l partnerské vzťahy. 

Kde Vliade v zahranii!f ste mali mož· 
nosť doteraz vystupovať? 

••• odpovedá 
Domanský. 

skladater Han ul 

Nedávno som dokončil dve ·die· 
" la - Dianoiu pre sólové husle, 

.ktorá je venovaná Petrovi Micha· \ 
· Ucovi. Uviedol ju premiérovo ' v 
Dome umelcov v Prahe - koncom 
septembra t. r. Úalej som nkon- ., 
č!l koncertnú skladbu pre organ 
s názvom Inno, ktorá Je venova· 
ná 25. výročiu Februára. Klapan• :" 
cie sú cyklom mieš!lných zborov , 
~o . spriévqqon;~ picťeb. ·IJ.á;~W«;!jOV,Jl~ · ;- · 

··:;lo:v'á '·Slovenskej ' rudsvej go~Zia.--~~~~ 
18. sto1ióčia.' Ma U. •premi~ru. 1'iutťQ~:~t, 1 

to~·očných BHS. :r;eré!z·, J.?ľa~ujeJ;ll ~:~.~~~. : .. ' ,í 
diele, ktoré sa môže real1zovat f'' ! 

scéhlcky· l koncertne. Ide- o ··hu-.•· ·· 
dobné spracovanie · zákládn'énó ··' 
konfliktu , zo Sofoklovej Antlgóny: ·, 
Pracujem aj na . prvej syrnf(ln~l pre . ~ . . : 
Vflľký orchester. 

M. Mf:SAROSOVA 

'._l,, 

S akýtD programom ste vysttipill , y 
ZSSR? 

'J. . V ~asď štúdll v Bud~ pešti - temer 
rok neskOr - ;pre mál'o prihlásených po ~f!lej ~BR E( samozrejme i v Buda· 
[ ziš~i sme sa len dvaja účastn1ci) 'solfl paštt.\ V ·Hó~andsku so'm mal niekoľko 

Beethovenova Sonáta (Mesačnt 
svit ), Schumannova Sonáta g mol, L1iZ· 
tova h mol. Na záver som s triedal Ja· 
náčkovu Sonátu 1905 so Slavického· 

nemohol bojovať o umiestnenie v · soťa- kon'certbv s Richardom Vandrom a vy-
, ži B.· Martinu. V r. 1968 v Prahe, v ' ma- . !jtupo~~1 .. alom· 1 ~ólovo. V októbri som 
' nifestačnej súťaži pl'l prlležítosti 50. rd· ·} absolvov~l 6 recitálov v sovietskych mas

kov ()SSR som získ~l druhú cenu. V r . . < tách r:- Ufa (Bašklrská ·oblast), Kazaň 
1969, ako člen dua: "Vandra [violončelo) (Tatár$'ka oblast) - 2 koncerty, Riga 
- Zámborský v holandskom Utrechťe (Litvá ), Jaroslavi (nedaleko Moskvy), v 
sme st vybojovali 4. cenu. NDR - s Rqstockou filharmóniou -

Um~žnlli vám tieto trofeje uplatniť sa 
v koncertnom živote? "' 

som v rámci troch ·abonentných cyklov 
uviedol Mozartov Korunovačný klavír
ny koncert' O dur. V štádiu vyjednáva
nia je cľalšt · z~jazd s recitálovým pro-

- Vystúpil som na 2. a 3. prellltadk~ ·gramom do NDR a s kolegom Vandrom 
mladých interpretov v Tri:mčlanskyclj ' mám 'isť dá' 'Antwerp. 

Skolská hudobná Výchova: 

3 skladbami. · ., ·' 

Aké máte najbližiíie plány? 

. - Chcel by som naštudovať beetho· 
venovský recitá l - pravda, predbežne 
pre seba, pretože štýl , tohto skladatela 
je veľm! náročný na zrelosť a vyvUé
nosf podania. Rád by som reprťzoval 
tiež Noci v španielskych záhradáGIJ,. . oď 
M. de F.allu, l{toré som v novembri ·UVl8· 
dol so Slovenskou filharmóniou. 

v. cíz~· 

Hudba 
v detskom 
výtvarnom 
prejave 
III. 

kého skladateľa inšpirovali de
ti .k pôsobivým obrázkom. Po
slúžili ' nám pre štatistické vy
jadrenie rozličných spôsobov 
výtvarného vyjadrenia 

prirodzenom materiáli) v deko
rat1vnej a ·figuratívnej podobe. 

Hudobné skladby !jlme roz
delili do ·štyroch celkov a zi
sťovali sme Ich vplyv na det
·ského vnímateľa: 

tívu a rozvoj charakterových 
vlastností. 

Pedagogické Imanie sme 
spracúvan v školskom roku 
1970/71 a čiastočne i v škol
skom roku 1971/72. O odbornú 
literatúru sme sa mollH . opie
rať pomerne v malej miere. 
Existovala tu však skutočnosť, 
ktorá vyplývala z praxe, že ko
rene syntézy umenia nesie die
ta v sebe samom, prlchádzajúc 
s ním na svet. Treba ich len 
zavčasu postrehnúť a rozvinťíf . 

bábkové divadlo. 
Spôsob spájania hudby a Vf• 

tvarnej výchovy nepovalnjeme 
za jedinú . možnosť. · Syntézu , s 
pohybovou výchovou a iný,ni 
výchovami predkladáme ako 
ďalši náv1•ll na molnosť syntiizj 
esteticko-výchovných činnosti. 

Treťou témou, zvolenou pr~ 
inšpiráciu výtvarnej prlice, bo
la ruská hudba. Musorgsk6ho 
Kartinky vledlt deti k pôsobi· 
vej charakteristike škriatka. 
P. I. Cajkovského Klavírny kon·· 
cert b mol bol podnetom pre 
abstraktnú výtvarnú lwmpozl
ciu. Slávnostná predohra 1812 
toho istého skladateľa bola dô· 
kazom bezprostredného vplyvu 
atraktívneho hudobného diela. 
Drobné skladbičky t ohto ver-

a l s použitim figuratlvnych 
prvkov, 

b) varnou dekoratívnou kom·· 
pozfciou. 

š tvrtá téma - Láska k vlas· 
ti ..!.. je výtvarným prejavom 
hlboko prežitej skladby E. Su· 
choňa Zalm zeme podkarpat· 
sk ej. 
Vzťah k Morave, k morav

skému ľudu, k moravskej lu
dOVI'!j kultúre sme chcflli vzbu
diť prostredníctvom skladieb 
Leoila Janáčka a VUezslava No
váka. Ich blízlmsť k ľudu vzbu
dil - l v deťoch široký záujem 
o moravs ké ľudové umenie a o 
ľudové umenie vôbec. Prejavili 
a vyjadril! ho pre školskú prax 
zriedkavo: drevenými. plastika
mi, špagátovými lwmpoz!cla
ml a rôznymi predmetmi (v 

a l · ľudové a umel,é piesne, 
b) skladba s m!mohudobným 

obsahom, · 
c ) skladby, ktoré názvom na· 

vodzujú obsah, 
dl skladby bez mimohudob

ného obsahu. 
Prr tematickom výbere skla· 

dieb sme si na základe este· 
tlckého pôsobenia stanovili na· 
s ledovné výchovné ciele: 

a ] výchova k socialistickému 
vlastenectvu, 

b l výchova k proletlirskemu 
internacionalizmu, 

c) výchova vzťahu k robot
nícke j t riede a komunistickej 
strane, 

d l výchova vzťahu k pt•ácl, 
k prírode, k spoločnosti , 

e l výchova vzťahu lw kolel<· 

Pre vnútorný prejav na zli
klade hudobného diela sme vy·· 
užili všetl{y ročn'iky - od 6. 
po 9. Experiment sme usku · 
točnil1 aj so žiakmi tretieho 
ročn!ka. Obzvlášť pozoruhodné 
výsledky sme dosiahli v trie
dach, kde sme výtvarne vyjad· 
rovall hudbu viackrát. Deti na 
základe spájania umenia pocl· 
fovalt potrebu esteticky sa vy· 
ž!t vo viacer1ich umeleckých 
oblastiach. Preto si · vytvorili aj 

Odvažujeme sa tvrdiť, . ,že 
vznik výtvarného · prejavu 'hu· 
clobného podnetu, char!lkterisT 
tické znaky výtvarnej práca . 
ovplyvnené hudbou, detská .po· 
doba prežitia hudby vý.tvarnou 
podobou - spôsobom tvorivej 
činnosti - sú dôkazom pr!buz· 
nos u hudobnej a výtvArnej ob· 
!asti a ich významu pre 

a ) pochopenie š pecifickej 
umeleckej formy, 

b) prebudenie estetickej vnl~ 
mavosti, 

c ) tvorivú výtvarnú činnost, · 
dl mravnú výchovu. 

- Koniec ..... 
ANNA PODHORNA 
MÁRIA KLIMANOVA 



ZDENEK KOšLER - šéfdirigent 
opery SND ~ 

.. 
~.V pos~edný noyembrový deň sme sa 
stretu na besede - z podnetu vedenia 
dpery SND. Hovorilo sa o zážitkoch a 
dojmoch z cesty Zd. Košlera po Japon
sku a šéf ,opery - s. P, Bagin - ob
jasňoval. Z~'jery posledného pléna soviet· 
skych sRladatelov (o celom podujat! srne 
priniesli 'podrobnú lnformác'iu v čísle 23 
H~ ). Podobné pracovné stretnutia no~l
n~r - umeleck! pracovnicl sa s távajú 
débt·ou tradíciou v opere, ktorá zrejme 
chce s ,novým šatom vniesť do propagá
cie aJ nový duch. Ale k veci: Zdenek 
Košler, o · ktorom by nezaujatý pozoro· 
vatel mohol mať , IJ.ojem, ako. o• veFmi 
P.rťsnoijl člpveku, sa ukázal v be· 
sede v tej najpri jemnejšej ľudskej 
podobe ; s'o šurmom a jemu prlslovečnou 
snahou !sf veciam ,,lu l dreň" hovoril o 
svojich pozorovantach japonského hu
pobného i- mit,nohudobného života. V tej
to krajine bol už štyrikrát - jeho . vý
razné · tlirlgent&ká osobnost sl vydobyla 
význau10é postavenie v bohatej medzi
národnej kon kurencii , ktorá je pr!značná 
pre túto - po všetkom kvalttnom ,.roz
d-ychtem1" - krajinu. ·sedem týždňov je 
tste dlhá doba -: ale nai,>lnll ju aj pre-

bohatý program deviatich koncertov 
s viacerými významnými japonskými or
chestrami. Spomeňme aspoť\ také telesá, 
a lm je Tokijský symfonický orchester, 
Osacl<á filharmónia, Nová japonská fil
harmónia, Sapporský filharmonický or
chester a pod. Kažtlý návrat Zd. Košlera 
ild Japonska znamená uvedenie českej 
a slovenskej hudby do povedomia tamoj
šieho publika - tohto roku to bola Ja
náčkova Glagolská omša, (ako hovori 
dirigent - vzhľadom na tamojšiu vý
slovnosť - ži al, ' v latinčine ... '). S metá
nova Má vlast · a Dvofákova VII., VIII. 
a IX. symfónia. Je sympatická .,úporči
vosť" dirigenta. ktorý vo vzdialenom 
prostred! a u odlišného publika siaha 
po menách, o l<torých je presvedčený, 
že sa vyrovnajú svojou váhou Iným -
komerčnejším .. (Pre informár.!u, v Ja
ponsku pracuje spoločnost: Smetana
Dvorák-janáček ]. Už predtým uviedol 
majster Košler v )aponslm j anáčl<ovbo 
Tarasa Bufbu Na otázku - s akým 
úspechom, skromne odpovedá (za seba 
i skladateľa l: .,Co je to úspech Janá!!ka 
vo svete, čo je to úspech skladateľa 20. 
storočia na kOtncertnom pódiu? Glagol
sk6 omšu prijalo obecenstvo výborne. 
Naplnená koncertná sieň na súčasnej 
hudbe - už to je fantastické, nie to 
aplaudovnnie . . A v danom pr!pade bo-

l • ' 

Poznaňská husľová súfaž flenrika Wieniawského, ktorá sa t. r. konala po šiesty 
·raz, sústredila na seba široký záujem obecenstoa z celého Poľ~ka. Dokazuje t o na
pokon t naplnená sála Poznaňskej filharmónie (o sútaži píšeme na 8. strane) . 

lo jedno - i druhé. Nezrovnávajme nik· 
dy ohlas diela nálho storočia napr. 
1 Cajkovským, alebo Beethoveuom ••. " 

Otázky, vera otázok vyvoláva aspoií 
stručné, heslovité Informácie: 

- Vysoká úroveli hudobného iikolstva, 
záujem o baro.kovd hudbu, v T6kiu je 
sedem profesionálnych orchestrov, aZ na 
ojedinelé pripady mlzn6 z telies Eur6· 
pania a nahradzuj6 sa domllcimi - kva
litnými hráčmi, k~od nemajd prflil fab
ký život, úroveň orchestrov sa stce ne
rovná európskym ipičkám, ale priemer 
je vysoký. Opera: tá je "v pllenkach". 
Spevák je honorovaný za vyst6penie. 
Operné spoločnosti hrajii v nájomných 
sálach - približne 4 predstavenia. Pri
pravuje sa otvorenie divadla, kde by sa 
uvádzala iba opera - zatial sd opernii 
produkcie väčilinou v koncertných sie
ňach. Ale zato sa do Japonska poztvaft 

KLARA HAVUKOVA- sólistka 
:SF, klavírna umelkyňa 

Stretnutia ., Klárou Havl!kovou sil 
vždy bezprostredn~m zdelovan!m doj
mov z bohatých a úspešných ciest -
a nie r11z l krit!h9m pohladom umel· · 
kyne na prácu, za)>ezpe/:ťljllcu vývoz 
nášho umenia i umelcov do zahraničia. 
Od nášho stretnutia uplynulo už zopár 
dn1, v ktor~ch pianistka absolvovala zá
jazd do MĽR. Na tomto mieste však 
chceme hovoriť o jej zámkoch z. oesty 
po NDR. V okrese Magdeburg ma.Ja Kl. 
Havlfková f v druh,ef polovici' novemh1•a ) 
šest recitálov a jedno• .vystúpenie v Ber
líne, v našom k u ~t•1rnom stredisku. Hoci 
jej tera jšia cesta po NDR bola Iba 
v menšlch, asi 30 000 mestách (Garde
legen, Fr!adensau, Salzwectel, Stassfurt, 
Burg, Wer nlgerocle). srdečnosť, s akou 
bola prijatá, sa dá ťažko vyjadriť slo
vmpi Pani Havlfl<avá konr.e rtovala v lml
túrpy<:.l) domoch . . v.Jwncertných sieňach 

·~ asi~\~oo:-r~l~r;.~ťách vysol{ých škôl. 
Obecenstvo menšfch miast pa trilo medzi 
najlep~IH z mnohých zájazdov u melkyne 
- k tomu treb11 pril'átať perfe ktnÍ! 'Or · 
g11 n•záclu a nchntu tamojš fch lwlh1rnvch 
refarentov. K !ár11 Havlfková hl'lllfl Ben· 
dovu ;. ~oná tu F <iu r, Hii ndlovu Cif!cc:onu 

~ G qu·r: Dve rApsódie f. Brahmsa a jeho 
Scherzo, op. 4, Sncltoňove Metnrnorrózy 
a Tanec z Kalei doskopu. Podta pt•edl>ež· 
ných dohovorov by nľala naša klavirist
ka vyst(J plt budúci rol< v Magdeburgu a 
v Dessau - so SnchoJ)ovou Rspsorllr.kou 
suitou . Fi rma F~TF.RNA má záujem o na
hrávaniA - v prvom rade slovenskej 
súčasnej hudby, a le sO tu t možnosti dal
šie. .. 

vynikajúce telesá z celého sveta, ktor6 
tu nezriedka nechávajtí celé dekorácie 
i kostýmy - zrejme za podmienok vý· 
hodných obom stranám. Hudobný život 
podporuje i štát (subvencia uhradr 7-ft 
percent nákladov ], zvyšok hradia mece· 
nálli, hudobné spoločnosti - i pomerna 
vysoké vstupné. 

A na záver besedy - otázky o tra· 
dičnom a modernom v japonsl,ej hudbe, 
o d,ivadle "Kabukl" a "No", ktoré vo 
svojich produkciach zhŕňajú takmer 
všetko múzické: drámu, balet, veselohru, 
hudbu ... Tolko stručný "rýchlobeh" ln
formác!t - viac by asi povedal druhi 
"diel" posedenia, s ukážkami súčasnej 

japonskej hudby - ale toho sa snácf 
dočkajú rozhlasov( poslucháči a možno, 
ktovie, l návštevníci fUharmonlckých 
koncertov . . . 

Kedže je pr!ležttosť na informácie, 
pýtam sa 1 na domáce plány: ako je zná· 
me, naša popredná klaviristka sa stala 
Od l. septembra t. r. - spolu s Petrom 
Toperczerom - sólistkou Slovenskej fll· 
har mónie. Zaväzuje ju to k ll vystúpe· 
nlam počas sezóny. Po tieto dni jej vyšla 
na platni OPUS-u nahrávka Suchoi\ov· 
ho Kaleidoskopu. Pripravuje ďalšiu plat
i'íu s Brahmsom a Grlegom - a pre 
mládež: SP platňu s drobnosťami maj· 
strov. P.lány Kláry Havl!kovej sú tR da ,., 
pr e·•·na,jb}IMillf•·•budúenost , bohaté : 'i-r. , a ... 
že' lcll'·,využi je ·V ptnej• miere, ·tomu .. trBba .. 

·(pri jej prfslovečrtej chuti do práce . a 
eláne l veriť. ·.. • 

MILOS JUHKOVIC, flautist~ . 

,.Mlloila Jurkoviča o Helenu Gá{forovd 
treba počnf a tak precťtiť a vychutnať 
ich majstrovs kú interpretáciu. Vynika iú
ca le precfznost podania, bohatstvo a 
pestrosť akcentov, plynnlost' prednesu, 
ktnr.r le skromný - a mnohovrovný 
s6časne. Jurkovičuva muzikalita, to te 
pestrofarebné trblletanle tónov •.. " 

(Pokračovanie na 8. str. ) 

Na pra~u druhého štvrťstoročia detský~h zborov, ĽSU, Konzer· 
vatória a VSMU. Môžeme teda 
budovaf na školskom vzdelan1 
uchádzačov a na ich hudobnej 
praktickej pripravenosti. To, že 
pravidelne omladzujeme súbor 
vo všetkých jeho zložkách, má 
nám dopomôcť vyhntH sa prob
lému ,.stárnutla' . Mysl!m, že 
naša mP.tóda je správna : hoci 
nám nie je jedno, ked od nás 
odchádza napr. 10 rokov účin
kujúci člen a musrme v jed· 
notllvých zložkách s novými 
členmi robiť "pedagogickú prá
cu". Utešujeme sa tým, že roz
širujeme rady ludf, schopných 
vnfma ť umenie; od nás odchá-. 
dzajú členovia do divadiel a 
orchestrov. Verte ml, že k to
muto prejavu v konečnej plat
nosti treba mladosť, neznáša 
profes ionalitu, lebo ochudobňu
je, stráca sa llprlmnosf, svie
žosť a bezprostrednosť. 

Stači t eda, a k sú v popredi dva 
dobré zbory a budú nám váž· 
nymi protivnťkmi, t eda bude· 
me mat na zretelt len Ich. 
Napr. stlfaž v Anglicku by ne·
bola sama osebe ťažká, ale ten· 
to · rok sme tam mal! skutočne 
silných protlvn!kov. Môžem 
však povedať, že na sútaže sa 
pripravujeme s rovnakou zod
povednosťou, ako na domáce 
vystúpenia, v tomto smere ne· 
poznáme rozdiel. Snažfme sa 
pracovať na vyspelej úrovni a 
venujeme každé naše úsll1e na 
dosiahnutie dokonalosti. 

Pre velké množstvo domácich prfvržencov a i pre početné 
?:ahranii!n6 publikum sa slovo Lúčnica spája s predstavou o 

, vysokej ,umeleckej kvalite. V zi\ujme dosiahnutia a udržiava
nia tejto kvality treba neraz prekonávať väčiiie či menšie 
ťažkosti uajrôznejiieho druhu. Navštfvili sme umeleckého ve
ddceho a dirigenta s6boru zaslúžilého umelca dr. STEFANA 
KLIMU, aby sme sa opýtali oa niektoré momenty zaujlmavé 
pre verejnost: Napriklad na to, akou umeleckou cestou sa hod
lá Lúčnica uberať v bud(ICnosti? 

- Iste viete, že srne dosiahli 
25. výročie; napriek tomu sl 
však l'Obťme starost!. aký profil 
bude mať súbor v budťlcnosti 
- a je to vlastne aj záujem 
členov už od založenia. Vytvo
rill sme dve umelecké zložky 
so samostatným programom· 
tanečný st\bor v zloženf: tanec, 
orchester, tuctové hudba a só· 
Ust! - tu chceme v budOc
nostl rozš!rif spevnú zložku o 
dievčenský skupinový zbor, 
ktort by malo vytvárať 6-10 
dievčat. Uplatňovali sa at Iu· 
dové nástroje v sólovom preja· 
ve . Druhou súčiastkou Lúčnice 
je spevácky zbor - je výluč
ne' á capella a zachováva sl 
kontinuitu s ostatnfmi zložka .. 
mt . Teho dominantou 1e tnter
pret,ácta súčasne j slovensl<el 
hudby a ľudových plesnf v 
ťioravách. obsiahne však aj cu· 
dzlu zborovú literatúru. ako ·a i 
zborovú tvorbu rOznvch štýlo
V'ÝCh obdobf. Myslfm, že na tej
to základnej ceste zotrváme aj 
v budťícnostl. budeme. pravda, 
htadať zlepšovanie hlavne v or· 
gantzác\1 a aj v umeleckej tvor

' be. Je mtižn'é, žé sa v budúc-

, ..... 
nosti pridelia spevác•kemu zbo· 
ru aj šir!He ťiloliy, čb s1lvisf so 
schopnosťou uspokojivo plnlt 
napr. vtchovné koncerty. Na
šou doménou však ostane sO· 
časná slovenská zborová tvor
ba. Budeme. I}adalej podneco
vať vznik nových zborovfch 
skladieb - · cestou •výberu tex
tov na zhuclobnenie; čl výbe· 
rom fudovfch piesn! na úpra· 
vy. Chceme, aby naša umelec
ká tvár ostala osobitá. Nebu
de trebl;l meniť doterajšiu ces
tu, ale bude. treba objavovať 
nový materiál, ako základ pre 
spracovanie, rozšťrlt tematickú 
oblasť a formovať skupinový 
spev, dosiahnuť u spevákov-só
listov osoblt9 a pre slíbor cha
rakteristlck9 spevný prejav. To, 
že sa zameriavame na novll -
súčasnú .tvorbu, pomáha· profi
lovať tvár Lúčnice, čoho záru
kou sú nám mladi ludla, ktor! 
prtchádzajťl (vyše 100) každú 
Jeseň na konkurzy. 

Kvalita umeleckej úrovne je 
vysoká a rovnA sa profeslona
lizmu. Možno o protesionalizo· 

vanf hovorit ako o konečnom 
cieli? ' 

- Viem, že sa o tom vera 
hovor!, ale môžem povedať, že 
vôbec nemáme plány toho dru
hu. Nazdávam sa, že sme prá
ve cennt tým, čím srne a čo 
sme zťskall z mladých talentov, 
na ktoré sa zameriavame. Na 
predchá!Jzajúce konkurzy pri· 
chádzall uchádzači s dobrfm 
materiálom, ale, žlal, bez .hu
dobného vzdelania - a tým sa 
nedajú plniť stanovené lílohy. 
Ie teda samozrejmé, že sme sa 
zameriavali na odchovancov 

O tom kde, kedy a ako ob· 
stála Lúčnica na najrôznejšfnh 
súťažiach sa pravidelne dozve· 
dáme zo správ v dennej tlači. 
Zaujlmal by nés vlak váš ná
zor na sCíťaženie vôbec ••• 

- K tomu by som chcel po
vedať, že za najťažšiu súťaž po· 
kladám zatial súfal! v Arezze, 
pri prHežitostt Monteverd!ho 
výročia. Vo všeobecnosti však · 
je ľahostajné, aké sťi podmien
ky: všetko závisť od konkuren
cie. Na každej stltažl sa vytvo
rf špička {ja to nazývam pele
tónom l - s dvoma až . tromi 
zbormi, nasleduje stred a napo
kon ostatnf. Závis! už potom 
len na tom, kto je v peletóne. 

Bola vám zverená zodpoved· 
ná funkcia vedúceho tajomnf· 
ka ZSS - plnfte vlak nemeneJ 
zodpovednú iilohu v LCíňnicl, 
neprfdete raz k uzáveru roz•' 
hodntíť sa pre . jednu, či druhé 
stranu? 

- Musfm sa priznať, že prá· 
ca v Lúčnici je moja záluba, 
osobitne so speváckym zborom, 
ale napriek tomu dlífam a ve· 
rfm, že svoju prácu budem ve· 
d!eť zvládnuť. ... 

Pozn. red.: Mielaný spevlili• 
ky zbor súboru piesni a tanco'l' 
Liii!nica dostal Cenu 15. testl• 
valu vokáh:ej hudby v Jihla· 
ve. V ankete čs. i zahraničn~cb 
zbormajstrov e odborníkov zla• 
kal.a Ltíčnica cenu za najpod• 
netnejiliu dramaturgiu, priná!la• 
jllcu najviac umeleckfch bod· 
nôt. INGE SHlKOV A 



ONE GIN 
NA SCÉNE 
SND 

Reťaz lyric kýcll scén Petra 
I! jiča Čajkovsl<ého rovnako ne
ht•clzavle alw fej slávna puškl
novsl<il l!terárntl predloha. Pat
rlla aj medzi najčastejšie no
sené, ale súčasne aj medzi naj
krajš ie ozdoby prve j s lovenskej 
operne j scény. Onegin stál na 
začitttku jej cesty, Onegina ob
sadzovali najlepš !mi silami sú
boru, inscenovali ho čelné čes
lw slovensl<é i zah ran ičné diva
delné osobnosti. 

· Auerli (hudobné naštudovanie]. 
Pavla M. G<'i bora (scéna), La

•dlslava · Holáska (zbormajster], 
e udmil y Porkyňovej (kostýmy ]. 
F'r unze · M. j e lai1ana l chorco 
grafiél }. 

Režisérovi ťa~ko u prle t vkus 
pri a ranžmán te jto - javisko
vé úroky nie Hujvl:lčšmi s fubu
júce j opery. Pt·os lá a čistá je 
podoba prvého obrazu, listová 

scéna je riešená v duchu tra

cÚc\e, .a le s absenciou .,veľl<éllo 
' c·i ti1" ' ' (~o však n ie je iba n a 

· 'i:1kqr .re'žiséra). najlepšie a naj-. ' ' . ' . 
v.kusne jšie vychl:idZ!l tretí obraz 

- . , ples · u Larlnovcov, k torý . ,• 
vl?~tne posky tu je aj na jviac 

Dirigoval 

Kondrašin 

ioh hra pftsoblla a.eprenedl!lva. 
Klenot W. A. Mourta - Koa• 

o11rt .pre dn klulry a orultes· 
ter Es dur, K. z. 365 - ililer· 
pretovnli SYLVIA a llUDOL!' 
MACUDZINSKI. Preukázali bd· 

Sllivnostn á premiéra Eugena 
O,neglna - v t•á mci osláv ' ;, 
výročia VOSR a 50. výročia 
vzniku ZSSR - bo la na scéne 
opery SND u:?: desiata, teda ju
b ile jná . A pt·ehistót·ia .,sloven· 
s l<ého" Onegina má do brý zvuk: 
spomeňme jer nel<a i Sovieta 
Dombrovs kého, hudobné naštu
dovanie L. HolouiJka, rad dob
rých predstaviteľov titulnej po
stavy, meclzl nimi vzorového, 
nezabud nuteľnos ť národne·j u
mell<yn e Margity česányiovei 
fzclá sa , že na ň.\1 nedokážeme 
zabuclnúť nielen v Oneginovi). 
ktorá ntím vo vol1älnom i v 
het•eckom prejave dala naj
!cleálnejšlu slovenskú Tať janu 
- plnú emócie, v prejave, v 
gest e ušfachlilú ako len azda 
Cesányiová dokázala b yt na ja · 
vislm, hrdinku s mor.ným emo-

Arma Peňášková v úl ohe Taťja
ny a Nina Hawchová ako C:.a
rinová. 

m.otnost1 duelu konfliktov pra· 

vej javis~ovej s tavby; scéna na 

p~trohni.dskom plese je opatre· 

ná ppmp~u. noblesou - v zá

ve~e : ve! kým pr iestorom petro

hradskej sály možno chcel! na

ziiačit'· , pocit bezvýchodnosti, 

·ru.d·ske.j ·o~amelostl. - a možno 

sm·e si tba zvykli na stretnutie 

Ó~~jl/-~1 ·. a Taťjany v zúženom, 

.. k.PJ.?1D.l'•lle J:Som prostreclf. 

V Slovenskej filharmónií Y 

Mesiaci i!eskoslovenskll-!IOViet· 
skeho priateľstva hosťo'Val ume
lecký vedúci Moskovskej itát· 
nej filharmónie KYRIL PETRO· 
VJC KONDRA~IN. Prejavil sa 
ako umelecky vyhranená osob
nosť, ktorá od poi!iatku dávala 
intenzívne najavo, že sl zvykla 
pracovať so samostatne postu
pujúcimi, tvorivými interpretmi 
- a že takéto samostatn6 tor· 
movanie diela dokonca vyža
duje. Ba čo viac, Kondraiiin 
vlá dne zriedkavou vlastnosťou, 
formovať dielo skladateľa tak6 
aké je, nepridávať, ale ani ne· • 
uberať, iba predkladať pred po· 
slucháča hudobný materiál, 
ktorého ttri!ujúcou silou je, 
resp. bol v konei!nom dlisled· 
kn skladateľ. To viiak nezna
me ná, že Kondraiiin ustupuje 
natolko, že sa dostáva do po· 
:r.fcie pasívneho činitela. Ak sa 

· lantlli h ru, tr!beni dllaým i!a· 
som spolol!nihu p Ôsobenl11 • 
znai!nou skítsenosťou. Kondra~ 

lin zrejme spozoroval, že s~l· 

nou stránkou oboch ume fr.ow 
je, popri technike, presná ·d· 
hra, dílslednlí do!fržiljvanie 
skladateľom predpísaného noto, 
vlího obrazu. Kondrašin dal t 
prvých taktoch orchestrálneho 
hodu pocttiť, že očakáva (or· 
movanie, dotváranie a inšpirá· 
eiu dielom samotnýnt. Sólisti 
vlak svoj prvý nástup a prd 
nmostatné sólo cielave.doll,le 
využili k dosiahnutiu vedice.f 
pozicie - najmä v určovánf 

tempa. V Rondo Allegro smi 
mali prlležitost spoznať podo· 
bu .,šťastného konca ''. Z ná· 
smierneho umeleckého dílvtipil 
s kladby rezultujítce splynutie 
a znovurozvijanie hudobných 
ntyiilienok a výrazovej elegan· 
cie nahradila - brilanlnosL 

Snlmka J . Vavro · 

clálnym nábojom:, s veikýui -. cl
tom, so sparujúcoú ·' vášňou, ale , 
aj schopnť:t acľt·tekat S~'. , Nev!e· · · ' r , . ,. 
me zabuclpilť ··na' ll.stov(!";,SO'énu · 
rovnako ni~m boľa ·cesártylpvá 
veľká v stJ:etnut.f s Oheglnon1 
vo .finál.ovom ·obraze ··opery. 
Spornfn~me pr.ehist~,rlu' .1 ne

dávnu oneg inollskú • minulosť 
na jmä pre to, "že . by "!ane "t•<icli 
načrtnú ť, vystopóvaf vklad no
vého teamu tnsc:en,áto;r,ov 'fu-· 
bilejného Onegina: .Miroslav.a 
Fisch era ' [režisér), Gerharda .. 

:+l,u-ctobHé naštudovanie bolo 
. !}~ ',v,~e\.~tý.cl1 počutých Ín'edsta· 

.veniacb . · .poznačené a kýmsi 

' éhÝittcliň "- al1o by Sl\ uznával! 

~iba civEl základné polohy, v dy-

' namike ·i v tempe. A ch ýbalo 

,vyhrotenté velkej citovosti, 

schopnos ti dat. a k treba, veľký 

zvuk, veT ký pri estor velkému 

citu. Ale s t•adosfou zisťujeme 

schopnosť zboru opery SND -

po rade dvoch náročných slo

venských premiér, dokázal ! v 

Oneginovt, že ovláda pror~sio· 

nálne remeslo, že je schopný 

stvárni ť l potrebnú akci"LI, vy

jadriť nálad u . .. 

j. takým zdal, to iba preto, že 
jeho pasivita je v pods tate vef
korysosťou. 

.,Viac výraz pocitov, neil mal· 
ba" - hovorí 1 .. van Beetbo· 
ven O svot"j Vl. Symfóni.i F 
dur, .,Past~álnej". Okrem sta· 
bilných tali8nskych tentpovýclt 

oznai!enl ju opatruje charak· 

terls~ickými nadpismi v neml!i• 

ne. Prvé dve i!asti boli adek· 

vitne tomu, čo žiadaJ sklada· 

tel: decentný, kultivovaoy pre• 

jav, úmerný požiadavkám skla~ 

datera. Po dvoch i!astiacll .ia 
vbk obraz menil: i!oraz väč· 

imi vzrastali! farebnosť, líuráY. 

väi!lml sa interpretácia !llláva· 

la ntalbou. Kondt•din však nik· 

de nezneužíva lákavosť maľby.: 

ostáva decentn:f a osnielf s~ 

Iba vtedy, ak nm to partitf1ra 

odsúhlas[. z Ko ndrašinovej In· 

terpretlicle, z jeho prlstupu 'k 

·dielu od prvého až po posle~·· 

11t takt znel Beethoven. A ~-
priek tomu vynikala dirigenta• 

va osobnost. 

Oneginovské predstavenia sú 

boha to navštlvené - a nie ?ah· 

ko pristupné. Videli smP. prvé 

a tretie obsadenie - a v me: 
ne s pravodlivosti rad! by sme 
• >l l •• 1-. •• l, , , 

sa vrätH · ku všP.tkým trom oh· 

Scéna z o.pery, v popredí Frant išek Livora (Lenskij ) . 

sadeniam, dotovari9.m zva~~a 
ml ados ťou našej opernej scény. 

Program Kondrasinovho kon
certu otvorila Tragická predo
hra Johannesa Brahmsa - vo 
svojej podstate málo korei pon· 
dujúca s tragikou uiJachttlého, 
vznešeného razenia, antického 
sveta - ako tragiku zvykneme 
chápať . .,Brahms je Macbethom 
a Tragická pred.ohra stelesne· 
nim Banqovho ducha, ktorého 
on z.ahija tivodným ťahom slá

čikov, udierajúcich ako rez se
kerou .. . " (Hugo Wolf, citát 

z bulle tinu) . Wotro.vu charak

ter istiku podpísal aj orchester 

SF s hosťujúcim dirigentom: 

napr. vysoké slái!iky neboli o

chotné prispieť svojím leakum, Snfmka: J. Vavro Z. MARCZELLOV Á I. SISKOVÁ 
W>iäiä*ä'ä*äi#*#i#*äiä'ä•ä*''i*&*ä•>>>>>f'f>>ä•>+>*ii'*ä•••a•ä•ä•ä•>F>*äiäi>ia>>+''ä*>•>•a•ä•&•ä•&•a•e•&•a••• •••a+••e•a 

Musicalový minibarón 
Od premiéry Zorbu, ktorá bola pred· 

bežne pos ledným silným alwrdom v mu 
sicalove] symfónii sebavedomého rozma 
chu tvor ivej energie spevoherného sú 
boru Novej scény nezaznamena lo toto 
profilované hudobné divadlo podobného 
tvrdenia svo jej nespornej úrovne 11 

sch opnosti. je preto viac a ko pochopltef · 
né, že sia h lo po takom príťažlivom ever 
greene, akým je Straussov CIGANSKY 
BARÓN, oprávnene sa spolieha júc nn to. 
že na bezpečnom pozadí oblažu júcich 
me lód ii budP. možno reallzovať expet'i 
ment, ostro vyboču júc! z rámca pravidel · 
ne sa opa lmjúclch úprav operetných llb 
rl et. 

Zdá sa, že pr i kol!ske tohto nového 
polntsu s tá li bojovne rozkročené tri su 
dlčl<y .. zvodkyn e: životná rea li ta, pritom .. 
nosť u melecky pretavená v mus!calovej 
foPme (Qui jote, · F'ldlikant,· Zorba], 'ver· 
šovaný text hudobnej komédie Siedmi'! 
nebo a koketovanie s operou - alebo 
vážne operné a mbfcie? Pritom sl nikto 
nevš imol, že tieto dámy už od samého 
Z!l~ latku na seba zlobne gánili ako žiar
livé sokyne a že ich nebude mo~no zmie~ 
rH, čl podrob!t v prospech pripravova· 
nej Inscenácie - ani pod nátlakovými 
r ytmami Straussovho geniálneho mela· 
cliekého p rúdu, ak sa so zmyslom pre 
mieru znalecky - skromne nepodvolia 
zákonom žánru vôbec a tejto produk· 
c ie osobitne. 

Ie známy. fakt, že drvivá väčšina o pe· 
r etnýcll libriet nemá relevantnú literár 
nu hodnotu a takmer v každom pr!padH 
je zásah do di.ela potrebný. Rozhoclu jfl· 
cou otázkou zostáva vžcly len to - a k o; 
ako to urobiť, aby sa do prlbehu, do 
motiváciA vzťnhov a reakcií dostalo viac 
l ogiky, rP.alistickej p ravdepodobnosti ? 
Ostatné dokonč! h udba, ktorá podčlar· 
k ne, alebo rozvinie emotívny obsah pre· 
javu. · 

V pr!pade Cigáns keho baróna [ hoci pO· 
vodné Schnitzerovo libreto, ako aj 
Sch neidereltova úprava sú uhrateJné) na 
Novej scéne mal upravovatel a režisér 

zas!. umelec BEDitiCH KRAMOSIL vyššie 
nmblcle, l<ed d lWl nielen: .. . zvýraz niť 
t•ealističnost prfbehu ... " ale aj 
,. ... spolu s básoikom M. Kováčikom 
akceutovar sociálnu problematiku die
la ... " [ pozri úvodný článok značky ·Jp .. 
v progr<tlllf! NS k tejto p remiére }. Len· 
l e vplyvom toho, ~e Kováčikove verše 
sa pos unul! clo rovm y hu tl10t'is ti c llej nad 
·;áclzky, zostalo len zopcír orna mP.ntál· 
nych lnfot•mlir;il o ,.net·omnnlickom" osu
tie Cigánov - nevynfmajítc am jéiVIS· 
IIOVÍI výpr avu zas!. umelca LADISLAVA 
VYCHODILA, ktorý ju ponoril do polo
šera operne j atmosfé r y f a naozaj stat•á 
Cigánka Cz!pra celým svójím exterié
rom a prejnvom p r ipom!nala Azucenu z 
Opl! l'y 'ľrouiJadou r] . Z tejto pochmúrnos· 
ti nič nP.ubra ľ ani pokus o sa t irickú 
šantivosť, s akou. z povraziska spustili 
mierno sl<arikovaný oválny portrét s ná · 
pisom "Mária Terézia'', al.Jy iíou nazna· 
!:i li miesto de ja. 

Ol<rem toho, že upravovatef pomen il 
miesto deja, vypustil osoby, repliky, ba 
a j celé výstupy raj zborové l ... .. pribeh 
je prerozprávaný do veriov, ktoré ma
jú dobová di kciu a mali by . z:výraznit 
kolorit minulého storoi!ia . .. " (pozri 
úvodný článok tamtiež ). Značke ·lp- v 
tn•ograme pravd epodobne ušlo, že d,eJ 
operety sa odohráva za panovania Má
rie Terézie, ktorá - a t podľa spoľahli
vých histor ických prame1'iov - vládla 
v rokoch 1740-1780, t akže verše by 
mal! zvýraznft kolorit nie 19., lež 18. s to
ročia. V skutočnosti sa v nich však ocl
zrkadfuje naoza j 19. storočie a znejú v 
nich dokonca .. našské", chaluplwvsko· 
palárfkovské tóny slovenských zemanov 
- ba v p rednese hercov dokonca aj nai
vitn slovensk9ch ľudových hier. 

Inak medz! pochmúrnou scénou a od 
ľudovej komiky nadľahčenýml veršami 
mohlo vzniknúť aJ isté funkčné napätie, 
l<toré by v divákoch evokovalo pôvodne 
zamýšľanú so ciálnu vtpoveď predlohy. 
No nestalo sa tak - a koniec-koncov 
opereta an! n te je žáner, ktorý· by bez 

pohromy uniesol priveľkú ťarchu verls
tlckého náporu spoločenských problé
mov. 

Cigánsky barón !Jol od svojho prapo
člatku komponovaný pre velký orches
ter ako monstre-show - s početným 

komparzom, divadelne atraktfvnou cho
reografiou a efek tn ými kostýmami. Kra
mos ilova úprava naproti tomu podsta t
ne oclmonument allzovala tento vrcholný 
opus k!Hsickej viedenskej operety, sko· 
momila pr íbeh. s tiahla dej na úzky 
p rl estot· do máceho javiska a hudobnú 
zložku do rámca oht·uničených . možnos· 
ll mctlého orchestra, ktorý znel naozaj 
ci eť;entnP. , lyrick y - nevt ie ravo. Operne 
statická réžlél llflinšpit•ova tn an i choreo· 
grafa - BORIS SI.OVAK -. an! hercov 
k nadpriemerným výlwnom ., prekážal a 
im aj viazaná reč rýmovaných repllk ). 

K oporám inscenácie Straussovej ope
rety patrí výkon Karola Vlacha (titulná 
postava). Na snímke s Annou Staros
tovou ( Zofia). 

Snimka: A. Smotlák 

A jednako spod obruči zám~rne podchltÍ• 
denej atmosfévy nečakane vyšlahol get• 
z!r živého temperamentu, tejto základ~ 
n ej matérie operety, ked v choreogra· 
ťicky pôsobivo stmelených forn1ác!ách 
pochodovali ťez javisko vaoy husárov 
vo svietivo červených tin!for:mách. Aká· 
st m iniatúrna o chutnávka toho, čo by sa 
s týmto dielom dalo robiť v~· optimá!· 
nych podmienkach. 

Z účinkujúcich vynikla v prvom obsa
den! predovšetkým Zofia ANNY STA· 
ROSTOVE), ktorej herecká a voklilna 
kullúra sa nel!šilf! od hosťujúce j IA· 
ROS.LAVY SEDLAROVEJ z opery SND v 
úlohe Cigánky Czipry. Obe speváčky naj
m!! vo farebnosti.· a nosnosti hlasov zod.
poveda li optimálne požiadavkám nároč· 
ných speváckych (tloh . JOZEF KUCHAtt 
je Ideá lnym typom na úloh u Zsupana,; 
Ibaže nemá komiku a pôsob! h umorne 
len dobrým, slovným vtipom. Týcb je, 
ž!al, v jeho parte málo, do omrzonl á 
opakované "azaňát, azapát" komického 
účin!IU nAclosahuj ú. Ne môžem sa zb<Iv1't 
clojmu, Ž(l sa s iahlo vedľa, keď tohto 
spevá l~a a hm:c11 šablóoovite raz p!'tlvždy 
zammova n do komického odboru, kde 
svoje postavy odoht•áva len z t' tliilly, 
a pritom by stálo za pokus, ktorý by 
Kuchá ra prinútil preniknúť hlbšie k pod
state jeho ta lentu: k char akterovému 
herectvu. 

Debtit kostýmovej výtvarntčky fUOITY 
KOVACOVE) je výnimočne vydat·P.ný Ma· 
terllil, stl'i h, farby disciplinovane 111'1"'lô· 
sobil·a scéne a vonkajším triezvvrr lf· 
niám inscenácie - a napriek tomu vt· 
I'Bzne vyni kla osobitosť jej tvorivéh o pJ;l· 
stupu, jej divadelne zanie teného vide
nia. 

Nová scéna bola vždy jedným 7 ""j
ambicióznejšlcll a najmodel'l1eišl<'it dl· 
vadiel a svo jimi úspechmi sa a j w~i ú· 
žene dostala na ČF!lo kvalitnej hudo)mo· 
záiJavnej p'rodukcie 1 v Ceskoslovet t><ku. 
Prirodzeným vývinom vecf sa staltt n'lll
slcalovým divadlom 11 opereta akosi vy· 
pl\dla zo zorného nhla jej úpt·imn vch 
7.á u jmov. Obt'odu svojho žánru - tP.ort;~
ltcky možno opeävnene - nevidia v opé· 
t•ete, tá je len východiskom z ní1dze. 
Preto an! nie je čudné, že sa Im tch 
operetné experimenty nedaria a a j z ta
kého veYčfsta , akým je Cigánsk ~ b<tt'Ó n, 
Im vyšiel akýsi muf'i r:alový miulbarón. 

GIZELA MACUGOVA 



KOŠICE 
ÚSPEŠNE 
-PodoJJ nP. Ftko ~novens k li filharmónia i 

Státpa ťl!hurmónlll Koš ice s l urči l a za 
·je.dnu zo svo]l,ch úloll , . poclpol'Ovať tvo
r ivý ni! objP.ri'nl.ív l\!illli obohliCOVHniP. pô 
voci ne'! · slove11s i<Elj orcilestr l.ílnej tvorby. 
~Jo Greil.lil<ov-jích Amébach uvlecl la 29. no· 
vll mbi'(i t. r . prqmiól'll cralšej novin ky, 
lHOi'e j vznik inš pirovala, fi to Concerti· 
·na p re fúkacie a bicie n'ástroje od Ladí" 
sla va Bur lasa. 

Toto. bezmli lu i;tvdhocl inové dielo· v nie 
práve najobvyklejšom obsaden! [ quasi 
vefký symfonický orchester - bez stá· 
~1 1\óv,' so zost\rienou skupinou bic!ch ná · 

· stro jov] si ne kladie za cieľ vyjadrenie či 
l'ieŠP.nle záva :Zných obsahových problé· 
JllOV. Autocovi ide predovšetkým {a to 
sa mu aj dari) o hladanie nevšedných 
zvukových postupov a : o poskytnutie 
vlťodného priestoru pre hráčov pr!sluš· 
ných s lmpln; k ·demonštrovaniu ich t ech- . 
n ic: kých i výrazových možností. Autor tu 
výdatne uplatiluje svoj cit pre mieru, · 
ú n ysel pre účinné lwntrastné striedanie 
·starostlivo vypracovaných kontrapunl•tic-
kýcll Osél<ov s -hornofónnejš!ml, lyr icl\ých 
a po lwjnejš!ch so vzl:ušenejš!mi a dr'a
m:auckým1. Zyýšený dôraz na line[lrne 
vedenie hlasov, ktorý charakterizuje . a-j 
Btťi·1asove predcMdzajúce práce, vystu
pu je tu .. neraz svojim zahustovan!m, ale
bo zrlecl'ovantm vo funkcii no~iteľa dy· 
namickej formy. Snaha, využiť koncert
né možnosti nástrojov, viedla a utora 1 
k . ·Voľbe- . trojčasťovej cyklickej formovej 
schémy, pričom každá čast obsahuje v 
sebe jednu kadenciu. Co do obsadenia 
i charakteru kontrastujú medzi sebou 
nielen časti ( vonkajšie• sú• živšie), a le 
aj kad!=!ncie. V prvej a tretej časti sú 

· to sólové bicie, v strednej 'dychové ná-
stroje. Zdá sa, že skladateľ·- najmä pre 
druhú čast - sa snažil zvýšeným expo

' novimfm' vyu:Ziť predovšetkým kvality 

. ' 

na jle pš ieh d ycllárov košického telesa 
(Sklenka - hoboj; Klocáň - klar inet ]. 

Burlasovo Invenčne s vieže, sólisticky 
vclačné a aj pre poslucháčov príťažlivé 
tlie lo síiča~ne . PL'eVel'ilo neustči.le stúpa 
jCi c i š tandal'd košl<:l~ ých oráčov. Naštu 
dovanie B. Režuchu nieslo znal;y serióz· 
nej a dôkladnej práce na detailoch tech
nických 1 výrazových. Nemalou mierou 
sa zaslúžilo o úspech u obecenstva. 

· Pražsl{á klaviristllll Dagmar Baloghová 
vystúpila a ko sóllstl;a v Bachovom Kon
~:erte pre klavfr a o'r chesteJ' č. l , d mol. 
Hoci išlo o záskok u navyse ani orcl1es 
ll'á liHl party neboli najpt•ehľadnejšle [di· 
r i.gP.n t viedol orch~1s ler z l1lavirneho vy-
ťahu ). pi'iprav!IA súlist lHl svojou islu·i· 
vo u, 11Hllšenuu IH'OU, z l<torej priam vy
žm·ova la i'<trl osť 2 tvor ivého zaHngaZova· 
nía - nemHlý požitok. V prvej časti 
došlo - v súhre s orches trom - 11 viH· 
cerým nedot ia l1 nutost1nm [zo strany ll r l.í· 
čov ] ; v druhej čostl koncertu sa však 
ich hra zosú ladil tl. NH vysokej úrovni 
zrP.losti, pokoja, vyváženosti výrazových 
a štý:lových parnmetrov él s citovým za
rmgažovanfm s tvárn ila Baloghová Ada· 
g io. Finále svoj!m radostným optimiz
niom, skvele zvlárlnutýml tecl1nic:l;ými 
uárol<mi a aj vffaktt lepšej stíhm tvo
l' ilQ účinné vy.v•·chol!miP. IF!j muzl ka n1 
sky strhujúceho výknnn. 

·slovami najvyššieho UZil!Hlia treba . 
oceniť 'Režuehovo našl udovfm l r~ 5. sym
fónie d mol, op. 47 Dmitrija Sostakoviča , 
ktorO uvir~d l l v rámc! Mes iaca čs.-soviP.t
skeho pt•iuteľstva. lnlf!ľ[li'C·ltácla prezrá· 
clzala dôl<lac! nú pr!pwvu él starostlivé 
vybrúsenie detailov, veľl<ý dôraz 1111 el y· 
namicl<é vypracovanie. Málokedy poču· 
jeme · symfontcl<ý orchester hrať tal; 
priezračne, s vyrovJ)aným zvulwm a jed
notnou súhrou . Dtrlgentova práca u 
týchto dielčich p roblémov však nezosta
la: fakt, že orcl1este1' stál vysoko n11cl 
techn ickou str ánkou svojho výkonu. 
umožnil dirigentovi s 11stredif sa na rie
šen ie problémov k'oncepčných a muzi
kantských. Schopnost, s akou hráči po
zorne sledovali a realizovall dirigen ta· 
ve požiadavky, môžu 1m zAvidieť i naše 
na jvyspelejšie orchestre. Režucha odvá~ 
dza v Košiciach kus poctivej, pr iekop
nickej práce, ktorú sme doteraz eštP. 
nedokázali poriadne očenit. 

VLADIMIR čiZIK 

V dňoi:li 10.-12. novembra 
t. r . b'ola v ·O stí nad Labem 
klavírna súťaž Virtuosi per 
musica di pianoforte. O ce
lej akcii prinesiemé podrob
nejiiiu informáciu v budú
com čísle, zatiat aspoň ob
. •ázok vítaza kategórie naj~ 

Realizmus 

nlaä~ích -• :ĽeošÍ:i' ~sffli'ŕov'
. ~kého :~: •. Pt ah tJ. 

Snímka: Václav Suk 

.. 
" . a-poez1a 

Dať javiskový život Pucciniho populárnej 
Bohéme - znamená predovšetkým reš
pektovať jej realistický autorský r ukopis 
a vdýchnuť príbehu čarovnú, neopakova
teľnú atmosféru, ktorú určuje poézia kaž
dodennej reality. Bohéma, inscenovaná v. ko~ . 
šickorh. SD po pätnástich rokoch všetky 
tieto základné znaky má Pre.~viedča, že 
operný realizmus nebazíruje na popisnasti 
výt varnej zložky, (z tohoto aspekttL je Se s-
t in o v a scéna 3. dejstva primalelmá a 
farebné riešenie kostýmov 'zjavne št yli zo- · 
vané) - že jeho podstata spočíva v realiz· 
me charakterov, ich vzájomných r;zťahov, 
v kresbe d1·amatických situácií . Ttt prichá
dza k slovu režijný výklad a nápad, profe
sionál ne zvládnutie akcie v priestore, indi 
viduálne herecké dispozície. V porovnaní 
s inscenáciamt Othella a Traviaty, kde r uka 
v ruke s fo~movou prísnosťou part itúry 
Jcráčala variabilná herecká štylizácia - sú
vislý a volný hudobný tok Pucciniho opery 
bol náročným terénoTrJ., previerkou schop
rtost í momentálnej hereckej impr ovizácie a 
výrazového prežívania. Diskutabilná je pos
tava Mimi. Je priveľmi "anjelská", priveľmi 
nežná · a lyr ická, pr ivetmi -~kleníková. Ani 
stopy po tom, že táto grizetka je iba de
centneiším vydaním svojej rozpustilej 
družky Musetty. Preto logicky vyznieva 
Musetta miestami až príliš rozšafne, pri
čom predstaviteľ/ce háklivej úlohy - od 
čias Márie Hubovej prvej vie1·yhodnej Mu
sette .. na· sloven.~Tcom" jťwisku - .predsa ·len 

G:RA MOR:·B C·E N.Z I A 
• 'J ) ,, •• ..· 

MAX REGER: SKLADBY PRE 
()RGAN . . 
IV AN SOKOL - ORGAN 
© ,SUPRAPHON, GK 197). (.oa
h~·ávky z katalógu · vydavateľstva 
0P,US) , 
Mono - O ll 1150 
Stereo - l U 1150 

Hrať Regera•. je tazké , .. Nielen ,pre 
enormné techn~cke : - l~o'žiacl~vky, · lftqré 
kladie na interp.reta, nielen ,pre . muo.hé , 
iné problémy čisto · inštrumentálÍ1e( po· 
vahy, o ktorýcJJ.._'y!~ .• .l~n ... 2ii!~Yä.t~nÝ., .. !J.le . 
hlavne l'vôl.i poslucháčovi. R,eger bol 
Isto geniálnym · sklada,telom, ale, ako to 
vyplýva Z pova!J,.y· ·f.Om!lntické_ho ~~Ilia, . . 
v zá_pale tvor ivosti ' sa •natoi)m odvrátil 
od reálneho sveta, Jžernebraloveľký olíľad 
na nástroj a tnterpretá,. ,tým ·men.ej ná 
poslucháča, ktorY: --· ak , fe nepriprav-e
ný - býva zuvalertý' zvu~om , a. jeho" ťaž
ko s ledovatelný:ml ; pr'a\tienami. . Pqdstata 
Regerovej hudl.Jy :všal~ . netkvie v iŕnpre
s ivite, naopak, j!lho kotrapunktický s pô
sob sadzby je detall)le premyslený a hu
dobne zákonit ý, na· -papieri Jf!sne s ledo
vatefný a cteravMomý:. V ·tom je tiež 
J'ozhodujúcl mô;ffietí.t pre' •l'nterpretáciu~ ~ 
tlmočit dielo tak, Hhy poslucháča zauja
lo nielen zvnkql1!0sťou, ale l myšlienko· 
vo, aby .vedel ·vôbec vniknúť do spleti 
odohrávajúcich sa hudobných procesov 
·a postrehnot v nich zmysel celého. Keď 
povieme krátlw , že toto sa Ivanovi So-

. kolovi · podarilo vynikajúco, · že urobil 

priamo vzorovó nRhrávku :r. Regerovej 
tvorby, n ie 1e to este vystihujúce pre 

· ume-lecký význam jeho prvej gramoplat
ne. Ten vystúpi do popredia až v kon

_{r,qntácíi s inými nahrávkami. Pod v ply
vom renesancie barokovej zvukovosli a 
v domnení, ze Regerovi sa tým preuka
zuje , služba, hrávajú Regera v neobaro· 
kovom chápan!, v jeho hudbe úplne pro· 
tirečivom zvukovom "háve", stroho, väč
sin.ou pr irýchlo, skrátlu1 - neprlmera· 
ne. Iní, čo je záslužnejšie, I'Obia lzv his
toric k(! lwncepciu, zvu kovo vemu i'O
mantike l na pdvodnýc:l1 nústrojocl1 1. ,de 
so všetkými nevýhoclan11, ktoré z toho 
vypljívaj(l pre poslncllúča: tupý zvuk, 
ťazltá slello~a.teľnosť "ul rresco" h ry, 
s tereotyp cl ynHmickej vý:stavby, atrr. 

Spôsob, akým Ivan Sokol interpretu• 
je Regera na tej to uahrávl<.e, šťastne 
zjednocuje v sebe maxLmlíln u možnú zro
zumiteľnosť so št ýlovými po:liadavltami 
pozd.nej romantiky, bez toho, 2e by upa
do l d o historizmu. Je to interpretácia 

· moderná, obrátená l< poslucháčovi t i tým 
aj slúžiaca dielu l skl adateľovi. Ambitus 
Sokolovej výraznosti je neobyča jne ši· 
roký, tak, ako to žiada Regerova hudba : 
od snivý:ch, lcrásne reglstr ovanjích par · 
tií, po výbušnosť vrcholových mies t. 
Niltde nie je sentimentalita, ani vir tuóz
n y samoúčel. Obdivuhodný je jeho zmy
sel pre poetičnosť clozuievania, pi·e hu· 
dobnú výpoveď poml k, p re návlizuos ť 
úsekov. TecllniclHí dokonalosť je sumu
zre]llllí , a n i nu LLIJjťa:Wtc ll miestach ne
clliť psychickú záťož, naopak - gruclá· 
eiu Fúgy v op. 46 ukuzu je, pre aké úi:in· 
né a hullobtw pocl stotn(: c iel e bola tncll· 
nika využit á. 

Pri umeleckom ho d.notenf interpretá-
cie jednotl1v9ch diel skutočne neviem, 
k torému dať prednosť. Sám ich hrám, 
poznám ich Oskalia, preto Sokolove 
stvárnenie všetkých skladieb si cenfm 
na rovnako vysoke! ú rovni a jeho gra
mo platrlu s taviam na prvé miesto - v 
konkurencii mne známych s(lčasných re
gerovských nahrávok. 

. Sokol si zvolil prH svoju pla ti1u no
vý, ale pre tlmočenie Regéľa neobyča j- . 
ne .vhodný nástroj - v bazUil<e na Ve.-

' lel)rade. Až .na ' 1.-2 pľHiš ,ostFé , m.iX'túľy 
horných manuálov, k toré nespadajú clo 

. zv.ulw.vého . rámca Regerovej . hudby, n:Já 
nástroj všetku potrebnú hutnosť zvúl<u .• 
ale aj jadrnosť, nepos trádateľné sóloy(: 
)1lasy a slmtočne "kt•áľovskä" pleno: Aj 
akustiku je vynikajúca; vd'aln i výborné
mH snfrnaniu (hudobná réžia Zderie!< Za~ 
hradnfk, zv ulwvá. réžia Jli'f Očenášek'] 
dosiahol sa pre· .org<lll op!'im(tlny ponHJL' 
konkrétnosti zvuku a doznievania. · S ra~ 
~losťou ·si poslucháč uvedomí, aký vhod
ný nástroj je organ pre uplatnenie ste
reofonie: priamo s pôžitkom vníma a 
predstavuje sl ptštalové polia naolw!o. 
Iba lisovanie asi podcenilo záchvevy naj
hlbšícli a hlavne šlrokomenzurovanych 
registrov, lebo··~-skreslenle v začiatlwci'i 
oboch fóg t rochu ruš!. AJ 2-3 s trihy 
vo Fantázii BACH mohli byt citlivejšie. 
Pre milovníka krásneho zvuku ešte ra · 
cla: počúvajte so slúchadlami, potešen ie 
z tejto mimoriadne vydarenej nahrávl<y 
sa ešte znásobfl 

FERDINAND KLJNDA 

možno čítal nadmieru " chichotov" a vôbec 
vonkaj§ích charakterizdčnýclt prostriedkov. 
O chlapčenskom Rttdolfoui môžeme za dneš 
ného nedostat,ku mladých, schopných te
noristov i ba snívať. K ošický Jozef K on 
d e r · sa snaží prispôsobiť požiadavk ám po
stavy i režijnej ' koncepcie, ale prekonať 
úplne heroický natw·el svojej osobnosti, 
je nad jeho sily. A tak najplast'ickejšou 
postavou kt!Qrteta protagonistov zostáva 
Marcel Pavla M a u ré r .yJt o - veselý 
i trpký, n,ežne zaľtíbený i e:r:altovane roz
horčený, mladistvý i skúsený - ozajstná 
mttr gerovská postava. 

B arg ár o vej inscenácia je opäť bo
hatá na pôsobivé nápady, má spád i vnú
torný rytmus, má výraznú atmosféru (tro 
chu pokrívkávajúcu v druhom dejstve ), má 
svoje gradačné plochy, ktor é kvalitatívne 
vrcholia v t retom dejstve (najprv žánrový 
obrázok r-anného parížskeho predmestia, 
potom séria dramatickýc1t stretnutí, v zá 
vere poet ická a melancholická meditácia ). 
Opäť sa st retávame s bohatým a výsostne 
dramatickým rozohratím situácií, pričom 
logika · konania jednotlivých postáv v zá· 
vere opery si vo víer yhodnosti nezadá s po -

vestnou Zefirelliho i11scenác:iou. Je to Bo-· 
héma dynamická, nie .,uplakaná", čo tak 
celkom nemo~no tvrdiť o hudobnom na
št udovaní Borisa . Ve l at a. hoci aj t o má 
niekoľko pôsobivých miest, na ktorých cí 
t i t ruku skúseného diri genta talianskeho 
repertoáru. Zo sólistov spel)áclcy dominuje 
znelý, techniclcy sur1erénne vedený a už aj 
dynamic'ky a farebne diferencovaný bary-< 
tón P. Mauréryho v tílohe Marcela. J .. Kon _, 
der sa "cíti doma" až v dramatických pa• 
sážach tretieho dejst va, vie tu očariť prie ... 
razným for te, najmä vo výškach - - ale 
pucciniovské legato a mäkká kantiléna jeho 
Rudolfovi chýba. Na predstavení, ktoré som 
videl, zapísal sa mi z výkonu Lucie G a n-· 
z o ve j (Mimi) hlbšie do pamäti najmé:f 
citlivý prednes lyr ického arióza z tretieho 
dej stva. 

Z dielne režisérky a ambicióznej skupiny 
košických sólistov vyšlo op·äť vydarené 
predst avenie. Svedectvo, ~e tu nejde o ná-• 
hodnosť výsledkov, ale o profe.~ionálny 
štandard, vykúpený svedomitou prácou -
a talentom. 

JAROSLAV BLAHO 

~·-- · .... ~ ""!!t ..... . -. . ... ................ . ..... .,.. .................... .. + ................. ~ ................ ...................... ..................... , ··-·-·-· - ·-·- ~~-·~ .............. ; ... 
· · · : · · · · · nuje pozornosť rozličným miestam skladaterovho poby-

vy' St3''Y S hud·o· bn· ·ou te·ma·· t·II<OU ·11 ~~m~:ľovl~i!~fc~~!~~~~tic~~n~:~::~~~tiZ~ô~a~~~~:j k:~ 
·v· . . . · . , · . . ·. · . • certnej činnosti do svojej Velke j klavírne j školy ( jef 

cenn ý orig inál je uložený v Archive mesta Bratislavy ). 
Vyzdvih uje n ajvýznamnejštch z početných Hummelových 

Oveľa Š
'astnej"l'e dopadla výsta.va Hudobn'e~· .. mo. n.ogra- . . B žiakov, ukážky jeho korešpondencie, prvotlače vydaní , ., ktorá sa - po deznent• posledných tónov HS - zeme- jeho skladieb. 

fle , kto1•ú počas BHS otvorila: v tzv. španielSkej čitárni rala v tomto roku (pr~ pl'fležitosti 135. výročia 6.mr t1a) 
Univerzitná knižnica. Výstava trvala od 16.~25. októb- na život a dielo bratislavského rodáka .Jána Ne-pomuka Zvláštne vyzdvihnutie zaslúži sl včasné dokončenie 
ra 1972 a videlo ju 537 návš tevníkov. Bola···tu· vys tava- Hummela, doš lo 23. · okt6br a t. r . k nrnisáži reiniitalá- vkusného, bibliofilsk y riešeného bulletinu (Múzeum J. 

• b 750 bliká i< kt é b li d l é · " · ll é cie skladatelovho rodného domu na Klobučníckej ulici, N. Hummela) z pera Lu jzy Kresánkovej, ktorý rozdá-nyc pu c '• or 0 roz e en na u.ve 1 avn vali priamo pri vernisáži expozlcie. Paralelne s tým 
s kupiny: monografie o skladateľoch a vý:beDové mono · ktorjí je pod dohladom ' Mestského múzea ., Bratislave. 
g rafie -o interpretoch. Ďalšie triedenie bolo ; podla. · ná· Na rozdiel od predchádZajúcej expozície, ktorá mala sa distribuoval (tiež vo viacer ých jazylmvých mutáciách 
r odnostf - v poradí: Slovenská socialistická republ!l{a charak ter viac panelove j ·výstavy, nový návrh pre rein· a v podobnej vkusnej vreckovej úprave) sprievodca po 
Ceská soeialistlcká republika, Sovietsky zväz a d'alšie štaláclu (arch. Z. Rossmann, s cenár a libreto Lujza hudobných pamiatkach Br atislavy pod názvom Brati-
národy abecedne Pri tomto triedení sa n'lipr. ukázalo, Kresánková - pracovníčka Mestského múzea) ju vyrio- slava - mesto hudby na nunaji, ktorú napfsal dr . Zden-

ko Nováček. 
:l!;! sa mohlo vystaviť iba 18 s lovensk ých, ale aZ 134 šil g~:aflcky tak; aby sa dobové millteu a atmosféra 
českých monografiťl O slovenských skladateľoch exis- Hummelovho r mdného ·domu zachovaU. V 'súvislosti s tým 
tujú napr. trl monografie o J. L. Bellovi, a Suchoňov1 dalo 'Mestské múzeum ' previesť i generáln u stavebnO 
dve a o cľalšlch skladateioch iba po jednej . · (Na po- opravu unikátnej · his torickej pamiatky. 
rGvnanie - o B. Smetanovi 29, o Dvoi'ál{ovi 19, o Ja- V miniatúrnych p riestoro ch zaujala expozlcla citl1 
náč k ovi 23. Spomedzi madarských sklaďateľov je na vým grafický:m r iešen tm (nie veľké panely, ale samo 
prvom mieste Liszt s 18 monografiami. O Beethovenovt statné, na spôsob starých r ytín miniatúrne obrázky). 
bo lo vystavených 46, o R. Wagnerovi 30, o Bachovi 23, Výstava oboznamuje návštevnfka ~ charakt erom Bra-
o Mozartov! 32 a o Haydnovi 20 monografii). tislavy v čase Hummelovbo života, so skladateiovým 

v sOvislosti s usporiadanfm muzikologickej lwnferen- životopisom - s rodičmi, učiteľmi, s umeleckou i pe-
t ie · cyklu Hudobné tradfcie Bratislavy a ich tvorcovia, dagogickou dráhou. Pros tredníctvom dobových r ytln ve-

. . " 
K 135. výročiu Hummelovho úmrtia pripravil mini· 

vjís tavku (spolu 5 vitrtn ) aj Hudobný kabinet UJ<. Sú 
v n ich nainšt alované: známa Benyovszkého monografia 
o Hmnmelovi, ukážky rukopisov (ortgin4ly ) . V ďalšieh 
vih ·lnach sú u ložené staré tlače Hurnme:ových diel. 

VLAD~Itt t:IZIIC. 
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s mladymi bostami tohoročných BHS 

Švajčiarsky barytonista štrnástimi rokmi dostal k spe· 
vu. Pôvodne som študoval hus· 
le. Na našich konzervatóriách 
{aspoň vo Frtbourgu určite l 
pre speváka neexistuje scénic
ká výučba. ~auar som sa {až 
na tie dve zanedbatelné výnim
ky] na javisko nedostal, preto 

·nemám v tomtd smere prak-

Akf je Y411 názor na MTMI 
ako typ •fberoyej sdfaže? 

Philippe 
Huttenlo,cber ticky žiadnu prax. Ked však 

mladý spevák hľadá v divadle 
angažmán, všade od neho žia
dajú určitú scénickú skúsenost. 
Je to problém, s ktorým si za· 
tial neviem poradiť. Moja ko
legyňa z MTMI - Brunnerová 
- študovala pohybovú výchovu 
v ženevsl<om štúdiu pod dozo· 
rom známych režisérov. Je to 
však velmi nákladná záležitosť, 
každý sa sem nedostane, lebo 
záujem je vef\_{ý. Budem si mu
sieť nájsť súkromného učíte· 
la. 

- Pokladám ho za lepši, pre· 
tože výberová komisia nie je 
zloženä z nästrojových špecia
listov, ale z muzikantov, ktorí 
v lnterpretácil hla dajú ·hudbu 
a nie iba techniku. So všetk:li· 
mi rozhodnutiami z tohtoroč· 
nej Tribt1ny by som však nesú· 
hlasU, ale to býva pri všet
l<ých súťažiach. Tiež je dobre, 
že vystúpenia st1 už od začiat
ku verejné a laureáti sa uvá
dzajú bez poradia. 

bol podľa získanej odmeny asi 
najúspešnejším zahraničným 
laureátom Medzinárodnej tribú
ny mladých Interpretov. Vysoké 
ocenenie získal na základe 
prednesu Mahlerových Plesní o 
mt'tvycb deťoch, hoci ... 

Pôvodne ste chceli vystupo· 
var vo finálovom kole ako gróf 
vo Figarovej svadbe, ale po
tom som vás poňul na koncert
nom plldiu . .. 

Stídiac podla vliiho prejavu, 
vailfm vefkfm vzorom je Diet
rich Flscber-Dieskau ..• 

- Pre k,Oilcertného speváka 
je vylúčené, áby sa viac - čl 
menej vyh·ol vplyvu tohoto vy-

Co oi!akávate od laureátske· 
ho titulu MTMI? 

- Celá moja doterajšia ume
lecká dráha prebiehala v kon
certne j rovine. Na javisku som 
doteraz vystúpil vo dvoch ma
lých úlohách: v Clmarosovej 
opere Tajné manželstvo a v 
Abrahámovej operete Viktória 
a jej husár. Keď som pred ča
som dával pre finálové kolo 
programový návrh, domnieval 
som sa, že pôjde o koncertné 
predvedenie Figarovej svadby a 
pokladal som za výbornú prí
ležitosť zaspievať si grófa. Keď 
som sa však dozvedel, že 1de 
o normálne scénické vystúpenie 
a navyše iba s dvoma skúška
ml, bez jaVIska a orchestra -
iba v s kúšobni pri klavíri, po 
konzultácii s nlekolkými oq
bornikmi, preorientoval som sa 

r:lichlo na Mahlera. Možno, po 
tý~dni riadnych skt1šok by som 
zvládol i Figarovu svadbu, a le 
takto by som bol celkom bez 
šancí. 

nikajúceho UIJielca, pretože z 
piesňovej 'literatúry naspieval 
prakticky všetko - a niekoľ

kokrát. Neustäle hladá nový 
výra~, pretvál'~lo, v každom t6· 
ne, akorde objavuje vždy iný 
význam. MOže' si to dovoliť, le
bo má neuver!telnt1 'hlasovú 
techniku. Ja by s om však ne
chcel byt jeho epigónom, kaž
dé napodobňovanie je pre na· 
podoblteia velmi nebezpečné. 

- Dúfam, že bude dôležitým 
stupňom v mojej ďalšej karié
re. V priebehu pobytu v Brati
slave som nadviazal nleko1ko 
dôležitých kontaktov, napr. s 
berUnskou gramofónovou spo
ločnosťou. Pre ženevský r ozhlas 
by som mal naspievať Mahle
rove Plesne o mŕtvych deťoch, 

mám sľúbené zúčastniť sa spo
lu · s maďarskou laureátkou 
Kalmárovou na predveden! nie
ktorej Bachovej kantáty v Lau
sanne. Vel mi dobre sme s i ro
zumeli s vašim dirigentom Le· 
nárdom, takže sa asi niekedy 
opäť objavím v Bratislave. Nič 

konkrétne však zatia! neviem, 
ale dúfam, že príde ešte vera 
vecí. 

Iste pomtilfate, tak ako viii!· 
Ilina spevákov, na oparnti ka· 
rllíru . .• 

- Divadlo mám velmi rád. 
Cez operu som sa vlastne pred 

Stretnutie 
s Miasinom 

V piešťanských kúpetoch sa v no
vembri t. r. liečil jeden zo slávnych 
propagátorov r uského tanečného u 
menia - LEONID MIASIN. Tento ta
nečník a choreograf spoluvytváral 
epochu, v ktorej došlo k výrazným 
inováciam v scénickom tanci. 

Miasin nebol t ypom "tancujúceho 
princa" - odbor11íci označujú jeho 
žáner ako danseur de caractére. Už 
po prvej titu(nej úlohe v Straussovej 
Jozef skej legende ho označili za ob· 
jav roka. · V súvislosti s ďalšími úlo
hfJml spor:nínali osobité tanečno-he
recké výkony, príznačné pre odcho· 
vancov. moskovskej baletnej ~koly . 

Odchodom vedLíceho sólistu Ballet s. 
Russes ....;. V . NIZlNSK!tHO a prvého 
význačné,ho choreografa t ohto súbo-

S balerínou Alexandrou Danilovovou 

r u - M. FOKIN A sa uvoľnili dve 
miesta - prvého tanečníka l choreo
grafa Miasin splňal úspešne obidve 
funkcie a patr il preto k f avoritom 
veľkého mecenáša bal etného umenia 
SERGEJ A f>AGILEVA. 

K význačn1ím choreografickým ~re ~ 
áciám t ohto majstra patria bezde1ove 
balety so sprievodom symf onicke r 
hudby Cajkovského. Prokofieva. Ber
lioza Brahmsa atď. V týchto dielach 
sa s;í.~tredil najmli na vizuálne zvý
ra-znenie s<kladateťovej myšlienky o 
na zaujímavé skuplno!'é formácie . Vy
t voril viac ako st o pozoruhodných 
balet ných inscenácií, tanečných f i l 
mov a tancov. 

Vzácne u Leonida 
Mtasina j e, že si na 
priek úctyhoclnémrt 
veku doká zal udrWť 
ol.ldwuhvdnú c.t r<se•J•tti 
svzežost. Keď ukazuje 
pohyby. ktoré su roz
hodol wčlemr do svo
j ich kumpozícií. ukoby 
zmizli následky sta.
r ých zra·zení. k t orlim 
sa ta11ečník za profe 
swnálnej praJ:e sotoa 
d.?kái e VfJllnúr . 

M1moríad'1e cha-
rakterizuč:l . é ~chop · 
nost1 pomuh ·l Jri Mia
sirwrn a j pri orácr pe 
dagóga - jeho po
k:yny sú zrozwwt e· · é 
a pri stupné pre adep · 
tov tanečného ume,ua 
na celom .~oe te . Maj 
ster Miasin je este 
stále obCtíbený a ak
tívny Nemá núdzu o 
lákavé ponuky, net>IJ · 
nímajúc . popredné 
svetové .~cény t> 
po.~le r;l,zých ŕqkoch - sa 
špecializuje na zno
vunaštudovanie svo-
jich "'ajlepších d iel 

Detaily si pripomína št údiom filmo
vých záznamov, prostredníct vom_ k to
Yých sa podarí zachovať zaujzmavý 
Uud1jný matertál ai pre bud1íce ge
nerácie. 

V PteUanoch dokončil majster kni
'tu metodických rád s '!ázvom: Mia· 
~in o ch oreografií. Na túto tému vy 
ílo doteraz len málo publikácií. 

K jeho tvorivým plánom patri ai 
•imysel , - realizovať taneč'lý film r; 

~polupráci s brati.~lavskými umelca
mi. Po rokoch cestovania pociťuje 
túžbu pracovať ~ ta.,eč >tí1cmi so slo
vanskou dušou .. 

ALICA PASTOROVA 

MIROSLAV ŠULC 

VIII. KONGRES 
ASOCIÁCIE, 

ktorá združuje 78 konzervatórlf, akadémií a vyso
kých hudobných ilkôl, bol tohto roku v Lipsku. Býva to 

... u!f.a},!lsť v: .žjvote- :!!lenských iltátoy najmä preto, že _vždy 
sú v popredi nľektor'é závažné problémy, ku ktorým sa 
objednajú referáty od významntch európskych kapacit. 
Tohto roku sa diskutovalo o problematike talentu, o mo
derntch vyui!ovacich metlldach a o zlepiení pedagogic· 
kej prlpravy absolventov ttchto ikôl. K prvej proble
·matike boli azda prekvapujtíce referáty vlacertch ko
legov, ktod na zäklade vtsledkov modernej medicíny 
a psychológie dokazovali, že dieťa už v piatich rokoch 
može tíspeilne prljfmať prvé hudobno-výchovné impulzy. 
V diskusii sa ukázalo, i!e niektoré. lltáty postívajú za
i!iatok hudobnej vtcllovy u! do p.red!ikolskéllo veku a 
~e teda komplexnt program hudobnej výchovy sa opäť 
roziiruje. Vlacertch z nás zaujímal problém, ako ideál· 
ne uceliť hudobn' vychovu od piatich rokov a2 do 
maximálnej pro~esionálnaj pripravenosti. Viieobecne sme 
sa zhodli, že najldeálnejii je ten systém umeleckého 
i kolstva, kde jednotlivé vývl,ljové typy sú v naprostej 
náväznosti. Druhý okruh problémov dol(azoval, kde je 
hudobná výchova .,stratová". MysU sa najmä na zasta
ralé metodické postupy, na vynžfvanie málo erektlv
nych vyui!ovacfch postupov a pod. Viacerí diskutéri ho
vorili, v súvislosti s týmito otázkami, o nevyhnutnej 
racionalizácii hudobnej výchovy. V podstate sa konilta
tovalo, že stále ulttída i!asu a pokoja pre serlllznu cvli!· 
nú prácu, a preto treba racionálnejšie pracovať, aby 
i v skrá tenfch časoch ~a dosahovali dobré, ak nie lep
šie výsledky. Najzaujhnavej:i( bol t reti okruh problé
mov. Pre celé európske hudobné školstvo platí, fe sa 
podce1iuje hudobno-výchovné. prax, i!i:le priprava ab· 
solventov pre samostatnú pedagogickú prácu. Reprezen· 
ta nti viacerých itátov ukazovali na prfkladoeh a lita· 
tistikách, ·že leb hudobnt život začína byť prekrvený. 
orchestre plné, zattar po hudobno-výchovné lniitlttície 
.. - najmä najnit.ilieho typu - nemajtí dostatočný prí
sun kvalltntch pedagógov. Plat1 to i o nás, nakolko 
nal:e J;Su by potrtlbovali pulletnejiif roi!ný prfsun peda· 
gogicky vyllkolen~ch odbornfkov, nehovoriac ani a pláne 
zriad'ovať ďalllie ĽSU, pre ktortch zatiaľ niet učitefov. 
V priebehu tejto diskusie si i!lenskii iitáty vymenili 
skúsenosti, no vlletko vytístllo do uzáver o - apelovat 
na r iadilefov, ·aby vilňlmi zdílrazňovall pedagogické mož· 
nosti absolventov, viedli ir.h k pedagogickému majstrov
stvu, · zabezpei!lli v osnovách zvýhodnenie hudobno-pe
dagogickfch predmetov atď. V závere celého zasadnutia 
sa snažili vlaceri úi!astnici hfadať spoločné menovatele 
medzi llkolaml jednotllvtch štátov. Tento pokus sa ne
veľmi zdaril. Pojem "konzervatllrlum" je i!osi iné u näs, 
ako vo Franctizsku, pojem akadémie iný v Taliansku, než 
v Dánsku e pod. Nezostáva oli! iné, ako si priebežne 
vyjasňovaf tieto otázky, hoci na druhej strane je isté, 
že dneiíné európske profesionálne likolstvo má vera 
spolui!nýcb bodov. Niekde (v práci l nemožno rozoznať, 
čo je konzervatllrium a i!o vysoká škola, inde dokonca 
stredné odborné ilkoly prlnáliaití lepilie vtsledky, ako 
!í)<oly vysoké a pod. To je celoeurópska sk6senosť. 

Kongres sprevádzali viaceré koncerty, naimä však vy
vrcholenie Mendelssohnových osláv. Bolo dobrou ideou 
!'!pojiť teoretické zasadnutia s praktickými Mendelssoh
novýml oslavami a takmer dvoma desiatkami je~o skla· 
dieb. Mendelssohn tu vyiíiel oi!istený od historických 
nánosov, bobatilf, ako sme sl doteraz mysleli. To na
pokon sledovali l or~ani?:átorl z NDR, ktorf - pre nich 
s t ypickou dôslednosťou - vedeli obe veľké akcie spo 
jiť a vzájomne umocnlt. 

ZDENKO NOVACEK 

Enčo Radukanov 

z Bulharska hral na Medziná· 
rodnej trib6ne mladých Inter
pretov Schumannov čelový a 
Mozartov husrový koncert na 
- kontrabase. Výberová poro· 
ta hodnotila v prvom kole jeho 
reproduki!ný výkon veľmi vy· 
soko, medzi laureátov sa vllak 
nedostal. ]eho neobvyklý kon
certantný a meuej zvui!ný né.· 
s troj podlahol súpereQiu so 
symfonickým · sprievodom a s 
veľkou koncertnou sieňou. l tak 
však patril k pozoruhodným 
zjavom MTMI. Hovorili sme 1 
nim tesne pred finálovtm ko· 
lom. 

Co ollakávate od vallej úi!astl 
na Medzinárodnej tribtíne mla· 
dtch interpretov? 

- Som štastný, že som sa 
jej mohol zúčastniť a že ma 
počuli zahraničn! poslucháči. 
Možno sa to prejaví i v mo· 
je j budúcej sólistickej ~ariére. 

Kontrabas nepa trl medzi bež· 
né koncertantné nástro,je. Ako 
často hráte sólovo'l 

- Tohto roku som absolvo- · · 
val a pôsobfm v sofijskom roz· 
lllasovom orchestri, takže mo• 
ja sólistické činnosť nebola do· 
teraz rozsiahla. V rozhlase som 
nahral niekoľlm s kladieb a mal 
som dva koncerty s filharmó
niou vo Varne. Po návrate z ~ 

· Brallsluvy ma č.llktLJ'iLd r eci· · 
tálov v rôznych bulllarských·o;-
mes tách. · 

Na Tribúne ste hrali prevaž· 
ne transkripcie •.. 

- Pôvodná literatúra pr e só
iový kontrabas je na velmi nlz· 
kej umeleckej úrovni. Sklada· 
tella tento nástroj vždy pod· 
ceJ'iovall, r esp. neobjavlli všet- . 
ky jeho technické možnosti. 
Aby som . mohol poslucháoom 
ukázať,· čo všetko sa dá na 
1'iom dokázať, musím siahnuť po 
skladbách, ktoré autori písali 
pre iný nástroj. V rozhlase som 
nahral napriklad časti z nie
ktorých Bachových su!t pre če
lo, Beethovenovu huslovú r o· 
mancu F dur a ďalšie obdo,bné · 
die la. Pokiai viem, i váš Pošta 
z Ceskej fllharmónie a znämy 
rakúsky kontr abasista Strei· 
chet· hrajú transkr ipcie. Skrát
ka, nedá s a tomu vyhnúť, ak 
chcete preukázať koncertantné 
kvality .\tontrabasu v cele j šír· 
ke. Z originálnej tvorby sa dá 
použit Iba málo cyklickýcll 
skladieb, ako napriklad Dltters
dorfovu koncertantnú symfóniu 
pre lmntrabas a violu. Na sú
ťaži v ženeve som hral pôvod.• 
nú skladbu Kussevického 
koncert pre kontrabas, tu som 
dal prednosť transkripciám. V 
hudbe dvadsiateho storočia sa 
u::'. objavilo niekoľko dobrých 
s kladieb, a le stále je to ešte 
málo. Azda v budúcnosti sa 
podari dokázať. 2e i môj ná· 
stroj patri asp01i občas na kon· 
c:ertné pódium 

Bulharsko je známe svojimi 
vynikajtícimi kontrabasistami. 
Ba neobvykltm zjavom nebýva 
ani žena pri kontrabase ..• 

Kontrabasovú školu v 
Bulharsku založil vlastne až po 
druhej svetove j vojne Asent Va
pordžiev, ktorý sa tomuto ná· 
s troju venova l nielen konr.P.rt
ne, a le komponoval preň a na· 
pťsal tiež našu prvú učebn1cu. 
Vycl:wval celú generáciu dob
t•ých pP.dagógov. Napriklad Je
ho žiak, profesor Tošev, je te• 
raz mo j!m učiteľom - a dobrf 
pedagógovia, to iP. základ na
šich úspechov 

MIROSLAV SULC 



Zo · skúsen·ostí 
sovietskej hudb·y 

ZOLTAN HRABUSSAY 
Osobnost jána Nepomuka 

Batku (1845-1917) záslužného 
kultúrneho dejateľa Bratislavy 
si zaslúži, aby sme si pri prí
ležitosti 55. výročiu jeho úmr· 
tla pripomenul! zásluhy pri ší· 
raní umeleckých a kultúrnych 
hodnôt v Batkovom rodnom 
meste - Bratislave. Narodil sa 
4. októbra 1845 ako syn učíte· 
ľa hudby - j. N. Batku staršie
ho, pôvodom zo Sliezska, kto
rý sa v Bratislave (v roku 
1843 J usadil natrvalo - 1 kú· 
pou domu na rohu Michalskej 
a Baštovej ulice. Venoval sa 
prevažne skladateľskej činnosti. 

l', Spomienka na Jána 
Nepomuka Batku. 

(Dokončenie z l. str.} 

A ko už bolo spomenuté, je 
ešte ' nemálo neriešených 

úloh. Naše výskumné, teoretic
ké myslenie ešte slabo analy
zuje dejinný proces zbližovania 
sa kultúrnych tradfciť socialis
tických národov. V nejednej, 
bezosporu zaujímavej publiká
cii, štddii či ústnej výpovecli 
zaoJ>er,ajúcej sa kultúrou nie
ktpieJ sovietskej, alebo auto
nc1mnej republiky, chýba sledo
vatlie a. skúmanie vzájomných 
vzťahov danei kultúry s inými 
n~rodnými trad!ciaml a neraz 
je .· tento problém nepovšimnu
tý,. 

V prvom rade tt•eba venovaf 
po~ornosť analýze hudob

ných dlel. Treba hovoriť o tom, 
v akej oblasti ideov.o-estet!c
kých a Štýlových tendencii so· 
vietskeho umenia sa nachádza 
dané dielo, čo nové prináša do 
pokladnice tohto -qmenta, _pri
padne čo si z nej vybralo. Cas
t o sa1 váŽ!lOsť problému vzá
jomného prenikania národného 
a Internacionálneho zvyčajne 
len konštatuje, no v skutočnos
ti sa vôbec neskúma. 

R ozhodne treba podčiarknuť 
fakt, že súdy o hodnote 

diela, o jeho schopnosti pri· 
spieť duchovným. bohatstvom do 
danej národnej i medzinárod
nej sovietskej kultúry, sa mu
sia celkove opierať o kritériá 
Ideovo-umeleckej kvality hud
by, Jej spoločenského v.ýznamu,· 
hlbky, jej etického obsahu. Iné 
kritériá, Iné ,.miery a váhy" 
nejestvujú a nemôžu jestvovať, 
pokial !de o sovietskeho umel
ca pracujúceho v mnohonárod
nom kolekt!ve, ktorého dielo má 
slúžiť mnohonárodným socialis
tickým Ideálom. Nutnosť prfs· 
ne vedeckého prtstupu k hod· 
noten!u dejin a kultúry náro· 
da je ostatne jedným z hlav
ných bodov významného doku
mentu úV KSSZ .. o literárno
umeleckej kritike". 

S kúsenosť, vyplývajúca z 
. mnohonárodného rozvoja 

sovietskej Iliidby, dosahuje v·" 
sllčasnosti medzinárodný ohlas .. 
V stlvislosti s tým sa nemožno 
zaob!st bez neustálej propagan
dy. Bolo by naivné domnievať 

.. 

František V o o l č KA 
profesor husrovej hry na Kon
zervatóriu v Košiciach sa v 
týchto dňoch dožťva význam
ného životného jubilea. Je po· 
zoruhodné, že stále pomáha vy
chovávať huslistlcký dorast -
s elánom a výsledkami, ktoré 
nedávajtl tušiť jeho vek. 

Jub11ant študoval na praZ· 
skom Konzervatóriu u prof. Su· 
chého a na Ma jstrovske j škole 
v Prahe u prof. Otakara Sev
č!ka. Práve majster Sevčík l 
vtedajšf rektor Vitiízslav Novák 
vtlačili najviac umeleckú pe
čat budúcnosti mladého huslis
tu F.· Vodičku. Vystriedal mno~
stvo orchestrálnych a pedago
gických štácli - Most, Cesk9 
Teš!n, Místek, Záhreb, Olomour. 
Prostejov. Brno, usporladnl kon· 
certy u nás, v Poľsku, Talian
sku .... · Po osloboden! v roku 
1945 nast(lp!l do košického roz
hlasu, od r. 1956 pôsobi na ko· 
šickom Konzervatóriu. 

Profesor F. Vodička vo svo· 
jej · pedagogickej práci pokra· 
čoval v tradťclách majstra Ota· 
kara Sevčfka, po vyše štyrid
saťročnej bohatej praxi sl však 
vytvorU vlastnú metódu, 'ktorá 
zahrnuje všetky získané po· 
znatky a pramene Iných me· 
tód. Dospel k názoru, že každtl 
škola môže mat tíspech 1 u me· 
nej t alentovaného žiaka, ked' ju 
vie učitel prlspôsoblt žlakovým 
schopnostiam. Je toho názoru, 
2e zálež! na pedagogickom po· 
s trehu učltera, aby vedel vy
brať z veľkého pedagogického 
pokladu a bohatých skúsenos
tf tb, čo žiakov! chýba. Za pô· 
sobenla v Košiciach vychoval 
mnoho absolventov, ktor! pô· 
sobla aj v zahrantčf, no najvlar. 
sl . cent to, že jeho žiaci po
máhajú budovať socialistické 
h '!ldobné umenie na východnom 
Slovensku. • 

P. FABRY 

ka mu obstarával ubytovanie, 
pripravoval prípadné vystupo
vanie a v domácnosti jeho ses
try Antónie nachádzal sklada
teľ milé ·prostredie. 

sa, že upevnenie na~lch ideálov 
v_ množstve krajín Afriky, La· 
tmskej Ameriky l v krajinách 
socialistického tábora prejde 
samo od seba, bez boja s cu
dzím! buržoáznymi vplyvmi. v 
súčasnost! na Západe neľutu· 
jú sily a prostriedky k tomu, 
aby uchopili do svojich rúk in!· 
ciatfvu kultúmej spolupráce s 
rozvojovým! krajinami. Takáto 
fakticky "neokolontzačná" kul
túrna politika sa nepochopiter
ne zahaľuje "rúchom hmly" -
starostlivosťou o uchránenie ne
dotknuternostl národného du
cha, o "tabu" folklóru. Ná·· 

Syn, ]. N. Batka mladšf, š tu
doval na bratislavskom gymná-

. zlu a na tunajšej právnickej 
akadémii. Roku 1864 vstúpil do 
služieb mesta Bratislavy. Od 
t•oku 1879 bol ' mestsl<ýni arch!· 
váram. Vo voľnom čase sa za
oberal umelecko-historickými a 
hudobnými štúdiami. Svoje cen· 
né vedomost! uplatnil v rôz
nych článkoch ll odborných 
štúdiách v bratislavských, vie· 
denských a budaoešt!anskych 
časopisoch. 

Prltôm Batl<a zachovával vo· 
čl Lisztovl svoju nekonečnú 
úctu, ktorá vyplývala jednak z 
vekového rozdielu celej jedne j 
generácie ( 34 rokov). jednak z 
Llsztovej gigantickej umelec• 
kej osobnosti. 

Batka zomrel 2. decembra 
1917 v Bratislave. Svoju bohatú 
a veľm! cennú korešpondenciu 
(takmer 10 000 kusov}. ktorá 
tvor[ nevyčerpateľné ž ried l o 
pre poznávanie nielen brat!· 
slavských, ale aj celouhorskýcll 
kultúmych dejfn polstoroč ia 
(1867-1917) , zanechal svo jmu 
rodnému mestu - Bratislave. 

pre cirkevnú hudbu (Klrchen- K najzaujfmavejším častht.m 
musikvereln l bol ako usporia· t ej to pozostalosti, uloženej v 

· rodný duch" je uvl:lznen~ v 
,.r ezerváciách". Co môže byt 
horšte pre samotné umenie 1 
pre tých, !{tor! sa ho snažia 
zvečniť, než jeho umŕtvenie vo 
vedomf súčasníkov, odcudzenie 
súčasnému kultórnemu životu 
oddelenie od buäacej národnej 
kultúr y a jej historických osu
dov? V prípade, ked' pre vzá
jomné vztahy národného ume
nia a svetovej civ!l!zácte kto
ré sd nutnou podmienko~ ex!s· 
tenete a kultúry vôbec plaU 
akési "tabu", dochádza ' k vý
voju duchovného života daného 
národa vo vákuu. A určite že 
všade vzáplltf vpadne záp~dná 
"civilizácia". podporovaná všet
kými súčasnými technickým! 
prostriedkami, ktoré z velkej 
časti predstavuje •komerčne ~á
bavnú buržoáznu masovú pro
dukciu. Jej výsledkom je roz
klad estetického vlmsu mláde
že, kozmopolitizmus a krach 
národných umeleckých ideálov. 
Toto nie . je cesta, ktorou sa 

. Spracoval a vydal literárnu 
pozostalosť . hudobného vedca 
A. W. Ambrosa; spolu s výtvar
ným histotiko.m Albert om 11-
gom napisali štúdiu o živote 
a diele bratislavského sochára 
Xavera Franza Messerschmidta. 
S Emerichom Wodlanerom na .. 
pfsal a vydal štúdiu: Johann 
Nepomuk Hummel, Press burg 
1887. Z dejfn mesta Bratislavy 
zostavu Dejiny lesuictva mes· 
ta Bratislavy 11 Náčrt dejfu vi· 
nohradníctva v Bratislave. Pre 
francúzsku hudobnú encyklopé· 
ellu "Fétis" zostavil životopisy 
všetkých uhorskýr,h hudobnf· 
kov. 

da tel koncertov a hudobný kri- at·chfve · mesta Bratislavy, pat-
tik v úzkom lmntakte s naj· rí Batkova korešpondencia s 
významnejšími domácimi 1 za· dirigentom Hansom Richterom 
hraničnými umelcami. Culý hu· (1843-1916). Obsahuje vyše 50[) 
dobný život v Bratislave v dru· kusov (listy, poh ľadnice, po-
hej polovic! 19. a začiatkom zvánky a koncertné programy } 
20. storočia, ktorý sa vyrovnal z rokov 1871- 1916: Korešpon• 
nejednému európskemu hlavné· dencla podáva súvislý obraz o 
mu mestu, možno pripísať pre- vtedajších hudobných problé .. 
dovšetkým jeho neúnavnej moch. Odzrkad!uje sa to naj· 
energii a nevšedným organ!- ml:! v kratšich, čl dlhších sprá· 
začným schopnostiam. Ako vach Hansa Richtera. 
nadšený ctiteľ hudby svojho Batka a Richter boU vrstov-
){rajana Johanna Nepomuka nfc!, pochádzali zo susedných 
Hummela, zaisťujúc účast naj· miest (Bratislava - Ráb -
významnejšfch hudobnil<ov Gyôr}. Ich životné dráhy sa 
(Llszt, A. Rublnstein, Joachim, skr!žili ešte v mladom veku. 
Btilow a 1.] v bratislavskom Obidvaja boli zasvätenf hudob· 

majú uberať mladf národnf 
skladatelia a hudobno-spolo
čenskí pracovníc! rozvojových 
krajín. Ich cielom je predsta
viť svoje umenie v svetovom 
kultúrnom procese, v kontextP. 
s tvorivou intell~enciou lnvch 
progresívnych šl'átov, prP.clo· 
všetkým soc!allst!r.kýr.h, ktoré 
upevňujú vysoké ideálv huma
nizmu, sociálneho pokroku, 
ktoré sa sna~la, aby "prosté 
etické a právne zákonv sa sta· 
li vyllllfmi :r.ákonmi vn vzťa· 
Jtoch medzi ná~odmi" rK. 
Marx] . . A . l~ tOJ.llU, m..ô.Za \'\QY,e-. , 

Vo funkcii sekretára Spolku hudobnom živote, získaval nému umeniu. Jeden - povala· 
značné finančné prostriedky na nfm, druhý - láskou. Batka 

dáť iávažné -slovo' ľ lilstor.i~'k'á. " .. :.·; · ·· 
skúsenosť sovietskej kqltť'try, . 
národnej vo !'orme a sor.i1lli~· 
tickej v obsahu. 

J. N. Hummel 

Kornel S C H l M P L 
65-ročný 

V týchto dňoch ( 26. decembra 1972) do
živa sa profesor dírigovanla na Konzerva· 
tóriu v Bratislave Kornel S c h i m p l 65 ro· 
kov. Patrť medz! prvých slovenských dlri· 
gentov - profesionálov, ktorý položil zá 
klady Symfonickému orchestru Cs. rozhlasu 
a · Symfonickému orchestru Konzervatória 
v Bratislave. Tuk ako väčšina slovenských 
skladateľov jeho generácie, aj on sa rozho· 
dol pre z!skanie umeleckej kvallflkácte na 
Konzervatóriu v Prahe. 

Základy hudobného vzdelania zfskal náš 
jubilant 'u svojho otca, profesora hudby tt 

spevu · na učttelskom ústave v Spišskom 
Podhradí, potom na učltelskom tístave 
v Modre,' kde bol žiakom vynikajúcich pe· 
dagógov prof. Emila Hulu a )ana Soupala. 
Keďže mal možnost rozvijať svoj hudobný 
talent už od útleho detstva v rodičovskom 
dome, kde sa lntenzivne muzic!rovalo, po 
dvoch rokoch učfterovania na východnom 
Slovensku odhodlal sa prehlbit sl svoje hu· 
dobné vzdelanie na Konzervatóriu v Prahe. 
Tu v r. 1929-34 študoval kompozfclu u O. 
Sína a dirigovanie u M. DoležiJa a P. Dé~ 
dečka. Hoc! mal všetky predpoklady stať sa 
práve t ak ' skladateľom ako úspešným kla
viristom, rozhodol sa dE1flnitivne pre d!ri· 
gentstvo, preto svoje vzdelanie st prehlbll 
najmä v štúdiu dlrigentstva vo VIedni a 
v Salzburgu (1934-37} u A. Toscaniniho, 
B. Waltera, W. FurtwängJera a F. Wein· 
gartnera. 

Pri zamýšlaní sa nad celoživotným zá
služným umelecko-pedagogickým dielom K. 
Schimpla, bude treba náležite oceniť predo· 
všetkým jeho d1rigentski1 činnosť najma 
v Cs. rozhlase v Bratislave, kde od r. 1933 
s neobyčajným nadšením a energiou budo· 
val Symfonický orchester, s l{torým naštu· 
doval a premiérove uvádzal na koncertných 
pódiach domácich l zahraničných predovšet
kým symfonicktl tvorbu naš ich skladatelov 
(Cikkerovu Jarnú symfóniu" Symfoniettu 
a Capriccio, Suchoňovu Baladtckťi suitu. 
Burlesku pre hus le a orchester, Moyzesovn 

postavenie jeho pomníka. videl v Richterov! uskutočne· 
Batka mal v živote nlekoľ- nie svojich pokrokových !deá· 

ko vzácnych umeleckých pria- lov, ktoré smeroval! predovšet• 
teľstiev. Medzi najznámejšie kým k umeleckým snahám no• 
patrf jeho vzťah k Franzovi voromanttkov (Berlioza, Liszta,· 
Lisztovl. Bol veľkým cti tel' om Wagneú·a ). Hans Richter postup• 
Lisztovým a lispešne presadzo- ne vytvára z Batku svojho de .. 
val nielen jeho časté vystupo- jeplscu a systematicky mu refe· 
vanie v Bratislave, ale aj uvá · ruje o všetkých svojich zážlt• 
dzanie L!sztových diel, čo pri koch. 
!th pokrokovosti a priebojnos· Prlatefstvo medzi Batkom a 
ti narážala občas na značné Richterom rozdel1la až smrt. 
ťažkosti. Z týchto - spočia t- (Richter zomrel v r. 1916, Bat· 
ku oficiálnych vzťahov sa po ka v r. 1917. J Je dojemné a 
čase vyvinul medz! Lisztom a . bolestné sledovať v poslednej 

určitý pr).f!te{S:ký po· "''IIasu korešpondencie ochabnu, 
mer a Llszt sA vo všetk~ch zá.. · tre ' ďuševnÝ.ch ' 1 'telesných sn, ~ 
le~ltostlach. týkajúcich sa Bra· ktoré už nestačili na stoper· 
tislavy, obracal na Batlm. Ozna- aentné splnenie Ich umelec· · 
mova! mu svo je n&vštevy, Bat· kých zámerov. 

I. a IL symfóniu l a uvádzal aj d'alšle diela 
svetovej J domá t;eJ orchestrálnej hudby. 

Na Konzervatóriu v Bratislave pôsob! K. 
Schimpl od r. 1945 ako profesor dirigovania . 
A prava z ďalšieh vrchOlov jeho umelecko
pedagogickej činnosti treba vyzdvihnúť vy
buclovaniP. Sy mronického o~chestra Konzer· 
vatór1a, s ktorým r. 1966 podnikol aj ume
lecký zájazd do Veii<ej Británie, kde absol
voval 8 symfonických koncertov. Z jeho 
dirigentskej triedy na Konzervatóriu, VSMU, 
na Pedagogh:kej fakulte a Filozofickej fa
kulte UK vyšli stovky dirigentov a zbor
majstrov, me-dzi ktorým! mnoh! zastáva jú 
najvýznamnejšie miesta predstaviteľov náš
ho hudobného života, ako napr. T. Andra· 
šovan, G. Auer, P. Bagin, V. Horák, I. Kri· 
žan, Z. Mikula, M. Novák, R. Skrepek, L. 
Slovák, B. Urbanec atď. 

FFUK, kde akUvne prispieva k rozvoju 
umeleckej tvorivosti našich vysokoškolá· 
kov. 

Nemožno tu nepoukázať na vzácnu črtu 
Schimplovej osobnost! umelca-profesionála 
a pedagóga: tento mnohostranne nadaný a 
vyzbrojený umelec - dirigent, klavirista 
(žiak Ruženy Kurzovej ) a skladater - na
š.iel vždy dosf času aj pre rozvoj hudobnej 
kultúry š irokých vrstiev nášho rudu. Spo· 
mínamt< na neclocenentí a zásl užnú hudob
no-peclagoglckú a osp~jovtí činnosť jubllun .. 
ta v prác! zbormajstra spevokolu sloven
ského akademického spolku Detvan v Pra· 
he ( 1929- 33 ), zbormajstra Akademického 
speváckeho zboru UK ( 1934-48 ) a dodnes 
obetavo vykonávanú prácu umeleckého ve
dúceho Speváckeho komorného stíboru JOZEF SAMKO 

e Peter Cermao, posluchái! III. roi!nlka VSMU, žiak prof. Rudolfa Macudzinského 
dosiahol význaJ\tné ocenenie, ked' na klavlrnej sti.ťaži, venovanej pamiatke J. A. Bendu; 
získal 1. cenu '(s celko.vým počtom 488 b.). Sťiťažilo sa v jedinej kategórii, a to od 

·i§=_ l!J- 30 rokov. Sti.ťaž vypfsaJ Supraphon, konkrétne sa realizovala v pražskom· mvadla 
hudby - na i!ele poroty bol prof. dr. Václav Jan Sýkora. Súťažný progranf tvorila 

===

i§ povinná sonáta, volná sonáta a tri sonaUny z tvorby J. A. Bendu. Koncert laureátov 
súťaže, na ktorom vystti.pi Peter Cermao, bude 24. 1anuára budťiceho roku v pražskom 
Divadlo hudby. 

HOOOBNf ZIVOt .- dvojt9ždenník. Vydáva Ministerstvo kultúry SSR vo Vy
davatelstvo OBZOR, n. p., v Bratislave. Vedte redakčná rada: Marián Jurfk 
{šéfredaktor ), dr. Zdenko Nováček, CSc. {predsAda J, Pavol Bagin, prom. hlst . 
Cubomfr Clžek, Aloj:r Luknár, Miloš Jurkovič , Mária Klšoňova-Hubová, Zden 
ko Mikula, dr Mté~al Palov1!fk, Ján Schultz, fozer Sixta, Bohumil Trnečkll 
Tlačia Nitrianske tlalllarne. n. p., Nitra. Rg. č. RS 8261/68. Adresa redakcie 
Hudobn9 život, Bratislava: Volgogradská 8. tel. 592·37 ·Administrácia: Vyda 
vatelstvo OBZOR. n. p., Bratislava, Cs. armády 29/a. Inzertné oddelenie: Bre 
tlslava, Gorkého 17. Rozštrufe PNS. Objednávky predpla tltefov prijíma PNS -
ústredné axpedfcta tlače, administrácia odborne! tlače, Gottwaldova nám 
48/JV, Bratislava ObJednávky odberateJov v zahraničf prljfma SLOVART, tlč 
spol., Leningradská ul. č. 11/1., Bratislava. Cena fedného výtlačku 2.- Kčs 
Neob1Rdnané rukopisy sa nevraca!ťi. 



CHilE 

ll. 
Sr.dím v .li e tadle, vy:soko n11d 

pohor ím And a hlavou ml vf · 
r ia tis!cl<y myšlienol< i s po· 
mienok. Som tal< trochu rozru 
šený i unavený. Ved ubeh lo už 
desať lwd!n od chvllc, ako som 
v New Yorku na !Misku j. F.· 
Kennedyho nasadol do lietadla· 
č!lsltej leteckej s poločnosti Lan 
Chile. S krátkymi zastávl<nmi 
v Miami, Quayaqile a Lime Je
tlme do hlavného mesta kraji· 
ny, o ktorej sa v poslednom 
obdobf tofko hovori a píše -
do Santiuga de ChiiH. časť mo· 
jich my~lienok zaliP.ta domov, 
l< rodine, časť k mô jmu posla· 
nitľ v tejto ďale kej ln-ajlne. 
Triedim si množstvo materia .. 
lov, uvažujem o rozmanitých 
alterna tfvacb, aby som sv,oju 
misiu do krajín Latinskej Ame· 
riky čestne splnil. A tu sa . mi 
v záplll"f natfska myšlienka -
čo by asi dnes povedali nesto· 
r l slovenskej hudby - J .. L. Bel· 
Ia, V. Figuš·Bystrý, M. Moyzes 
- ke by sa dožil.i čias , v kto
rých sa tls ilu jeme o uplatnen·ie 
s lovenskej hudobnej kultúry na 
americkom kontinente ? Pred 40 
ro kmi sa lm o tom ani nP.snf· 
valo. Ano, t akíí mladá je slo· 
venská hudobná kultúr a - a 
takej úrovne sa za krátky čas 
dopracovala ! To, čo sa z nej 
usilujeme Hplatn!ť v Amerike, 
je prakticky plodom posledné· 
ho štvrťsto t·očia - teda výsled· 
kom kultúrne j politiky socia· 
listicl<e j spoločnosti. Kr.cľ teclu 
sedím v týchto clw!fach v lie
tadle - bohatš! o trojdňové 
slc(tsenost! z rokovanf v New 
Yorlm, - vld fm ce lkom zreteľ· 
ne, že mám v r ul<ách silné nr · 
gumenty, ktoré prakticky Iba 
začfname premyslene vo svete 

.. 
(ubomír Cížek 

ou 

up lali'wväť" iii'''· ') IIIEI. lepš il'! po 
veclané - 1 1\l.l~fnle -- s nHd~!e 
vykt·oči ť s naším llllwuíin do. 
hl!zkeho i clnlel;ého sveta. 

Lietadlo pr islávu 11!1 lelis l; u 
v Santiag u. OIJlohct je l.Ullli'il 

čeníi . V hale ma očukáva l f! · 
JOmnlk nášho veľvyslunc~ctva. 
Absolvujem prb lusné ror mallty 
a v aute núšho diplomata du 
stávam prvé in formácie; s!tuá 
cia je mimoriadne vážna. Blí· 
žia sa voľ by (v marci 1973 ) 
a reR kcia zač!na byť nervózni!. 
štraj k prepravcov nííkladného 
tovaru trvá už dva týždne. Ro 
botnícka trieda a pracuj úc~J mu· 
sy podporujú prezidenta dr. Al· 
lencleho. K štrajkujúcim sa pr!· 
pojili i obchodníci. Dôležité je, 
že sa v továrt'íach, v baniacll 
a na iných miestach pracu je. 
Ohrozené je zásobovanie obyva· 
terstva, nedostať niektoré zá · 
kladné po travinové články, ka : 
ra binier i ochral'iu j(t pred útok· 
mi pravičiarov niekofko obcho· 
dav, ktoré museli majitella 
otvoriť na zákrok pracujúcich. 
Všetky rozvratné akcie pravice 
likviduje polfcia slzotvorným! 
bom bami a prúdom vody. V no· 
ci je vyhlásepé stanné právo. 
Dve osoby, ktor é neuposlúchlf·, 
na ulici zasťrelill. ... 

Tieto l ďalšie Informácie ne· 
!Jol! iste najprí jemnejšie pri 
vstupe na pôdu Chile. V prve ! 
chvfl i som si pomyslel, či ne· 
bude moja misia v Chile čim
si nev!taným, zbytočným. V t e j· 
to situácii som mal začat ro· 
kovanie o zájazde Lúčnice! Nie 

Aut .: 1, ! . . ;1 

Budona OV KS v Chile. lctoní rwpadli pravicové iivly . 

1e to smiesne? Ale nie, von · 
l\O IH'O ill nlf! . Tu s i i! lovek, hned' 
110 prvý1:h rnd1uvor·nch overil 
že umenie má veľkú politickú 
silu. Práve teraz boli čHski sú· 
drnl1ovia vd'ai!ní, ~e v ťažkej 
sitná1:ii tJrich(tdza k nim zo so· 
cialistickej krajiny niekto,· !tto 
chce · pomôcť ich zápasu takou 
pôsobivou rormou, ako je vy· 
slanle folklórneho súboru a je· 
ho vystú-penie medzi lltlskYmi 
pracujúcimi. 

Rokovania - priamo u radcu 
prezidenta Allendeho - sa· zú· 
častnil osobne československý 
veľvyslanec Ing. Milo§ Veselý, 
spolu s tajomníkom vefvysla· 
nectva M. Vladykom. Radca 
prezidenta - ·.s. Benedetto a 
i éf kultúry v pt·ezidentskel' kan· 
celárii - s. Rivera privftali na· 
Au ponuku a prislúbili, :le nad 
~l;l~l)lí ~-~~l!ort.t -~.~.~-~.!C!lt, P~l.'!e~me, 
patroná t osobne prezident dr. 
A·llende s manželkou. Vystúpe· 
nia · budú v letnÝ'oh mesiacooh 
roku 1973 [vtedy je- v Chile .:r.i· 
ma) ..-... vo viacerých mestár.~J 
krajtny i . priamo medzi baník· 
mi najväčiiJch čílskych mede· 
ných bani Cflsk.a strana prijme 
pre ktorýoh je vykrii<Ovan!e 
tlobl'Oll ' r ecesiou. časť pravica· 
vých študentov a mnoh! rud!a 
z radov lumpenproletariátu, čo 

ich za 200 escudos denne ku· 
pu je, opozícia. • 
11áš sftbor s láskou, bude mu 
venovať najväčšiu pozornosf. O 
dva dni neskor!iie sme podpí· 
sali o tejto akcii predbeftni 
dohodu , ktorít do l. januára 
1973 nahradl definitfvna zmlu· 
va o zájazde. 

Zážitky z päťdňového pohytu 
v Chile sú nezabudnutelné. Ked 
čítame o zápase čílskeho rudu 
za socialistickú budúcnosť, sú 
naše predstavy dosť zjednodu· 
šené. Skutočnosť je však velmi 
kompl1kovaná. Bol som pri tom, 
keď sa asi dve stovky - vlič· 
šinou mladých l'udi - zhro· 
maždili na námestí pred prezl· 
dentským palácom ,a začali vy· 
krikovaf. V priebehu t roch ml· 
nút bolo po "demonštrácii", Ka · 
rablnleri energicky ur obili po· 
t•iadok - pomocou dvoch-troch 
slzotvorných bombičiek a prú· 
du vody. Kto boli trto "de· 
monšt:r anti"? Ako ma lnfo.rmo
vali, só to členovia pravicove l 
polofašlstickej organizácie Pat· 
ria y libertad, niektorf mladi, 

Horš.l e to však býva vo ve· 
černých hodinách, kedy sa za
člna stanné právo. Chodia po 
uliciach na h(rkajúcich autách, 

so zt s tavami, stavajú barikády 
a búchajú pllltckami do hrncov · 
- na protest, Žil nemajú čo 
jest A pritom ich otcovia po
zat vára l! viič!'>inu o!Jchocluv, aby: 
znemožnil! zásobovanie á 
práve tak maJú icb rodičia pt; 
né ciJladničky, alebo skupujú.· 
úzkopr ofilový tovo r, a by osla· 
bovali trh. Vykt•ikujú, že chcú 
slobodu - a pritom vymlátili ' 
l<ameiimi okná nn budove· úv ·· 

· KS Chile, alw aj výl\ladné slcri·· · · 
ne obchodov, zbili obchodJiílwv; 
čo nechceli štrajkovať, na l\lád· 
li na cesty klince, aby znemož· 
nili zásobovanie. Chcií vä6siu 
slobodu a dodržovanie zákonov; 
'a pritom Ich noviny štv(l proti 
legálnej vláde prezident.i:l Al · ' 
lendeho, ich rozhlasové vysie
lačky vyl,llýšľaj ú nepravdy li. 
š! ria paniku, aby -oslabili a . 
zvrhli legálnu vládu. Ich poiia· 
tie slobody - to je zmätoŔ, 
anarch ia, nespo.kojnos t, z kto· 
re j sa majú vynoriť "zár:hran; 
covia Chile" - pravicoví na; ' 
cionallstl. Také sú ciele čílskej • · 
reakcie dnes, pät mesiacq•( 
pred voľbami. Neča ka jú na [JOS· · 
Jednú chvíľu, nič nenechávajú 
náhode. 

V Chile je najkrajšia ja r , čo· 
slwro p1·íde dlhé, horúce leto·, 
le teplé príjemné nedeľné !'JO: 
po ludnie. Zasne~ené lwni:ti·n·e 
andsl1 ýcll velikánov ·vzbudzujú 
pocit vef ko:sti a bezpečiu. V 
parkoch na kopci Santa [,ucia, 
v strede Santiaga, sa precllá· 
dzajú m,ladf ľudia. Mnoh! po
stávajú, Iní sedia na lavičkách 
v objatr. Neskrývajú svoju His~ 
ku. Po cestičkách behajú mal~ 
deti, šan tia a hrajú sa - !)rá
ve t ak, ako naše deti v parku 
pri Duna ji, alebo na 2eleznej 
studničke. Majťi iba tmavšie 
vlásky, pleť a veľké čierne oči, 
ktoré zdedili po svojich sláv
nych indiánskych pr edkoch -
Araukáncoch. Na lťike sa za
báva asi dvadsať mlAclých 
chlapcov a dievčat. Majít ťia· · 
J ovo-červené košfi!le, čierne ba·· 
retky a na košeli lúštim nápis 
.,Yn trabajo por Chile"' (Pra· 
eujem pre Ch'!le']. To sú pi•ís~ 
lušntcl komi.mls l!ckej mlade~e. 
Vládne medzi nimi radosť ·zo 
zivota. Tu, okolo nás, Je btt~ 
dficn ost Chile. Ešte nejeden ild· 
krokový Cí!an sa s tretne s ka
meňmi, ešte mnohým vybijú ~ 
noci okná na domoch. Pokt·o· 
kovr ludia v te jto zemi neustá· 
Je zdôrazňujú, že SJL!ba na_za·
č iatku neľahkej a dlhej cest}( 
na kt orej je možno očak!!vaf 
víťazstvá 1 dočasné prehry. No 
odhodlanie č!lskeho r udu je 
jednoznačné. Preto i konP.čné 
víťazstvo socill llzmu v Chlle ie 
nezvrát!tefné. Platf tu - viac· 
ako kdekohek inde - , že 5U· 
cializmus · moll.no milovať. so
cializmu,; íno:f.no i · neniivi•l'<~(, 
ale social'lzmu sa. nemožno vy· 
hnúť. 
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Sna.šou . 
vizitkou 

(Dokončenie z 3. :;tr. l 
Juan Llamas ( El Telegrama de Me· 
l ilia, 3. novembra 1972 l 

.,Miloš Jurkovič je bezpochyby ume
lec európskeho formátu a Helena Gáffo· 
rová - mimoriadne dobrá klaviristka. 
Dvojica slovenských umelcov dokázala 
takú súhru a prednes, ktoré možno 
označiť za výnimočné. Umelci umoll.nili 
sledovať progr am, ktorý bol vyvážený 
z hl'adiska dramaturgie . • . koncert pri· 
JU'avil príjemné prekvapenie, o ktu•rom 
sa bude hovoriť dlho a s uznaním, ako 
o dokona lom výkone nespor ne velkých 
slovenských umelcov . . . " 

(La Región, 10. novembra 1972 l 
' Za podobné kritiky sa žiaden . sloven· 
ský umelec nemusf hanbiť. Pravda, 
stručné výňatky z nich nepodávajú ob
r az o celkovom úspechu s lovenského 
flautistu a Heleny Gáfforovej, ktorá ho 
sprevádzala na k!<tvfri počas koncertov 
v ôsmich š panielsl<ych mestách . Zá jazd 
Miloša j urkoviča bol 30. októbra - 13. 
novembra t. r . na pozvanie agenlúry 
V ir to . a v spolupráci so Slovkoncertom. 
Nebolo to rahké koncertné t urné - ai<O 
'si zvyknú predstovovat nezalnteresova .. 
ní: 4000 km po Spanielsku na vlastnom 
aute, cesta obyčajne po koncerte - o 
teda v noci, ráno chvíľa odpočinku na 
mieste vystúpenia, cvičenie, večer v'y · 
stúpente - a kolotoč sa zopakoval. Roz
hovor pre noviny a rozhlas bol pr eja· 
vom mimoriadneho záujmu o nášho po 
predného sólistu, ktorý si už po druhý 
raz spravil v Span!els ku dobré meno -
a oddhádzal s · prlanlm obecens tva " . . . M. 
Jur l< ov !ča tu uv! t ame t•adl 
k-e dykoľvek." 

:Všetky, koncerty boli poriadané spoloč· 

nostamt prlaterov umenia v mesllích 
Zamora, Cáceres, 1\felilla, Córdoba, G.ra· 
nada, Orense, Pontevedra a Gijón. jur· 
lwvič hral pos l ur.lJáčsky n áročný repcr· 
toá t· z diel Veraciniho, Beethovena, Vl· 
valdibo, G. Enescu, 8 . Bartóka a· soviet· 
s l<eho skladfltefa E. Deuisova. 

V Gijóne sa lú čil i s . na ~iml umelcami 
s prianím, že by sl Ich želali vid iet a 
počuť každú sezónu - aspm'í raz, štu· 
denti untverzity v Gi'BIHlde s i vynútil i 
po koncerte veľkú autogr amiá.du, sála 
Córdobe, veľ ká . alw naša " filhannonlc · 
ká", bola nAplnená studentami konzer· 
va tória tal<, že by so za to ne-museli 
hanb!t ani návštevnfci brott~ iavskýoh 
abonentných koncertov. A v tnjt~ vra·. 
covne nabilej atmosi'ére vznil<O.I pre Mi 

':ipomíenka J. Pazdem na po:wwiské vy · 
. stúpenia. · 

loša lurkoviča návrh, aby sa do Spaniel
ska vrátil koncom mája b. r. Ak sa 
pOciAr! a j turné· do Poľska, 'bude to dalšf 
krok k pr enlknut!u tohto skromného a 
významného 'slovensl1ého umelca na eu· 
rópske koncertné pódia . 

prof. TIBOR GAŠP AREK -
huslista 

Každých p!it rokov sa poriada v por
slwj Poznani Medzinárodná hnsrová sú· 
ťaž Henryka Wieniawského. Tohto roku 
(v di\och 11.-26 . . nov~mbra) bol jej 

'šiesty ročn ík. Pre Slovensko je význam 
nou poctou, že v por ote te jto ;;lávnej 
'súťaže bol l náš pedagóg a umelec, PľO f . 
Tibor Gašparek. , Do .•jury ·ho organizáto· 
rľ pl'lzvali . už po tret!krát [ 1962, 1967 
'a 1972) . Po návrate sme bo po,žiadaJJ 
o Infor mácie z .priebehu 1 : .uz~ v \;lrov ,kon . 
kuriu : 

iba 18 r okov, · súťaž je pre kategóriu · 
16-30 !'Očných, vítazka mala 26 rokov; 
väčšina účinku júcich vlastnila vyulka jú· 
ci nástroj, čo sa o Pazderovt nedá pove
da-ť -. nedá sa tu pomOcť m ladému hus· 

·listov!, ktorý je viac ako perspekllvny? ) 
Wlenlawského súťaž je jednou zo šty

r och svetovo známych akcH svo1ho dru· 
hu, ku ktor ým r átame Čajkovského s(L• 
ta ž, belgickO "kráfovnej Alžbety", pa· 
rfžsku "Thlbaudovu". Ak o tohtoročnej 
napfsal! od.born!ci, že už roky nepočuli 
také vyr ovnané výkony, Je to iste uzna· 
nie poriadate1om, účinkujúcim, jury. 
Ano, aj organizátorom, lebo práve ·· i r'h 
mimot·iadnou pozornosťou sa zabezpe~ila 
atmosféra, umožflujtíca podávať maximá!· 
ne výkony. Súťaž je neanonymná, verej
ná, z celého Polska na ň.u prichádzali 
autobusmi poslucháči , pre \{tor9ch sú 
podobné konkurzy národným sviatkon:i. 
Sála - dva~t'át tak vefká ako naša SF 
- bola preplmmá do posledného miesta 
počas celého nároiínébo pt•edpoludi'ía J· 
šieho l popoludňajšieho .rirogra un1 . 

A aké boli výsledky - to najza uj{
mavejšie? Prvú cenu dostala sovie tsk1:1 
huslistka, Tatiana Grindlenkod, žiačl<a 
[Jl'Of. J. J n nke levi.ča , u kt9rého je rno· 
mentálne asistentkou. Druhou je sfce 
japonka - Shlzuka lshikawa, ale Ináč 
poslucháčka pražskej AMU, št ipendistka 
Cs r ozhlasu l v rokoch 1969 a 1970 zrs'· 
kala l. cenu v medzinárodnej sMt~~\ 
Concer tino PrAga ]. A tt'P.ťou ženou 1 no• 
'>itelkou v porad! t retej ceny sa stala 
Poľka - Barbara · Gtirzynska z Lodž~. 
Je zau jfmevé, že do tretieho kola ne
nrešll " lstt" kandidáti· na titul, · resp. 
!aureáti mnohých inýcl1 svetovýcl1 hus
' ových súťaží (·napr. Američan Eugene 
Fodor, alebo Wolf-Dieter Batzdorf 
~ NDR, či Rakúšanka Roswitha Randa
•:berová ). A tak 40 tisic posl ucháčov 

rnalo Iste ten najväčší zážitok z umenia 
•nladých náde j! ll kra jín sveta, ktor! 

·- Prezidentkou jury bplá Polka Irena 
Dnbiska, členmi také osobnosti, ako Bul
har Vl. Avramov, Ft·ancúz Jean Fo~trnler, 
Bt'IJDislav Gimtlel z USA, Igor Oistracb 
zo ZSSR, Franz· Samohyl z Rakúsk!! atd'. 
Zanjfmavými sú .napokon nie por~ci -
a le sftľažiaci. A tohto roku sa boJu čim 
kochať i pfši ť ; na sť'tťaž sa prihlásil ,re· 
kordný počet 50-tich ťillastníkov, medzi 
nimi i moj žiak, mladý poslucháč VSMU 
líndfi eh Pa1.dcra. Velmi dobré meno sú· 
ťnžfl, vysoká úroveií organizácie, pozor 
nust' hostiteľov, bohatý mimosúťažný 
pr ogram, to vAetko prilákalo do Pozna· 
ne veľa :r.áujemcov i z radov !ltndentov 
hndnhných učilíšť. Nehovorlm u:l ani 
" samotných účastnlkoch konkurzn, ktOJ•I 
~ ~~ grupovali z celého sveta. Napokon 
sa ich stav do zai!iatku l . kola ustlí.li l 
na 39. Do ll. kola postúpilo 26 súťažia 
cich, medzi nimi aj nlílí mladučký Paz 
de1·a, k torý sa chcel aspoň poobhliadnu l 
uo takejto velkej sťiť9 žl, a teda jeh•• 
••miestnenie je viac ako pekné ... Tretie 
kolo bolo n ž <.,vecQl\" 10 stíťažiacich . 
Postup vždy· , rozhodol . súčet viietkýcb 
1<61, čtm sa . vylúčili také fa~ tory, ,ako . demonštr ovali v Poznani umenie husľo· 
je Indisponovanosť v tom-ktorom kole vej h ry. 
a pod. ~. ( Len. na .. o·kraj- náš Pazdera ·mA · · Pri pra vila; T. U.R.SlNYOV A 


