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V dnoch 111.- 21. febru6ra 
1973 bola v hla.nom meste Ne
meckeJ demokraticke J repobli· 
ky - BerHne 2. porada ltifov 
opier n6rodných sc6n soclalls· 
llckfch kraJin. 

Užltol!ná prax s tretnutf pred
s lavtterov národných opern9cb 
scén soclallsttckýcb š tátov do
s táva novo kvalttatlvnu podo 
bu. Po prvom strotnutf v no
vembri 1971 vo Varšave, kole 
govla zo Stálnej ope ry v Ber
line prlpravlll rokovanie šéfov 
oa dokonalej organlzal!nej 
úrovni, a tak v re latfvne krát
kom čase s me s a navzájom 
mobil intormovaf o sOčasnef st
tuácll v naš ich divadlách r s o 
zameran tm sa na výhfadové 
dramatur gické plány v sezóne 
1973-74 ), ako at o noveJ pO· 
vodnej apernej tvorbe v našich 
krajinách a mail sme možnos t 
rokova! o prehlbent vzájom
ných vztahov a perspektlvneJ 
výmene - hos tovant sólis tov, 
tvorivých teamov l celých sú· 
borov. 

Aj ked je prirodzený rozdtel 
v možnostiach realizácie pro· 
dukcU v fednotllvých národ
ných scénach (napriklad Qplne 
nezrovnatelné parametre cel
kových možnos U a podmienok 
vo Valkom divadle v Moskve 
a v na set opere SND), ukazu
Je sa, že drama turgická proll· 
lá.cla jednotlivých scén sa v 
pods tate opiera o vlas tné oli
rodné opery. takzvaný velký 
svetový repertoá r a stlčasnú 
tvorbu. 

V budúceJ sezóne uvedie Ver
U dlndlo vo Varia ve ( Inten
dant Zd. Sllwlnskl l Pe nderec
k6bo operu Diabol, N6rodn6 
divadlo v Prahe (umelecký šOr 
dr. V. Holzknecht ) Certovu sto
nu Bedi'icha Smetanu a Jere
mláiových Bratov Karamazov
cov, Slovenské n6rodn6 divad
lo Clkkerovu operu Hra o 16s
ke a smrti o SmP.tAnovn Hubil! 
lo. u, v Maďarskej opere l In ton 
ctan t M. Lukács l uvedO operu 
Sandore Sokolaya Samsne " 
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Velkfi divadlo v Moskve (Inten
dant B. Bont ) s polupracu je so 
skladaterom Cholmlnovom ne 
ope re Capajev a so skladate
lom A. Ešpa jom ne balete Ir· 
kuts k4 hlst6ria, ktoré hodla jú 
uviesť k 200. výrol!lu založenia 
Velkého divadla v Moskve 
(1976 ]. V RumunskeJ ltátnej 
opere ( Intendant M. H. Slmio· 
nescu) uvedO oper u George 
Enescu Oidipus a kolegovia v 
Bulhars ku fšéf opery D. Uzu· 
nov) nedávno Inscenovali 
úspel:nú premiéru o pery Mari 
na Golemlnova Sacheri Sogra. 
K najzauJlmavejšfm titu lom v 
Komickej opere bude nesporne 
patriť opera L. Berns teina Can
dlde, v r l!žll W. Felsens telna a 

Ukdžka výprav11élto a moderné
lto opcmého časopisu, ktorý 
pravidel ne vudáva ber llttska 
StátTia opera. 

Snfmka : L. ~idelský 

v Stlitnej opere Berlin premlé 
ra diela Paula Dessaua - Eln
stein. 

Mimoriadnu po1orno11f nbu
J IIa nalla inform6cla o slihs· 
neJ tvorbe slowenskfch sklada· 
telov ). Cikkera, T. Aedraiova· 

r -, 

L ...J rn 19. III. 1973 • Roč. V . • CE.'na Kč~ 'l,-

• 

Február 
vo vývoji 
hudobného 
školstva 

Februá r 1948 priniesol na Oseku hu· 
dobného š kolstva celý rad závazných 
~mien. Zmeny v hospodárske! zá kladni 
sa musell premietnuť l do oblas ti nad
s tavby, ku ktore j patri a J hudobné ume
nie. Výchova umeleck9ch kádrov, schop· 
ných !It a pracovať v socla llstlckom 
~poločenskom zrladenr. stala sa na tom 
to useku prvoradou. 

K9m v oblasti tvorby nas tal boj z11 
socla lts tlcký realizmus, v oblas ti hu 
dobne j pedagogiky sa zača lo usilovať o 
pot~eranle pedagogického .. proreslo naltz· 
mu v z lom s lova zmysle. k tor9 bol pred 
februárom 1948 v naš om hudobnom 
škols tve dosť hlboko zako renený. 

Co to bol pedagogický proreslonaltz
mus a ako sa pr oll nem u botovalo? Ak 
c hceme odpovedať na tOto otázku, musr
me nazrie( do histór ii' vývota nášho hu 
dobného i;kols tva, proclovse tk ým konzer
vatória Pred febr uá ro m 1948 bolo kon
zervatórium š kolou 5-7-ročnou (pod Ta 
od borov) a r obila so v 11om od born!! 
umeleckll výučba l kNf tá to ~ kola vy 
chovala colý ra J fiO JWBdnS'ch hudobných 
umelcov. be~ ktorýc h by nebol náš dne 
ný vývoJ my lttefný, predsa len ma la 
vefml silný dobový Index. Bo la to š ko
la vyslovene profeslonalls tlckého cba
ra ktem. Umelecké v9učba bola odlzolo· 
va ná od všeobecneJ llterneJ výchovy. Ab· 
solvent l s tarého typu konzervatória ne
dostali všeobecné vzdelanie, tba odborný 
výcvik v hre na nás troji a základnil hu
dobno-teoretické orientáciu, napodložent\ 
v!loobecnýml lltornýml vedomosťami. 

Február 1948 pr iniesol nové, vy!l!lle 
požiadavky na vývoj umeleckej osobnos
ti, a táto !lkola musela byf reorganizo
vaná. 

Tak vznikol návrh hudobného gymnli· 
1la, k torý sa opieral predovšetkým o so
vietske s kCisenostl. Popri hudobných 
predmetoch vyučovali sa tu takmer všet
ky llterné p redme ty na s tredo!lkolskel 
tlrovnl a š tl1dlum po ptatlch rokoch kon
čilo maturitou. Autorom návrhu bra ti
s lavského hudobného gymnAzla bol pro r. 
fén Strelec. · 

Kedf e potreba odstrániť pedagogický 
profes!onallzmu'> - a tým napravi! chy
by minulos ti - bola skutočne a ktltna. 
prls ttlpllo sa k Je l rlc!:enlu a! prll!š ra
di kálne a zo začiatku sa zaš lo do d ru
hého extrému, ke dy žiak pre llterné š tó· 

d tum nemal čas na odborný v~cv1k. ľl·e· 
ba kon§tatovaC, že hudobné gymnázium 
bolo myslené ako škola prfsne lntc rnat
na, l!o sa nepodarilo zabezpetlť (v lome, 
že konzervatóľlum dodnes n ie je vhod
ne umies tnené a nemá vlastný tn terndt }. 
Pos tupne bola táto ~kola nloko[kokré t 
reorganizovaná, pričom vefml v)•zn <.~ rnná 
bola celoš tétna reorganizácia v roku 
1951. NeskOr vy(Jstlla do dne~ného typu 
i'lesCročneJ š koly - 1> maturitou po 
4. rol!nlku, na k torom je zabezpečená v 
žladOcom rozsahu a ko v!íeobecná, tak 11 
odborno-umelecká výchova. Tým bolo 
s koncované s pedagogickým prorestona · 
l!zmom a začalo sa vyučovať v d uchu 
nových z~sad socialistickeJ pedagogiky 
V prehlado prebieha l v9vof v rokoch 
1948-51 takto: rl!! s l! ce zname najtl prie
merné percentuálne zastúpenia llternýcll 
predmetov u ul!ebnom pláne ): 

Staré konzervatOrtum 
(do roku 1948] 9,7 Oí 
lludobné g ymnázium 
(od roku 1948-49 ) 60,4% 
Rratlslavský reorg. návrh 
11950 l 43.3 ~ o 
Celostátna ťiprava 
( 9. X. 1951 l 39,2 O,.f 
Tak9to vývoj prenikavo zasiahol do 

o bsahoveJ s tránky vS'učby. Učebné piA· 
ny boli n lekofkokrát menené a Ich ná
plt1 tiež pre konala zaujímavý vývoJ. v 
oblas ti lntorp retáclo nAstupll nový sme r, 
d nes u! každ~mu známy iotorpretai!nf 
realizmus .. Joho hlavnyml znakmi sa tol 
obsahovo náročnt preJa v, podmienený 
dokonalým ro1·movanlm osobnosti In ter· 
preta. Prls tOpllo so k zavedontu tvori· 
vého prfs tupu k Interpretačným prah~ 
lOmo m, k formovaniu subje ktfvneho In· 
dexu lntflrpretár le, š tudoval sa !ntPrprP· 
tal'n~ obsah a jeho výchovný význam, 
pr ibudla dOle:tltost i>tOdla dejfn hudbv a 
hudobnej es teliky s clofom hls torlckéhD 
a estetického pochopen ia obsahu s kla
dieb atd. 

Osobitnou v9vojovou kapitolo u bolo 
zalo! enle VSMU v Bratislave. Do roku 
1949 bolo konzervatórium najvy llfm hu· 
dobno-umoleckým učlll!lťom. Na záklede 
reorganizácie hudobného š kolstva s talo 
sa konzervatórium š pecia lizovanou od· 
bornou š kolou a vysoko!lkolský stupeň 
bol predfsponovaný, doplne ný a vybu
dovant na VSMU, ktorá bola p rvou vy
s okou hudobnou !lkolou na Slovens ku. 
Celý ra d predbežných kompetenčných 
problémov vyOstll k postupnému vyme
dzeniu spoločenskej prá vomoci obidvoch 
š kOl, čo priviedlo k lntenztvnej spolu· 
prá ci a k výchovo kvalitných hudobno· 
umeleckých kádrov. 

Velmi s ilno sa rozvinulo základné h u
dobn6 š kols tvo. Kým pred Cebru6rom 
1948 bolo na Slovensku Iba nlekofko 
sGkromných hudobných škOl, po ham 
sa začali zaklada! naJprv mestské hu· 
dobné školy, nes kOr dne!lné fudové !lko· 
ly umenia. Prlllv kádrov na konzerva
tórium sa t9m pods tatne skvalitniL 

ROMAN RYCHtO 

na, B. Urbanca, T. Frelu a O. 
Ferenc1yho. 

Vefml podnetným!, zaujfmll · 
výml a užitočnými boli bllate· 
rálno rokovania Jednotlivých 
delegácU. S našimi partnermi 
z Vefkého divadla v Moskve 
sme upresnil! plán Ich hos fo 
van la v Bratis lave ( 4.- 8. Vl 
1973). Po sválenf priestorových 
mo! nostf Dálhn favls.ka sme aa 
dohodli aa •mena pôvodue p16-
noYan6ho titulo. Velké dlYadlo 
uvedlo 2-krdt Cajkovsk6ho ope
ru Plkov6 d'ma, v dvojitom ob· 
sadenl - protagonistami seibo
ru, medzi lnfm G. Vtlnevskou 
a T. Mllalktnovnu, Z. Andl apa· 
rldzem a V. Atlantovom a dn 
koncerty Arlf a zborowjch sct!11 
z rôznych opier. 

Hovorí zasl. umelkyňa Mária Prachovská 

Fes tivalovému výboru Brali 
s lavských hudobných slávnos tf 
predkladáme nlivrh na hosto 
vanie Nbodnaj opery 10 Sofie. 
ktorá mOže u n4s vystúplt v 
dt1och 3. a 4. októbra t. r . s 
oporou M. P. Musorgsk6ho Bn
ris Goduuov (v titulnej úlohe 
pravdepodobne s a lternuj(Jcim 
N. Gjaurovo m a J. Petrovom J 
a Komor11a) opery z Va ršavv 
ktorli mOže hosťovať v Diva 
dolnom š tOdlu VSMU 11. a 12. 

(Pokračovanie na 5. str. ) 
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t:eskoslovenskt rozhlas - Symfoolck' r edakcie -
pripra vuje ul lltvrtf rok zaujfmavý cyklus re16cif ,.Pn· 
sedenie pri hudbe". Redaki!ne pripravuje t ieto posede
nia IO známymi umelcaml-d.Jvadelnlkml Etela t; 6 r 1 k a. 
Pre nujlmovost, cennosť a originalitu myšlienok 1 ,,vl· 
denia" hudby s me sa ro1bodll uvere jiiavat' vymania 
slovenských her cov, ktoré maj6 i!o povedať - svojou 
vr6cnosfou - l l!ttatelom a U ho časopisu . Verfm o. to 
ich zaujmli tak, ako posluchlil!ov ro:r:hlaso. 

• \16] zduj em o - a~- \O to da na .. vat .,vá::nrt 
hudbu" ( pod( a m1la je to l.:rástw hudba ) začal S c h u
b e r t o o o u Nedokončenou To vo mne rozo:IJUčalo ta-. 
ký hlboký :dujem, ~e .~om potom ma $ vážnou hudbou 
celým svojm1 ::i votom To tleZilnme•tó. že odmietam cnJi 
rf ruh hud /Jy, ale ma nezaujmw a tleposobc nn m1ia tak, 

(Pokračovanie na 3. atr.J 



SHR zasadala 
Ako sme už uviedli v minulom llfsle, 

dňa 9. februára t. r. bolo prvli tohto· 
ročné zasadnutie Slovenskej hudobnej 
rad y. 

Hlavnou otázkou jednania bola podrob
né Informácia o záveroch ideologick9ch 
plén ÚV KSC a Ov KSS, aplikovaná na 
hudobnú oblasť. Správu za Ministerstvo 
kultúry SSR podal riaditel Odboru ume· 
nla s. Jozef Kot. HoVOI'll, že sa rozvinu
lo hnutie umelcov za angaZované die
la - za širokej aktivizácie a podpory 
Slovenského hudobného fondu. Už dnes 
môžeme konštatovať vznik nov9'ch, vy
soko umeleck9ch skladieb - aj s ver
mi koukrétnymi témami - k jednotil· 
vým jubileám nášho štátu. Konštntoval 
ozlvenle činnosti zss a práce jeho komi
siť. Velká pozornosť sa má venovať mar
xistickeJ hudobnej kritike, a to aj š ko
leniami mladej generácie kritikov. v 
správe s. jozefa Kota sa hodnotil aj 
časopis Hudobn9 život, ktor9 v novom 
roku preš1el pod patronát Slovkoncertu. 
Mimoriadny Interes a oživenie záujmu 
budú venované českeJ hudbe - plánuje 
sa, že raz mesačne zaznejú v bratislav
skom Stúdiu NS (b9valá AstOria) veče· 
ry českej hudby a poézie. Predpokladá 
sa podobný záuJem l zo strany českých 
partnerov. 

Otázky demokratizácie kultúry - Ml· 
nlsterstvo kultúry SSR má záujem, aby 
hudobné podujatia a restlvaly boli v čo
raz širšej mtere aj mimo fizemla hlav
ného mesta Slovenska. Ich porladanle 
je však podmienené v9chovou nového 
diváka z čo najširšieho okruhu pracujú· 
clch. Ze sa to dá realizovať novými for
mami práce a propagácie, dokazujú skú · 
senostl z BHS. Pravda, s tým súvlsf aj 
starostlivost o estetickú výchovu na ško
lách a mimo n ich. Ide o to, aby hu
dobné podujatia boli poriadané živo, s 
aktfvnou fičastou tvorcov, s besedami, 
vý"stavkaml a pod. 

V diskus ii vystúpll riaditel Slovkon
certu Ľ. Clžek, ktor9 oboznámil prťtom
ných o vzrastajúcom podiele slovenských 
súborov a jednotlivcov na celoštátnej 
agentážneJ činnosti. O. l. Informoval o 
Návrhu na opatrenia pre demokrati z6· 
eiu hudobného a divadelného ! Ivota na 

Na čom pracuiete? 

... odpovedá gitarista Jozef Zsap· 
ka, profesor Konzervat6ria v Bratl· 
sla ve: 

t 11mf SSI, ktort vypracoval Slovkon· 
cert. Upozornil, že na realizáciu opatre
nf treba vytvorit ekonomické a spolo· 
čonské podmienky. Dr. L. Mokrý v dis· 
kusli rozviedol problémy výchovy mlá· 
deže a predložil Slovenskej hudobnej ra
de návrh, aby žiadala štatutárne uzáko· 
nlf činnosť Hudobnej mlá deže. J. Halu· 
zický informoval pr!tomných o náplni 
BI IS 1973 a o koncepcii pre nasledujúce 
I'Oky. Pracovnfčka hudobného oddelenia 
Mi nisterstva kultúry SSR dr. J. 
Svecová - mala informatfvny referát 
o hlavných hudobných jubilejných po
dujatiach na Slovensku v tomto ro ku. 
Vedúci Hudobného vysielania slovenskej 
televfzie s . J. Meler priniesol rad zaujf· 
muv9ch faktov o zvyšovani podielu hu· 
dobného vysielania v televfznom progra
me, o dlhodobej koncepcii realizácie hu
dobno-dramatických diel pre televfznu 
obrazovku a o problémoch koprodukč· 
nej práce medzi televlzio u, rozhlasom a 
hudobným vydavateJstvom OPUS. Treba 
kvitovať, že hudobné vysielanie sloven· 
skej televfzie prinieslo v poslednom ro
ku pre d iváka zaujfmavé publicistické 
programy, ako js Musica viva a Hudob· 
ná kronika. Dr. l. Stanisln, riaditel vy· 
davatefstva OPUS podal s právu o u me
lecký"ch a hospodárskych výsledkoch 
tejto organizácie za minulý rok. Upozor
nll na mimoriadne ťažké podmienky, 
v ktorých vydavatelstvo pracuje - a na· 
prlek tomu vykazuje velmi dobré vý· 
sledky, o ktoré je čoraz väčši záujem 
medzi domácimi i zahraničnými odbe
ratefml. Je nutné zabezpečiť tomuto pod· 
niku najml! výrobné zariadenia, vzhla
dom na stále sa zvyšujúci plán vý"roby 
gramoplatnf. Ílalej infor moval o rozšt
renf špecializovaných preda jni OPUS-u 
na Slovensku, ako aj o ťažkostiach odby
tu v Cechách. Problémy stí 1 so širšfm 
odbytom do zahraničia a s propagáciou 
platni a hudobnfn prostrednfctvom mas
médlf, československých kultfirnych 
stredfsk a pod. 

Zasadnutie Slovenskej hudobnej rady 
teda prinieslo rad konkrétnych návrhoY 
a konltatonnf, ktorých jediným r.ielom 
je zvýienle 1írovne slovenského hndob· 
ného života. Mnohé ná mety slí l n llpirač· 
né l pre masmédiá. Z toho d ôvodu u 
budeme v budlícnostl zaoberať jednotil· 
výml problémami lni tltúcll, informova( 
čitatefoy o úspechoch, ale i o rlelenl 
p roblémov. T. URSINYOVA 

- So Slovenským komorným or· 
chestrom (umelecký" vedúci Bohdan 
Warchal) som hral 6. a 7. marca 
t. r. v abonentnom cykle koncertov 
SF pre závody skladbu od žijúceho 
španielskeho autora josé d e Azpla
zu. Na recitál pre Bratislavu ( dt)a 
29. aprtla t. r. v Zrkadlovej siem 
Primaciálneho paláca) pripravujem 
program s dielami skladatelov -
johna Dowlanda, Hansa Beustedlera, 
Domeníca Scarla t tlho, Mattea Albenl· 
za, joaqufna Turlná, Joaqufna Roclrl· 
ga a ďalšfch. Od j. Rodriga študu· 
tem skladbu s názvom Fantasla para 
un Gentllhombre pre gitaru a velký 
orchester. Pre OPUS mám nahrať na 
gramoplatňu Viva ldiho Koncert pre 
flautu, g itaru a sláčikový or chester 
a upravu jem pre gitaru zbornlk Ie
vočských lutnových tabulat\lr. OPUS 
chce vydať zbornfk prednesových 
skladieb pre gitaru a požladal1 ma. 
aby som urobil Ich výber. Prlhlás ll 
som sa na gitarovú súťaž do Parfža 
pre rok 1974, ktorá sa usporadúva 
v okt0br1. Ktoré skladby budú po· 
vinné, sa dozviem a:/: zač.latkom au
gusta. Ťažkosti sú pre mi'la v tom, že 
povinné skladby sú u nás vefrnl taZ· 
ko dostupné. Keď sa ml aj podari 
noty zohnať, zostáva málo času na 
štúdium. M. MeSAROSOVA 

Di'la 7. februára 1973 sa v košickom Dome umenia po prvý raz predstavilo Sláčl· 
kové kvarteto pri StátneJ filharmónii v Košiciach. Je to v poradf už tret! komorný 
súbor (po dychovom kvintete a komornom orchestri), ktorý vznikol pod .,strechou" 
Státnej fllha rmOnle a po krátkom čase sl vedel nájst svoje uplatnenie, ba 1 svojho 
poslucháča. Dramaturgicky bohatý" program (od prfsne klasického Haydna, cez ro
manticky uvorneného Dvofáka, aZ k premiére mladého východoslovenského sklada
te la jozefa Podprockého) v poda nf členov Sláčikového kvarteta (Milan Jlrout a 
Frantll ek Figura - h usle, jozef Kýika - viola, Juraj jánoifk - violončel o 1 bol 
Interpretovaný s oduševneným zápalom, technickou precfznostou a výrazovou uvo!
nenostou. Po tomto koncertP. nasledovali pozvania do rozhlasov9ch štúdlf, na dalšie 
vystúpenia, ale Ich doteraz najdOiežltejštm cie lom je, preds tavlt sa na prehliadke 
mladých Interpretov v Trenčianskych Tepliciach, ktorú každoročne usporadt\vo ZSS. 

L. URBANtiKOV Á 

Mest•kf Yýbor Slovenského z-väzu 
protlfail• tlckých bojovnlkov, Mestský 
dom kultúry a osvety, Mestská knlf· 
nlca a Mestské odbory Matice sloven· 
skef 'f Bratislave oslávili dôstojne 
25. výročie vlťazstva pracu j1íceho lu· 
du nad reakciou v roku 1948. 

Slávnostný koncert bol 23. februára 
t. r . v Zrkadlovej sieni Primaciálne
ho pa láca. Odzneli diela slovenských, 
l!eských a ruských autorov. Na kon· 
certe vystúpili národná umelkyňa 
Margita C e s á n y i o v á , Stefánla 
Hu l m a n o v á, Frantliek L l v o r a , 
jozef S pa č e k, Frantliek Ben k o v
s k ý. Ladislav V o j tk o a Ján S a 
l a y. V hovorenom slove sa predsta
vili Eva Mária C ba l up o v á a Ján 
Rybárik. 

Slávnostného koncertu sa zúi!ast· 
nili verejni a politlckf činitelia mes
ta, odbojá ri a mládd. Na bohaté r e
volui!n6 tradfcle a boj nálho p racu· 
1úceho Judu proti reakcii • roku 1948 

Bilancia 
zboru 
Dňa 13. januára t. r. stretol sa v ZA· 

vodnom klube ROH pri SND Mleianý 
zbor bratislavských učlteJov a pozvanf 
hostia, aby zbilancovali činnost telesa 
za minulý" rok a súčasne vyt9člll per
spektfvy pre prácu v ďal šom kalendár
nom roku. 

Z refe1·átu organizačnej tajomnlčky 
E. DudUovej vystúpila do popredia bo
ha té umelecká l výchovná činnost zbo· 
ru. Popri trudičnom repertoár! [domáca 
l svetová klasika 1 významn9 zástoj v 
dramaturgii predstavujú 1 s\lčasné, Ideo
vo závažné a zaangažované diela, ktoré 
vý"datne napomáhajú plniť telesu jeho 
vý"chovné poslanie. Spevokol vystupoval 
pri rozllčný"ch Jubileách (V. l. Lenina, 
M. Moyzesa, j. KráJa, VOSR, 50 rokov 
ZSSR) a prfležltosuach (vernlsá~e vý
stav, odhaYovanie sochy a pod.) . Absol· 
voval ll v9chovných. 7 celovečern9ch 

koncertov, trikrát vystl1p11 na prehllad· 
kach zborového spevu, v auguste sa zú· 
častnll na zájazde v Bulharsku a na
hrával časť svojho repertoáru pre fono
téku rozhlasu. Rastu zboru v9datne na · 
pomahall pracovné sústredenia najmll 
mimo Bratislavy (Modra, Rusovce a 
pod.), kde sa mohli členovia lepšie kon· 
centrovať na umeleckú prácu. V budúc· 
nosti by sa tladalo lepšie a plánovitej
šie pripraviť - v spolupráci s vedúci-

Skolská hudobná výchova: 
Zreorganizovaná 
komisia 

Hoci od založenia SSHV v Bratislave 
uplynulo takmer pät r okov, O d b o r n á 
k om i st a p re z á k Z ad n ú 1L udo b
n ú v ý c h o v u, ktorá má pre svoju 
činnost najmasovejštu základňu, lebo je 
určená pre všetky ZDS na územi SSR, 
z rozličných príčin doteraz nevyvíjala 
dostatočnú činnost. 

Z t oho dôvodu bola 15. decembra 1972 
do zasadacej siene ZvBzu slovenských 
~Zadrztetov zvolaná novoutvorenó 12· 
členná komisia, ktord ma zast úpenie vo 
všetkých troch krajoch SSR. V komisii 
sú aktívni členovia bývalej komisie, do· 
plnení novými členmi. 

V. pr vom bode pro11.ramu oboznámil 

prítomných predseda komisie s nipkto
rými problémami hudobnej výchovy na 
ZDS z E l a b o r a t u o s tí č a s n ý c ' ' 
p r o b l é m o c h h u do b ne f v ý c h o
vy, ktorý vydal Zväz slovenských skla
datetov v Bratislave. 

Dalej bol prejednaný a schválený plán 
práce na kalendárny rok 1973. Komisia 
sa podt a tohto plánu zíde na tri pra
covné porady. 

Prvá porada bude v marci t. r . v Ban
skej Bystr ici. Na progr ame je návšteva . 
n. p. Učebné pomôcky. kde st členovia • 
komisie prezrú učebné pomôcky pre hu
dobnú výchovu a urobia výber pre Hv 
na ZDS, ~torý predložia na MS SSR vo 
forme návrhu pre cent rd!ne doddvky. 
V Ul&adacej sieni Učebných pomôcok bu · 
dú komi&ii demonštrova( prdcu s nie
k torými pomôckami (ozvučená notovlf 
tabura, niektoré diafilmy, f ilmy a pod.) . 

Druhá porada bude v máji t . r. v ok
rese 'f_oprad. lcde sa pritomní oboznámia 

s prácou predmetovej komisie hudobnej 
výchovy pri OPS. Bude v rámci metodic· 
kého dría, na ktorom bude jedna otvo
rená hodina hudobnej výchovy v 6.-9. 
ročníku ZDS. 

Vyhodnocovacia porada bude v októb
r i, alebo v novembr~ t . r. v Bratislave. 

Okrem toho sa móžu členovia komi
sie zúčastnlt na hudobno-pedagogickom 
seminár i , k t orý usporiada SSHV v do
me SZSU v Trenčiattskych Tepliciach. 
Nakoľko sa vyžaduj e, aby sa členovia 

komisie podieľali na r iešenl aktuálnych 
hudobno- výchovných problémov, rozde· 
lili st prácu do štyroch komisií: 

M e t o d i c k d k o m i s i a bude sa 
zaoberaf metodikou nácviku piesn! a 
počúvania hudby a ostatnými metodický
mi otlfzkamt hudobnej výchovy na ZDS. 
Bude pripravova( metodické listy pre 
OPS, pripravi zborník vzor ových hodírt 
hudobnej výchovy z nácviku piesne i 
počúvania hudby. 

poukázal vo svojom s lávnostnom pre
jave člen predsednfctva MV SZPB 
dr. Ján Ju rá ii. Bol to jeden z tých 
vel!erov, ktorý splnil kultúrno-polltlc· 
ké poslanie. Umelci za krásny ume
lecký výkon obdržali dlhotrvajúci po· 
tlesk od pol!etnéllo publika. 

VLADO RAPOS 

Snlmka: Margita Elbenová 

ml školských odborov NV - výchovné 
koncerty. 

Za rok 1972 zfskal zbor nlekolko vy· 
znamenanl a cien: Zlatý odznak za zve· 
ladenie Bratislavy, v rámci súťažnej pre· 
hliadky Zlatý veniec mesta Bratislavy. 
diplom za najlepšiu Interpretáciu súčas
nej tvorby a cenu za najlepšf prednes 
skladby sovietskeJ 1 spriatelených kra· 
jfn, na Festivale zborového spevu v rOm· 
cl BHS 1972 čestné uznanie - za pro· 
gresfvne hodnoty tvorby XX. storočia. 

Tieto úspechy sú podložené 349 hodina
ml (l). ktoré každý člen obetavo venoval 
prác! v telese zo svojho volného času .• 
OrganizačnO vedenie zabezpečilo dvoj· 
tý"ždi)ový zájazd l vystúpen ia bulharské· 
ho spevokolu Ciernomorské zvuky, s kto• 
rým nadviazalo dru~bu (jún 19721. Rea· 
lizovala sa družba so zborom j. B. For· 
stra z Brna, ktorý vystúpll v Bratisla· 
ve a slovenské teleso sa prlpravu je v.r á· 
tlf vystúpenie v tomto roku. V štádiu 
vyJ.ednávanla je zájazd do ZSSR, NDR, 
prfpadne l Polska. 

V súčasnosti je umeleckým vedúcim 
telesa mladý dirigent P. Hradil, jeho 
asistentom J. Svitek , hlasovým porad· 
com J. Wleder mann, člen opery SND. 
Výbor pracuje pod vedenlm d r. K. Klo
builckéllo. Prepotrebné je miestnos t pre 
uloženie dokumentačného materiálu a 
pre prácu výboru. V súčasnosti najväč

lllm problémom je fakt , že riaditelia i kól 
členstvo v tomto te lese nepokladejú - za 
mimolkolsk1í činnosti 

Na záver sa uskutočnili volby, na zá· 
klade ktor9ch bol na čelo výbot·u zvo· 
lený s. Gus táv Hole, Inšpektor bud. vý"· 
chovy v. v. V. CIZIK 

K o m i s i a p r e u č e b n é p o m ô c
k y vypracuje za spolupráce ostatných 
členov odbornej komisie zoznam zlfklad-. 
ných pomôcok pre Hv na marcovú pra .. 
covnú poradu v Banskej Bystrici. Bude 
sledovaf tvorbu a vydávanie novýc/L 
učebných pom6cok pre Hv a bude o nich 
publikovar v pedagogickej tlači - Uči-< 
teľské noviny, Spravodaj SSHV, Hudob .. 
ný život, metodické listy a pod. 

K om i s i a te chn ick o· e zp e rt .. 
men t dZ na sa bude zaoberat s pr oble .. 
matikou technických médií. Vypracuje 
pre OPS návrh na seminár a používani 
technických médií, o znížení poruchovos ... 
ti, o modernizácii vyučovania hudobnej 
výchovy a pod. Bude publikova( v peda
gogickej tlači, metodických !lstoch a 
pod. 

K o m i s i a p u b l i Te a č n d bude po .. 
dávaf správy o činnosti' Odbor nej ko .. 
misie. o prlfci komisie pri ZHV pr i Od .. 
bočkách SSHV, o práci v OPS v peda
gogickej tlači. ap. ANTON ZÁVODSK? 



Witold Lutoslawski 
jubiluje 

Pri prllelltosli pripomeoutla al 
leatdesiatln Witolda Luloslaws ké
ho, poliadall ame o napfsanie 6va
by o tomto poprednom predstavi
terovl polskej a e urópskej sdi!as
nej hudby slovenského skladatera 
TadeAia Salvu, ktorý za svojich 
ttQdll v Polsku i!aalo 1 nim kon
aulloval. 

SPOMIENKY SO METAMORFO
ZAMI A POZNANlM, CAS JE NAJ· 
SPRAVODLIVE)SIM SUDCOM, KTO· 
Rt HODNOTI NEZAUJATO. 

W. L. je jedným z najvýznam
nejMch preds tavllelov dnešnej 
svetovej hudobnej ku ltúry, synte
tlkom sl1časných kompozičných 
výdobytkov. )cho tvorba sklbuje 
a vystihuje myslenie l citenle člo
veka XX. storočia. Všetkým prv
kom hudobného materiálu dal 
presné zafixovanie a začlenil Ich 
do tvaru pOsoblaceho s maximál
nou Očlnnosťou. Jeho tvorba -
reprezentovaná hudbou komornou 
a symfonickou - te naplnená sli
nou dramatlčnosťou, ale l kantl· 
lénou. Hoci s a zvyklo tradovať, že 
dne~ná hudba sa vyhýba meló
dll, u L. je presila sl1časne cite
neJ melódie. Opusová tvorba L. ole 
je rozsiahla, no napriek tomu sa 
každé dielo stalo člnom, na ktorý 
sa čaká s napllttm a záujmom. 
Samozrejme, rýchlosť práce, dO
kladnosť a premyslenosť pri kom
ponovanl sO prlznačné práve pre 
umeleckO osobnosť L. Je nekom
promisný k svojim dielam, no ne
raz formulu je velmi otvorené hod· 
notenla aj o skladbách sObežcov. 
Na vlastnej osobe som mal pri· 
le!ltost poznať postrehy tohto 
skladatela, jeho otvorenosť, no 
nikdy sa ml nezdalo, že by jeho 
uzávery vyznlevall a bočnými 
dmysl aml, alebo so snahou potia
čl( osobnost toho d~:uhého. Táto
jeho nápadná - d e m o k r a t l č· 
no s ( myslenia te tou najvzácnej
i ou Judskou 1 umeleckou vlast
nosťou L. 

L. O OLOHE NÁHODNOSTI V 
!ICHNIKE KOMPONOVANIA: 

,.Nébodnosf, l ubovlll a - ad 11-
bltum - • hudobnom diele nemll
la edatonf. Ak aa tak alene, ne· 
•olno dielo naanf umeleckf m. 
Nad vletkf m musf drlaf pen6 ru
lea autor, ktort je Jedlnf m reall
aétorom Idey diela - a teda l 
Hbareallzétorom. Myalfm ttm 
lllaYBe na aleatorlka, okolo kto
nf • lcompozll!n~ 11récl nnlké 
aaolatvo polemfk. 

••• 
S ttmto výrokom L. sa stotož

ftu jem, uvedomujdc sl, fe ad Ubl
tum v stavbe hudobneJ formy, v 
uchopenf hudobného materiálu ne
ndle k clel u umeleckeJ pr4ce. Ho
cl sa n4m navonok zdá, fe 1 v pri
rode vznlkajd n4hodn6 neorganl
zovan6 Javy, nie te to tak. Všetko 
podlieha prfsnef dialektike vývo-

Ja, a tak aj hudobné dielo - ako 
výtvor človeka, vychádzajťiceho zo 
živého pros tred ia, pracuJúceho s 
matériou, musi podliehať prlsnym 
zakonom hudobneJ tvoroy. ... 

L. O VfSLEDKU KOMPOZJCNEJ 
PRA CE: 

,.Pr e mila Je Ideálom hudba, kto
r6 aama osebe vystač! 1 vlastným 
Jazykom, 1 vlastnými komunika
tívnymi prost riedkami - bez alov
nýcb sprievodov. Nemô!em aa sto
to!nlf a tfml, ktorf povalul6 ko· 
menUir k dielu za jeho Integrálna 
st!. l!aaf." ... 

Hoci L. odmieta slovné spre
vádzanie skladby do sveta hudby, 
nikdy nešetrl dspornýml, no vý
stižnými replikami, ktoré dlelo 
hodnotia. Mal som prlležltosť po
čuť jeho sOdy, v ktorých Je ok
rem otvorených kritických pripo
mienok výrazné partnerské rešpek
tovanie, ktoré by sa ťažko čakalo 
pri takom mene, skdsenostlach a 
ohlase, akf má vo svete tento 
skladatel. L. sa nikdy nesnažil, ba 
dokonca odmietal roblf uzávery zo 
skle, náčrtov: vždy posudzoval 
skladbu komplexne. po Jel dokon
čent A ešte jedna vec Je u neho 
obdlvuhodn6: nech by .. zaviali" 
akékolvek modern6 čl módne vet
ry v spOsoboch skladatelskeJ prá
ce, vždy mu Iš lo o maxlm6lne vy
užitie pou!ltých hudobných ná· 
strojov, o vlastný obsahový vklad 
a osobltd cestu spracovania, kto
rá by charakterizovala rukopis to
bo-ktorého autora. ... 

L. O MINULOSTI, PRlTOMNOSTI 
A BUDOCNOSTJ HUDBY: 

,.Neviem al predatavlf at!.časnd 
hudba ln6č, eko l!allf toho vl etké
ho, čo sa vytvorilo 'POI!as clvlll
zal!ného vtvoja ludstva. Kal df 
skladater vychádza z hudby mi
nulosti a neverím, !e by t4to sku
to!!nollf mala lnf, nel 'POZIUvny 
charakter. Ta! ko 11 naul!lf ,.re
mesto•, ak nepoznáme, kde m4 

Hovori zasl. umelkyňa Mária Prechovská 

Tália o hudbe 
(Dokončenie z 1. str.) 

avoje koreae. A. tie d '"" • JO
znatkoch mlnulfcb 1ener6cli. T6· 
to mylllenku adresujem hlavne 
mladym kompozičným druhom. 
Prlznham sa k tomu, le faJ ko 
by vzniklo ktor6kolvek moje die
lo, ak by aom v mladoatl aepre
l lel l kolou mlnulfch at6ročt, ak 
by aom ju v rôznych forméch Dl· 
bol počt!.val a analyzoval - a te
da aa l nepoučil na aktaeaoaUach 
nallcb predcbo~~~v." 

Pamätám sa na jeden výr ok L. 
- možno časom nepresný, ale v 
podstate znejťicl takto: Skola mO· 
~e dat mladému človeku vera 
ale vš etko navyše (rozhlad, skd
senosť, tťižbu po konfrontácii l mu
sl vychádzať z vlastnej ambicióz
nosti a z potreby dopátrať sa ume
leckeJ pravdy. Treba mať na zre
teli nielen vývoJ svetový, ale po
zrieť sa hodnotlaco a poučujdco 
1 domov, kde sú často hodnoty 
na jmilšie - a teda l najvzácneJ§Ie. 
Pozrieť sa tam, kde sú overen6 
celky, ale aj Inšpirácia do ďalšieh 
dnt. 

L. O KLASIKE A AVANTGARDE: 

,.KlasiJcml nuývame tfch, kto
rých diela pretrvali atéročla. St 
to tvorcovia, čo mali prlpravent 
pôdu l zhemle vyjadrovacfch pro· 
strledkov ,.prvými belcaml" na 
ceate umenia. Samozrejme, le 
skladby klasikov aa tak atall ayn
tbou vletkého vyak6ian6ho a pre
vereného. Nale storočie mllle fal· 
ko nazvať nlektor6ho 10 atl!aa
ných autorov tfmto pomenovantm: 
jednak uplynula Iba krátka doba 
od vzniku Ich diel a navyle mnol 
stvo vyprodukovanet a hodnota
ml času neoverenef hudby neprel· 
lo dokonalfm filtrom -poalncbél!· 
akeho a krltlck6bo hodnotenia." 

••• 
Napriek vyhranen6mu názoru na 

tdto otázku som presvedčený, l e 
W. L. sa stal Jedným z vrcholov 
hudobného snaženia nášho veku. 
Sám nikdy nemyslel a neveri to
mu, že dospel k uzáveru, k do· 
končeniu, k zakldčenlu - a to 
nechcem tvrdiť ani ja. No každý 
opus autora sa nielen očak6va, ale 
l doznieva - bez zbytočných po
lemlk, no o to s vllčštm uzna
nim umeleckých ctelov reprezen
tanta národa s velkou kultOrou 
európskou, ba svetovou. Jeho 
skladby sl nenárokuJd na vonkat
llu e fektnosf - sd to medllécle 
s vrcholmi uprostred, medlttcle, 
ndtlace poslucháča rozmýlfaf. Tt
to vyvUenosf formy s ob$ahovfm 
zámerom je tým nafaenJ!lneJ§Im 
v L. pr ácach. ... 

Z najvfanamnejl fch opoaoY 
W. L.: 

Prvé aymf6nla (1947), Koncert 
pre orcheater (1954), Muzika l a
lobna ( 1958 ), Benétake hry ( 1961 ), 
Tri poemeta oa texty Henryho Ml· 
chauza (1963) - uvedené v Bra
tislave, Parolea, tlu6ea (1965 ), 
ll. symfónia (1966·67), Llvre pour 
orcheatre ( 1968) - uvedené v 
Bratislave, Koncert pre vloloni!elo 
a orcheater (1969·70). Slél!lkod 
kvarteto ( 1964) - uvedené v Bra
tislave. 

(Citáty sd z knihy Tadeusza Ka
czyi\ského: ,.Rozmowy z Wltoldem 
Lutoslawsklm". ) 

TADEAS SALVA 

ako pr4v~t t4to hudba. Myslim 81, ie v tudskom živote 
sú obdobia, kedy sa hudba st4va vetmt dôležit ou a po
trebnou %loVcou osobnosti. Ned4vno som bola u svojej 
susedu. Md syna, mladé chlapča - automechanika, ktorý 
14 do dne§~Who dňa absolútne s hudbou tlezapodleval 
a teraz sa mu zrejme otvor il nejaký inšpiračný zdroj 
o ~rdct a naraz st doniesol domov "Cajkovskéllo, začal 
nattt mamu: - Po č ú v aj, b ud tt ch o, nero z
pr 4 va j tot" o, ak4 je to krásna hudba! Tak 
to t o bolo možno aj so mnou. Zasl. umetkuňa M4rla Prechovsk4 

• Po Schubertovt prt§lt tnL Neskôr som st vetmi ob
l úbUa klavfr - a cez tento nflstroj som sa dostala k 
B ach o o l , , , Ket! skončf obdobie búr livóctva, mlados
ti, nar túpt druha ftlza unfmanla života t jeho hodnôt. 
Zo začiatku I Cl Bach človeku vidl tažk(J. Ale neskôr po
sluchdč pozrui o jeho hudbe sttltislce možnosti a vart4-
cif. Nie j11 to opakovani~t donekonečna - a ak 1a niečo 
opakuje, tak to m4 svoje hlbokl zdôvodllente. Tak je 
to aj o ~tvote. V prdct, v spôsobe fivota ~a držím pri
kladu Bacha. Vo viazanosti, sústredenosti Bachouej hud
bu je zmysel, obsah aj radost. Bach rozm(J!ta, ale Bach 
aj poozrui!a a posilňuje. , 

• O muzike m6iem povedat tba t otko, ie je k rósna. 
fe by rom odporúčala každému, aby sl hudobnl diela 
IJflpoČul nie raz, dva razy, alt~ trt, Jtyrtkr4t, pretože to 
j11 tak, ako ketf idete na výstavu - obzrtef st obra
ZU· PrvO raz sa na n11 divate a myslite sl: čo je toto. 
čo hentoF Naraz sa v4m zap4čl tstg t6n, kompozicia, 
farba 11 j ednlho krdsneho dňa sa "zatúblt~t" do obrazu 
ako celku. la rom sa tak don~tkonečna dlvala vfdy na 
jeden obraz uan Gogha. Bol to manetou(J kon4rlk o po
Mrlku.. ledného dňa ml ožil. A tak je to aj s muzikou. 

Bez toho, le biJ aa človek teoret icky vzdelával, ožije 
o človeku aama od seba. Je vetkd !koda, ket! st niekto 
vnlmavost ochudobltuje o t úto zložku n4Jho unutra. 
St4le .. pletiem" výt varnictvo s hudbou. No muslm! Za
tubtla som sa napríklad do impresionizmu. To je Jt(Jl, 
ktor(/ mt najvtac vyhovuje. A tak som sa dostala ai 
k D e b u s s y m u, R a ve l o v i . Oni pre mňa ,.tečú". 
ako život. sa pestri, farebnl , nezastavttetnl. Ravel je 
pre mňa vetakrát morom, k torl sa ml poftasttlo v živo
te vldtef iba dvakrót, aj to nakrátko. No zostava vo 
mne večnou túžbou. Ak počúvam Ravela, zatvor fm oči 
a pozerám na to, čo mt nie j11 mof nl uzrtet. 

l! Jedným z velkých hudobných z4fitkov sa pre mňa 
M u s o r g s ké ho Kartinky a o podani Sotatoslava 
R t c h t e r a. Po Ich poču ti som chodila asi trt večery 
po Bratislave - krfžom-icráiom a s Mie som vid~tla t ú 
neotieravo zvlá!tnu postavu, takú čudne uvotnenú, kto
,4 pr llla na p6dtum, sadla sl za klavír a ja som sa na 
ňu pozerala s nedôrJerou, pretof e nepôsobila ptantstlcky. 
Ale potom sa ml vonkaj!l dojem rozplunul a zostalo len 
to, čo hral. 

GRAMORECENZIA 
EUGEN SUCHO~: KALEIDOSKOP 

Na klavirl hrá Klára Havlíková 

© OPUS Stereo 9111 0163 

Ku klavlrnemu dielu Eugena Suchofta uf neodmysll· 
terne patri jeho zanietená Interpretka - Klára HavU· 
ková. Suchoňova skladby sQ jadrom Jej repertoáru, 
Ospešne Ich uvádza v zahranlft a plánuje kompletne 
nahrať na platne. Po BaladickeJ suite a Metamorfózach 
je dalšlm splneným bodom v tomto pláne nahrávka 
klavlrneJ verzie cyklu Kaleidoskop ( Evoluzlonl armonl
che ) pre OPUS. 

Kaleidoskop sa organicky včleňuje do Suchoňovho 
diela. Pevná a zretelná Je - čo sa týka koncepcie -
prlbuznosf s Obrázkami zo Slovenska; lnš truktlvny, pe
dagogický zá mer sa v ňom spája s výsostne tvorivou 
aktlvitou. Tentokrát to nie je postup od jednoduchého 
k zložitému v oblasti technických nárokov: Suchoňovl 
Ide o nastolenie a rozvljanla harmonického materiálu -
s dOrazom na vyššie akordy - až k chromatickému t~ 
t4lu. Jednotlivé člsla Kaleidoskopu sd zároveň pestr9m 
sledom delikátnych hudobných mlnlatOr, ktoré svojou 
náplňou presahujQ zvolený, po Istej stránke obmedzuJd
cl systém. Vládne tu velmi prlsny výber prostriedkov, 
jednotnosť v akordlke, ale aj vo faktOre, v dynamickom 
modelovani a v nástro jovej štylizácii. Ak napriek tomu 
dosahuje Sucho!\ velkO rozmanitosť nálad, bohato dlfe
rencovand emoclálnu odll§nosť jednotlivých skladieb, 
je v tom nes porné maJstrovstvo. 

Pra dosiahnutie dčlnku mOže umelec-Interpret zvlášf 
v klavlrneJ verzii vera urobiť. V Intermezzách a v Im· 
promtu s variáciami sa stáva priamo spolutvorcom: mO
že lubovofne opakovať vyznačené takty l sám vytváraf 
nová variácie z pOvodného modelu. (K. Havltková tdto 
možnost n evyu žila, pravdepodobne kvOII dlžke skladby. 
AJ tak sa na platňu s autorovým vedomlm nedostall 
3 časU z Kontemplácll a S Jntermezz. ) Kaleidoskop nie 
je po str6nke nástrojovej techniky pretaženf. O to vllč· 
§la váha však spočíva na diferencovanom ddere, na tvo· 
rent rozmanitej farby tónu (bez neJ by mnohé ťiseky 
vyzneli fádne). na š irokom dynamickom registri (gra
dácie a typické zvrásnenle, pr udké zlomy), na preclzne l 
pedallzácll (spája akordtcké prvky a tónové vJseče do 
zvukových komplexov), vo vycltenl ,.lomeného vnQtor
ného pulzu. Tieto momenty sa ml zdalO byt 'pre prilie
havo l.nterpretáclu Kaleidoskopu najdOležltejšle. HavU· 
kovt!. považuje kritika za Ideálnu Interpretku Suchoňov
ho diela a Kaleidoskopom znovu potvrdzu je opráv ne
nosť tohto hodnotenia. Je l Sucho/l te osobnf a osob
nostnf, stvárnenie zrelo vyva t uje do ucelenosti všetky 
vyllle apomenuté prvky. Sucheitovu klavfrnu aadzbu 1 
Jej typlckfml črtami m6 dokonale xa l llía a je to poznať 
na kaldom detaile. Interpretka disponuje skvelou pamä
ťou a takfm stupňom technickej Istoty a suverenity, kto• 
rf Jej dovofujo plne sa a(istredlf na problémy vf razové. 
Zvláif updtava jej viUIIny, energický temperament ( 3. x 
Romanllckf ch kus ov, Tanec, rfcbla Intermezzá, Finále ) 
a plnokrvná, plastická zvukovosť. Dynamické vrcholy 
a náhle akcenty, srorzála upla tňuje v9rllzne, ale vždy 
so zretefom na celok. HavUkoveJ dynamická paleta Je 
bohatá - velmi učinne Jej vychác.lzajO aJ miesta kon
templatlvne, v ktorf ch sa dokáže pohrať so zvukom v 
naJJemneJšlch pp, dýcha z nich Impresionistický opnr 
(2 prelťid lá, Meditácia, prvé Intermezzo). Snažl sa často 
zjemniť ostrie, vyzdvlhu jdc zvukovO krásu. HavllkoveJ 
Interpretácia Suchoňa je vytrlbená a moderná v naJ
lepšom slova zmysle. Má pevnO a jednotnú št91ov0 kon
cepciu, v ktoreJ nechýba ani poetický, citový prvok. 
Práve tým oživuje skladby Kaleidoskopu do výrazovo 
dčinneJ podoby, mode lu je 11 dotvára Ich emocionálny 
obsah. Najlep§le sa to preJavuje v Troch romantlckfch 
prelOdlách, v Meditácii a Tanci a v Intermezzách, ktoré 
sO z hfadlska skladatefského a Interpretačného vrcho
lom celého cyklu. IGOR PODRACKf 

-ll Hudba, hudba, hudba .•• Kel! m4 človek o nej ho,. 
uor if, tak stráca reč. Keď pridem vet ml unavenó domov, 
votakedy som aiahla po knihe - dnes ma už oči po• 
bolievajú, a tak st sadnem za klavlr a začnem hrat. 
Zaručene otravujem v§etkých mojich susedov, ale j 11 
ml t o úprimne jedno, mysllm at - nekričím! Klavír 
11emôle kriča(, ani keby chcel, on spieva, aj keď je člo~ 
vek nelíkovný v hrani, aj keď ne§ikovne doň udiera ..• 

• Najnov§ie počúvam výlučne Ch op i n a. Pr e mňa 
je Chopin stál~t hudbou prftomnost l. Neviem, či to r obi 
moje vnutornl rozpoloženie, ale myslim sl, že hudba 
minulost i neexist uje. 04 Sil o Shakespearovt povedat, 
ie patr i minulost i? Nedd. Dd sa povedat o Cechovovi, 
že patrí minulost i? Ned4, ned4. Len na§e ucho možno 
ne.patr l Cechovovt, nepatr! Becthovenovt, alebo Mozarto 
v!. Vatlné je asi 11a§e ucho. Ale veď tl tudla sú stól11 
platni! Môžete ich vnlmat do nekol'lečna. Povie sa, že 
je to zapr4§ené, že je to staré, ale to st povie človek, 
ktorý nema čas, alebo klfe ponad veci. A Cechov j 11 
prdve čosi také, ako Chopin. Milujem ho celO život, či
tam ho celý život , lebo aa smeje cez llzy a plače eu 
smiech, prtlue tak, ako Chopin. 



.. 

.. 
•• 

' • 

.. 

• l 

l• 

; 

.. 

,.. 

HUDOBNJCI K FEBRUARU HUDOBNfCI K FEBRUARU HUDOBNJCI K FEBRUARU HUDOBNJCI K FEBRUARU 

Prfspevkom k Vftaznému feb
ruáru v umeleckej oblasti bo
la premiéra plesne pre bary
tón a orchester (na slová S. 
Lad~Lnského) Prekroč nái čas. 
Bola od M. Nodka a Interpre
tov: Slo•en1kej filharmónie, só
listu Juraja Oniičenka a dlrl· 
genta Ladislava Slováka. No
vák slabol k typu nestroflckej 
piesne, ktorej hudobnf priebeh 
&ťivtsel s dramatickým vývojom 
textovej predlohy. Zámerne vy· 
bačoval z rámca klišé tradlč
l'lej masovej pies ne. Skladba 
na§! a v osobe Oniščenka (je
tto meno sme postrádaH na 
programovom bullettne) de
aentn8\o stvArňovatela, lnkJl· 
Mtj1ieeho Iru komornému preja
'ftl. Opierajúc sa o obsah tex
to'fej predlohy dosiahol triezvy 
' neptPedramatlzovant výraz. 
9'trar..o•o ~velnejšf protipól bol 
d trfgent l.edilltev Slv'fik, kto
-t svojot& 'IIYOineoosfou vedel 
t1os1abnuf •liuc~a1i' atmosféru. 

Nálffltevntkov prekvapil zme
nou programu violončelista 
Jsor Ganyil. Namiesto progra· 
movan ého Koncertu pre violon
čelo . 11 orchester B dur L. 
llocchertntho, mal 28-ročný vf· 
taz sťita~e P. Casalsa na pro-
8rame Son6tn - Xoncart pr& 
Ylo1oni!elo a lhli!lkovf orches· 
ter C dur od J. Haydna. Gavry-

eeskoslovenský 
rozhlas 

V slá vnostnej, oslavnej atmo
sf t§re sme prežil1 celý m!nulf 
meslec - spomfnall sme, bi· 
la ncoval1, pozdravovali prácou, 
:r:ávlizkaml, novým! peknými 
predsavzatiami. Každý podla 
povahy a charakteru svojej 
práce vzdal hold štvrtstoroč nl· 
cl Februára. 

Vo vysle.lanf Ceskoslovenské· 
ho rozhlasu v Bratislave sme 
mohli pl'avldelne sledovať, č!m 
(.'rlspela k oslavám redakcia 
s ymfonickej, opemej a komor· 
ne j hudby. Základom, z ktoré· 
ho vychádzala dramuturgla C!!b· 
r uárových hudobných progra· 
m ov, bola československá tvor
ba. Osobitne sa zdOrazi\oval 
mohutný rozvoj našej hudobnej 
k ultúry v posledných 25 ro· 
koch, pre ktorý vytvoril prlaz· 
a lvé podmienky práve hlstortc
kf február 1948. 

Nešlo však Iba o bilancova
n ie, hodnotenie toho, čo nové 
vzniklo a obohatilo celý náš 
kullúrny a spoločenský ~Ivot. 
Mnohé programy sa zameran 
na adres~ta, prtjfmatera hud· 
by. Tu sme mo hli konštatovať 
vera radostných faktov. úroveň 
posl ucháča vzrástla, hudba sa 
5tala jeho prirodzenou kultúr· 
n ou potrebou. 

V tomto smere treba spome
núť predovšetkým dve relácie 
.,Stúdia mladých": ,.Posedenie 
1 prlatelmi vUnej hudby v zá· 
vode Juraja Dlmltrova" a ,.Po· 
sedenie 1 prlatelmi vUnej bud· 
by v, závode Slovnalt", ktorých 
vvslelan le malo medzi pracujú
cimi oboch závodov spontánny 
o hlas. 

Verk ý záujem a Sl\časne znač
né vedomosti o hudbe prejav!ll 
poslucháči hudobného kvfzu 
.,Piť otézok pre váll". Tento 
seriál bol vo februári zamera
ný na československú hudobnú 
kultúru s osobitným zreteiom 
n A angažovanú tvorbu. 

O vzťahu našich umelcov k 
februáru ;1.948 odznela relácia 
pod názvom .,VIťaznf február 
- trvalá lnipir6cia našich skla· 
&latelov". Autor relácie dr. 
Zdenko Nováček, CSc., pouká· 
zal na tvorivý elán našich 
umelcov, na Ich úsilie plne sa 
zapojiť do vytvárania nových 
hodnOt našej socialistickej kul
t úry. 

Nechceme vyratuvat všetkv 
d alšie relácie, hudobno-s lovné 
pásma, čl koncerty, ktoré re
dakcia na počesť Februára pr!· 
pravlla. Bolo Ich vera . No nej
de Iba o počet. Ako vo všet
kom, l tu ldo o kvalHu. O kva
litu hodnl'lt, ktorých vznik pod
mienila naša nová ->oclalls tlc· 
ká spoločnos t ·zb· 

šova Interpretácia nebola bez 
výhrad v oblasti lntonačnej, 
štýlovej a kvality tónu. Mladé
mu wnelcov! s!ce nechýbajú 
technické danosti a sebaisto
ta prejavu, ale tieto dve vlast 
nosti nestačia na uspokojenie 
hudobnej predstavivosti poslu
cháča. 

Skladby, ktoré diriguje L. Slo· 
vlik, nesú zvyčajne svojrázne 
Interpretačné črty. Tak to bo· 
lo aj v II. Bymf6nii d mol, op.40 
od S. S. Prokofieva. Do jej 
dvoch čast! sústredll všetku 
energiu a presvedčenie o správ· 
nosti volby umeleckých pros
triedkov. U~ tvrdé Allegro ben 
artlcolato muselo vyhovovať 
temperamentu dirigenta a 
prtam hťl provokovať, takže 
,.dotvorenie" sa realizovalo nle
koikýml hrubšfml čiarami. Na
priek tomu nesklzlo do drsnos
ti. Obšfrna prvá časf st pro
strednfc tvom dirigenta zacho
vala svoju fundamen tálnu pev· 
nost a tvorila protipól k var
nejšej Téme s variáciami. Vo 
výraze poskytovala dirigentovi 
bohatstvo far ieb. Svojim ume
leckým prejavom dal Slovák 
poslucháčom najavo, J.e do cen
tra postavil Prokoflevovu Sym· 
f6niu. Súi!a'sne to bola rozlúč
ka dirigenta so Slovenskou ľll · 
harmóniou a s je j nád tevnfk
rni pred jeho dlMfm pllsnbenfm 
Y Austráli i. 

Opernt súbor SND sa na toboročoé jubile jné 
oslavy Vlťazného Iebru6ra pripravil mimoriadne 
slávnostne. Dokumentoval tak nielen svoju odda· 
nost rnyilienkam a ideám, ktoré nás k Februáru 
priviedli, ale v týchto spojitostiach i nadviazal 
čo najužiie kontakty so svojimi divákmi. Od 18. 
do 25. februára t. r. bola v SND Prehliadka slo
vens kých a českých operných a baletných pred
staven! z repertoá ru SND pod patrontitmi brati 
slavských škíll , závodov a verejných ln!ltltúclí. 
Slávnostný cyldus vyvrcholil 22. !ebrulíra t . r. 
s lávnostným predstavenhn opery olírodného umel
ca Já na Cikkera ) u ro J lí n o ii fk, na ktorom 
sa zúčastnili stranlckl a vládni predstavitelia. 
Slávnostný prejav mal minister kultúry SSR Mi· 
roslav V á l ek. Celá pre hliadka sa skončila mi· 
moriadne ispešne a bola výrazným svedectvom 
zvyllujúceho sa záujmu o domácu hudobno-dra· 
matickú tvorbu. Kontakty, ktoré sa tu medzi umel
cami opery SND s patronátml nadviazali , budú 
iste v budúcnosti dobrým zázemlm nove j dlvlíc· 
kej obce. 

Operný sibor sa zúčastn i l sllivnostne j verejnej 
stranlckej schôdze, ktorú na počesť Vlťozného feb
ruára zorganizovala ZO KSS. Prehovoril tu tajom· 
olk MV KSS dr. Rudolf Ja nl k, 

I. ŠfŠKOVÁ 

Zo záväzkov, ktoré sl k tejto vzácne j prHeži· 
tosti dali členovia opery, spomeňme patronát só
listky opery Jaroslavy S e d I li i' o v e 1 nad Brigá
dou socialistickej práce v pradiarni ChZJD. V rám
ci tohto patronátu budú členky brigády nav!Hevo· 
vať predstavenia SND, diskutovať o nich a sólisti 
opery navštfvia patroná tnn výr ubntí prevádzku a 
zozná mia sa tu s ich pt•ácuu a problé mami. Só
listka opery štefá nia Hu 11m a n o v á s i k 25. 
výrnčiu Februá ra a k blfžiaccmu sa 30. výročiu 
S P dala záväzok brigádnicky odspievať desať 

Na oslavu 25. vOročia februárového vítazstva usporiadalo drla 21. februára 
t. r. vedenie ZO KSS a ZV ROH pri Ministerstve kulttíry SSR a Slovenskej 
f ilharmónii slávnost11ý k oncert, kde pod taktovkou zasl. umelca Ladislava 
Slováka zaznela Moyzesova predohra Februárová a Cajkovskél!o l. klavírny 
koncert. Snfmka: CSTK 

OPUS 
D1'a 25. februára t. r. bola v Divadle 

hudby v Bratislave malá slávnosť. Slo
venské hudobné vydavatelstvo OPUS v 
ten večer premiérovo predviedla svoju 
novú nahrávku - symfóniu O zemi a 
človeku, dielo 43, zaslúžilého umelca 
Andreja Oi!enUo - čfm sl zároveh uCti· 
lo 25. výročie Vftazného februá1·a. Pre
hrávku, na ktorej sa zúčastnil autor, 
otvoril krátkym prlhovor om rladtter 
OPUS-u dr. Ivan Stanislav. Nové monu· 
mentálne dielo Andreja Očenáša je opä· 
tovným vyznan!m sa z lás ky k Judu a k 
vlasu. Silou svojej hudby v?razne pod
čiarkol básnické slová Vojtecha M!háll· 
ka, Miroslava Válka a Vladlm1ra Maja· 
kovského, ktoré sú akousi Ideovou nl(ou 
celej kompozicle. SkladateJ sám toto 
dielo venoval 50. výročiu založenia KSC. 
Na vzniku novej gramoplatne sa podle· 
Jal orchester a zbor Slovenskej filhar
mónie s dirigentom, zaslúžilým umelcom 
Ladislavom Slovákom. 

Oslavy výročia V!tazného februára bo
ll pre OPUS podnetom pre vydanie dol· 
šej, velmi zauj!mavej nahrávky: platňa 
V!lazný február s podtitulom Dokumen
ty, ktoré hovoria, prináša totiž okrem 
hudobno-slovného pásma aJ autentickú 
snfmku z his torického vystapenla Kle· 
menta Gottwalda na Sta romestskom ná
mest! v onen pamätný februárový deň 

O dva dni neskOr, 27. ll. t. r., OPUS 
usporiadal ďa lšiu slávnostnú prehrávku 
- tentoraz v rámci cyklu RO"Zhovory o 
hudbe. Na programe boli skladby Šimo
na Jurovské ho a národného umelca Eu
gena Suchoňa . Obe skladby sú dokladom 
úspešného zvládnutia náročnej úlohy -
zladiť v jednoliaty celok zvukové plo· 
chy organu a orches tra. Suchoňovu 
Sym(onlckú fantáziu na BACH l Jurov
s kého Druhú syrn!6nlu pre organ a or· 
chester - Herolcklí, Interpretuje inšpl· 
rátor vzniku oboch diel - dr. Ferdi
nand Kllnda. Jeho umeleckým partnerom 
je orchester Slovenskej f!lharm6nte s 

dirigentom dr. Ľudovttom Ra jterom. Po
dla slov dr. Rajtera bolo nahrávanie Ju
rovského symfónie o to komplikovanej
šie, že pôvodná, originálna partitúra sa 
stratila a bolo ju treba zrekonštruovať. 
Národný umelec prof. Eugen Suchoň 
vyzdvihol nielen vysokú technickú kva
litu snfmky, ale vyslovil svoju vďaku 
dramaturgii, ktorá prlraden1m oboch 
skladieb na jednu pla t1'u vytvorila mož
nost konfrontácie zvukovo podobných, 
ale charakterove l generačne odlišných 
diel. DAGMAR KOVAitOVA 

Dtia 23. februára t. r. bolo tla po
čes! štvrt'storočia Vitazného feb
ruára slávnostné predstavenie ope
ry nár umelca Jána Cikkera Juro 
Jánošík. Pred predstavením preho
voril v SND člen Predsedníctva 
OV KSS, minister kultúry SSR Mi
roslav Válek. Snfmka: CSTK 

koncertov v patronátnom závode SND - v Che
mických z6vndoch )orata Dlmltrova a hono rá r za 
vystúpenie na sllívnostl FU v Primaciálnom pa· 
táci venujú Fondu 11ulidarlty s vietnamským ru
dom. Ako vidno - v SND prikročili v tomtu ro· 
ku výrazne a presvedčivo od s lov a vyhlásení ko 
konkrétnym člnom. Priklad hodný nasledovania. 

(ab ) 

Výstava 
k Feb -ru 

Na bratislavskom hrade dil.a 22. ll. t. r . otvorili 
vystavu Slovensko v soclal!stlckom Ceskosloven· 
sku", kt~~ú pripravilo Slovenské národné múzeum 
v Bratlslave pod záštitou úV KSS, SNR a Vlády 
SSR k 25. v?ročlu Vltazného februára. je tu zhr· 
nutý celý rad dokumentov z rôznych oblasti nás· 
ho ~ivota, a teda 1 z kultúry. A tak tu má vedra 
literatúry, výtvarného umenia čl divadel nictva 
svoje s kromné miesto aj hudba. Podľa s lov 
dr. Vladlmfra Clžika - akUvneho organizútora 
hudobnej časti výstavy - podar llo s a zozbierať 
úctyhodné množstvo cenných materllílov a naJ· 
rozličnejšfch dokumentov (čl u~ v podobe roto
gram, plagátov, uká~ok z partitúr atd. ). z ktorých 
sa, žlaY, priamo na mieste uplatnila Iba desatina. 
Ak sa teda podaktor! z tých, čo sa tiež podlefalt 
na vývoji našej hudby v posledných desaťroči ach, 
na výstave nezhlladnu, musia pam!ltat na to, že 
pr!člnou bol nedostatok miesta. 

Pre výstavu sa zlskalo 1 nlekolko zahraničných 
plagátov, napr. plagát z uvedenia Krútriavy v Poz
nani, alebo výtvarne pekne riešený plagát z mn1-
chovského festivalu v 1969 roku, kde nús repre
zentoval náš - 1 za hr anicami velmi známy oper
ný tvorca, národný umelec ján Cikker. Na vý
stave už nájdeme at uká~ky z partltur posledného 
Cikkerovho diela - nedávno dokončeného Co· 
riolana. Fotografické ukážky pribUžla návštevn1· 
kovi orchester i zbor Slovenskej filharmónie, fes
tival v Treni!lanskych Tepllclach, našu opernú 
scénu, vystúpenia našich Judových umeleckých sú· 
borov - SĽUK-u a LQčntce l tváre slovenských 
skladaterov. Záujemcom sú k dlspoztc!l aj diapo
Zit!vy, v jednej z miestnost! je pripravený l mag
netofón s vyše hodinovým pásmom hudby a poé· 
zle. 

Nie je tu teda všetko to, čo sa tak ťažko zo
hnalo. Avšak skutočnost, ~e materiálu by bolo 
dosť azda aj na samostatnú výstavu, nás mOže 
len potešH. -dk· 

Filharmonický 
príspevok 

"'o programu osláv 25. výročia Februérového 
vlťazstva pracujl1ceho rudu Ceskoslovenska prispe· 
la Slovenská filharmónia podujatiami, ktoré dO· 
stojne zapadli do slávnostnej atmosféry tohto vý· 
znamného výročia. Predovšetkým to boli Slávnost• 
né koncerty 22. a 23. februára t. r. v rámci abo· 
nentných cyklov SF. (O podujatiach pfšeme na 
Inom mieste.) 

Ntemenej význomnt bol prfspevok slovenských 
filharmonikov do pra~ských kultúrnych podujati 
na počesf Februára: orchester 1 zbor SF vystúpi\1 
4. marca t. r . na koncerte v rámci .,Tý!dňa si· 
časnej tvorby", us poriadaného českým a sloven
ským zväzom skladate!ov a koncertných umelcov 
k 25. výročiu Februára. Na programe bola pieseň 
pre barytón a symfonický orchester Milana No• 
váka Prekroč nU čas (sóllsta Juraj On!ščenko) , 
Sym(onická fantázia pre organ, sláčiky a bicie 
od Eugena Suchoňa (sóllsta dr. Ferdinand Kl1n· 
da) a Očenášova Sym fónia o' zemi a človeku, 
Dirigoval Ladislav Slová k. 

Ale aj predchádzajúce abonentné koncerty SF 
vo februári boll programovo zostavené tak, aby 
vhodne doplňali lfniu, ktorá pripravovala poli
tické a kultúrne dianie v našej vlasti na vyvr· 
cholenle osláv v podvečer a v del' slávneho 
Februára. Boll to koncerty 15. a 16. 11. t. r., kedy 
Slovenská tllharmónla za dirigovania Ladislava 
Slováka uvied la premiéru plesne pre barytón a 
symfonický orchester Prekroi! náll čas od Milana 
Nováka. Sovietsky čelista Igor Gavryll predniesol 
sólový part Haydnovej Sonáty pre čelo a orches
ter C dur. Koncert zavtšlla Prokoflevova II. sym· 
fónla. 

Okrem týchto abonentných koncertov orchester 
navyše vystúpil na oslave usporiadanej Mestským 
výborom KSS pri prlležltostt 25. výročia februá· 
rového vfťazstva. Predniesol Februárovú od Ale· 
xandra Moyzesa a Cajkovského Klavlrny koncer t 
b mol so sólistom SF Petrom Toperczerom. Or· 
ches ter SF, ako aj dirigent Ladislav Slovák l só· 
lista Toperczer uskutočni li toto svoje vystúpenie 
v t•ámcl svojiCh záv!izkov k 25. výročiu Februé· 
ra. Rovnako v rámci svojich záv!lzkov prispel or· 
chester SF a dirigent L. Slovák s tým Istým kon
certom do programu spol očnej oslavy Vftazného 
februára, usporiadanej Ministerstvom kultúry SSR 
a Slovenskou filharmóniou ( 21. II. t. r. ). 

Slovenský filharmonický zbor spoluúčlnkoval na 
slávnostných koncertoch Štá tne j fllharm6nie v 
Košiciach ( 20. a 21. ll . t. r. l . kedy tieto dve telesá 
spolu oslávili 25. vtroCie ľllbruárového vrtazstva, 
predvedenlm kan táty Dczldera Kardoša Pozdrav 
velkej zemi. Okrem toho sóllstlcká ťíderka zosta
vená z členov SFZ prispela do programu pri pr1-
le~itostt vyznamenania milicionárov v Metalurgic
kých závodoch v Pctdalke, s ktorými Slovenská 
filharmónia uzavrela patronátnu družbu. 

A napokon Slovenský komorný orchester sl spl· 
nll svoj záv!lzok k slávnemu Februáru: vystúpil 
(10. III. t. r. l na Pra~skom hrade - na výstave 
25. výročia február ového viťazstvo, kde prednie
sol diela Prokofieva, Kardoša , Janá i!ka a Martl· 
mi . Úalšle hudobné matorll'ily k Fe l)l'ufi t·u budú 
v čfsle 6 HZ. -vh-
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Bme skt zá 
V priebehu jedného t9!dňa sa koncertnému publlku pred 

ata1lll dve brnenské komorné združenia. V abonentnom cykl ľ 
Hudobnej mládeže vystúplll 17. januára s programom starfch 
ma jstrov Ceskl k omor nl s611111 s umeleck9m vedúcim Miro•la· 
' om MatyUom. V sk ladbách T. Albinoni ho, F. X. Richtera. 
A. Vlnld iho a J. Haydna mali Inštrumentalisti možnost oká· 
zaf kvality Interpretácie diel dvoch štflovo odll~nfch epoch. 
V prt!dnesn jednotlivých skladieb nám však chfba la ~plčka 
koncer tantncj nástrojovej hry na aku sme u tfchto majstrov 
1v1 knutí Rosili najm!! nozreterne Interpretované melodické 
ozdoby. Akoby boli Hráči ,.orchestrálne unaveof. Nešťastné 
bolo aj umiestnenie čembala za orchestrom a nie uprostred 
Zvuk nástroja, sám osebe jemnf, bol dokonale prekr ytf a t9m 
čembalo stra tilo potrebou funkciu contlnua. V sonátach pre 
trtlbku Be mollis P. J. VeJvanovského, H. Purcella a A. Correl · 
liho predniesol sólové party Jén Slabák. Treba len futovať, 
ze sólista nepoužil clarl nu, čim by jeho hra dostala vllč!llu 
brila n tnosť a fehkost. 

Cyklus Kruhu prlaterov hudby pokračoval 23. Januára Ve· 
l!erom rodiny Bendovcov, venovanf 250. vfročlu narodenia 
j. t\. Bendu Komor nf orchester Bohuslava Martinu (bez dl rl· 
genta) nás sprevádzal skladbami bra tov Bendovcov, ktoré št9· 
love spada jú do epochy vrcholného baroka a ranného kla· 
slclzmu. Pozornosť upútal husfovf koncert G dur Jána Bendu. 
ktor~ vychádzal z trodlclo barokového koncertu. Sólista JAo 
St~nonkf hral vonka jšie vety muzikantsky plnokrvne, hut
ným nosnfm tónom. Stredné Grave rozospieval do vrúcnej 
lyrlčnostl - bez toho, žo by sa d11l strhnúC k lacne j fúbJ 
vostl. V klavlrnom koncurte Jli'lho Antonl na Bondu využila 
561istka Emila Vh odová bohaté nlistrojové farby a vnt1tornú 
dramatlčnost sólového partu. 

S naplltlm sa očakáva la záveret ná skladba večm·a - Ben 
dov Pyamallon, monodráma na slová J. J. Roussoaua. Dram11 
ttcky vypllté dielo o zmysle umcleckóho tvorenia, v ktorom 
Pygmallon vášnivo hfadá a vnútorne bojuje o tvorivú Istotu 
Galatheu, spočfva plne na Bendovom principe dramatickej 
melodrámy. Sólovf part recitoval člen činohry Státneho d1 
vadia v Brne Ladislav Lakomf. Bolo vefmt poučné sledovat, 
ako s mal9ml prostriedkami dosiahol skladater. v st1činnostt 
s obsahom hovoreného slova, mocnf vfrazovf Očlnok. Napr iek 
tomu však miestami pOsoblla recitácia akosi prlllš pateticky 
- v porovnani s hudobnou zložkou, ktorá vo svojom účinku 
pre vnlmanie moderného poslucháča strati la vera z princfpov 
efektovej teórie. V porovnani s v9konom Cesk9ch komor
nfcb sóllstov vyšiel z umeleckého zápolenia vfťazne Komor · 
n9 orchester B. Martlnú. 

Po dl hšej prestávke pripravila odbo~ka Zvllzu českfch skla· 
datefov 11 koncertnfch umelcov v Brne ďalšiu HudobnO stredu, 
2. komornf koncert z novo) tvot·by českfch skladaterov ( 24. 
januára). Koncert pre lesnf roh a klavlr brnenského skla· 
datera Karla Hork6ho bol ladenf v polohe komornej - bez 
prehnane slávnostnej tradičnej predstavy zvukových možnos· 
ti tohto nástroja. Trojvetné formové riošente sa stalo vonkoj· 
lou kostrou pre vlastné uplatnenie sólového nástro ja v jeho 
plnej technickeJ náročnosti l melodickej cantabllnostl. 

V súčasnej domácej llteratúre )e ojedtnelf koncert pre ba 
sov9 trombón so sprievodom klavlra od j osefa MateJa. Skla· 
datef zveril tomuto nástroju, technicky menej pohyblivému 
a zdonllve neefektnému, sól ovO funkciu. V trojvetnom kon· 
certe kompozične kvázi neoklaslckom dáva zaznieť nástro· 
Ju v plnej zlo.Zltostl techniky hry s optimálnym využitfm cha· 
rakterlstlckého tembra. Oat~la skladba, St6dla pre hoboJ a 
llarrn, jedno z posledných diel u.Z zomretého Oavalda Chlubnu 
(1971), plne dokazuje hranice vfvoja, ku ktot•f m skladator 
dospel zlolttYml ľfl!'tamt v oblasti harmonického myslenia 
a rormál nej stavby. Dramatické diel o, využlvajúce rafinované 
zvukové nuansle, c.J~va Interpretom velké možnosti upla tntt 
všetky rtnesy nástrojovef hry. 

Pendantom komornfch skladieb bola melod ramatická kan· 
tAta Znamenie tU by, dielo A. Parscha, komponovaná na tex
tv stareJ Indickej, kót•e(SkľJ , japonskej a čínskej poézie -
pre soprán, bar ytón a recitátora. Inštrumen tálny súbor a zmie· 
š11n~ zbor Die lo 'lO silným dramatickým Očlnkom je spra 
cované v ntakofkfch vzájomne korošpondujúclch roviná ch. 
v ktor9ch sú jednotlivé zložky vvužlté tak v čistej zvuko 
vostl, ako aj ako významn9 noslter ob!>ahu. 

O b pel né predvedenie skladieb sa zaslúžil i sólisti F. Pso
ta (llorna), F. Vilha (basový tr ombón ). V. Hanus (hoboJI, 
M. Sperlod (harfa). spedct J. HladlkoVII (soprán ) a J. Hla· 
ltlk (bas), reciUitor J. Dniok a vzorne pripravený Brnenský 
akldemlcký zbor. ktorý spolu s l nltrnmont6Jnym sliborom vie· 
ltol L. M6tl. 

Plest)ovfm Interpre tom par excellence mOžerne nazvať só 
listu jantlčkovej opory v Brne, basistu Richarda Nov6ka. Pre 
svoj recitál 120. Il. ) sl vybral epllógy plesl\oveJ tvorby F. Schu· 
berta, H Wolfa, J. Brahmsa a A. Dvoi'áka. Novák je typom 
spevtlka. ktorého prejav je bez akejkofvAk vonkaJškovostl 11 

lacnej ptl!ltvostl. j eho spev je v9razom hlbokého vnt1 torného 
preži tia, prameni aceho zo spevtlkovho fllozofujúceho a medi· 
tatfvneho prfstupu k lnterpretovan9m dielam. NovAk prl1tu· 
,.Je k plftňam ako k drámam, 1 ktorými člonk !IJe 1k ór 
v fi1traof, nel aby leb verejne staval na obdiv, a o ktorých 
luworf pi'Oito. Stupňuje kd dfi jednotlid pie1eň k t st redn6mu 
ltra•atlclrtmu nebolo - ruka v ruke 11 významom textu l lo· 
aUrou hudobneJ 1tavby. Nemožno nespomenťí f ani podiel No· 
vákovho partnera, rakťískeho klaviristu G. Zellera, ktorého 
v~kon nezostal Iba na úrovni sprievodu, ako sa to často stáva, 
ale zobral nutnú funkciu rovnocenného hlasu v jednote hudby 
1 slova. 

Dv11 komorné sťíbory Státnej filharmónie Brno - )aa61!kovo 
kvarteto a Morank6 knrteto - dve generácie kvartetových 
Interpretov. sa predstavlll na spoločnom koncerte 21. februára, 
ktof9 bol venovan9 25. výročiu februárových udalostf. V pr· 
vej polovici hralo mladšie združenie - Moravské kvarteto -
diela brnensk9ch skladatefov Karla Hork6ho a pred piatimi 
rokmi zosnulého Vlltma Petr! elky. Stvrté kvarteto K. Horkého 
[vzniklo v r . 1963) je prirodzeným protipólom Jeho velkých 
hudobno-dramat!ck9ch diel (spomeňme opery J4n Hus, Hejt· 
man S6rover., jed z Elslnoru). Trojvetovf kompozičný ťítvar 
zachovdva kl11slcké formálne r iešenie. Individualizácia jec1 
notllvých nástrojov vo faktúre diela smeruJe k vzáJomne j zvu · 
kovet dlzonantnostl, k strleda1úctm sa di alógom jednotllv9ch 
hlasov Nasledujúci plesňový cyklus pro tenor a slä člkové 
kvarteto od V. Petržalku te dielom, v ktorom je spojenf! vo· 
k•tna zložka ~ charakterlstlck9m zvukom kv11rtetového obsR 
denfa. Tenorovf part n11 texty }. Wol k ra a ]. Romalnsa fo pod 
lo!ený bohatou zvukomarbou sláčikového kvarteta. K st1stra 
denému, zvukovo, dynamicky vyváženému vfkonu Moravského 
kvar teta sa pripOJil l výrazovo vyntkaJI'lcl prejav sólistu Ja 
n•čkovej opery Vladl mfra Krejčlka. V druhej polovici progrA
mu sa zaskvelo vynlka!Oce Interpretačné umAnla ]anáčkovho 
kvarteta. V rozfahlom n skladatersky zrnlom diele A. O...oi'6ka 
(Sitlčlkovom kvartete r; dur op 106), podali Janáčkovcl fo · 
den z v9konov ktorým dosiahli v dvadsiatom platom roku '!VO 
Jej umeleckej tlnnostt najvyššie méty. PETR VIT 

Hoci vznik slovenského pro· 
restonálneho operného 

umenia sa datuje do roku 
L920, opern9 súbor Slovenské· 
ho národného di vadla sa len 
postupne dopltlal slovenskými 
umelcami. Po spevákoch a dl· 
rtgentoch vychádzajú v polo
vlci päťdesiatych rokov zo škOl 
prvf proreslon~lnl opernl reži· 
~érl. , a bratislavskeJ VSMU 
studu jú a absolvujú ~~lav 
l'lscher, Koloman Cllllk a Jú· 
hus Gyermek. v Brne na Ja· 
náčkoveJ akadémii Branislav 
Krl!lka a o n1ekofko ročnlkov 
neskOr DrahomJra Bargárová. 

Prvou zastávkou dnešného 
llétrežtséra opery SND je ko· 
lcké Státne divadlo. Zostltva 

mu vern9 cel9cb dvanásf ro· 
kov. Nie sťí to v~ak Iba roky 
učňovské, ale aJ sezóny, v k to· 
rých najlepšie Inscenácie pred
'ltavujťi splčku snažen( v oblas· 
t t na!lej opernej réžie. Debu
tantská Mlanon z jesene roku 
1954 Je už Iste Iba slovnlku
vým faktom, ale neskorsl Bea 
BaJazld, JeJ pu torkytia čl ex· 
perlmentu jflce Hoffmannove po· 
vledky zostávajú stále živou 
zložkou nášho divadelného kon· 
textu. V Košiciach Je Kriška 
r rovnako ako v prvfch brat!· 
slavskfch sezónach l - záro· 
ve11 aj dramaturgom - o pra
ve z dielne dl'amaturga o reži
séra v JedneJ osobe vychádza· 
jf1 v prvej polovici šesťdeslu · 
tych rokov Jeho nojvýznamnej· 
le lnsceni!cle: Prokoflevove 

Zbnuby v kláltoro, Fiblchova 
Búrka, Beethovenov Fidelio, 
Krajčiho Vzbura w Efeze a Cik· 
kerovo Vzkriesenie. V roku 
1965 zaujme pozoruhodnou 
Pucciniho Turandot a vzápUtl 
dostáva pozvanie, aby toto maj· 
strovo posledné dielo i nsceno· 
val v SND. j ednoznačný úspech 
bratislavského na~tudov11nla, 
ako aj vysok f štandard košic· 
kfch Inscenačných vfsledkov 
znamenajú od l . januara 1966 
angažmán v reprezentačnom te· 
lese národnej opernej kultúr y. 
Bratislavské Inscenácie potvr· 
dzujú predpoklady. Z každej 
Krl!lkovel tn'lt:Anácln Mcha l8'l· 

nt pohTad na dielo a van sku· 
točne! profesionality. DokUe 
s11 tvorivo zmocntf aj javisk o· 
ve problematlckfch diel minu· 
19ch epOch (Giuckov Orfeus a 
Eurydlka), präve t11k ako vi e 
vyfažlf maximum z divadelnej 
podoby Suchoňovho Sdtoplu· 
ka, čL Cikkerovho Jura Jáno· 
I lka. Neraz je doslova spolu· 
autorom, domý!lrajúc scénlcktl 

Branislav 
KRIŠKA 

podobu Blízllkovho Pet ra a Lu· 
cie a Moyzesovho Udatnéllo 
kráfa. 

Kri kov! Je cudzie plané ex· 
porlmentátorčenle, a hoci sa 
plnou mierou snaž! prihovárať 
nášmu sOčasnfkovl - čo práve 
dokumentujú teho Inscenácie 
pôvodneJ tvorby - u jfma sa zá· 
roveň ochotne a s pln9m ume
leckým efektom at klasických 
titulov kmeňového repertoáru, 
vdvchujúc Im nov9 ~Ivot a zre· 

laxovanO umeleckO snu. Popri 
Norma z roku 1969 sl1 to pr&
dovletk9m pucclnlovské ndtu· 
dovanla. Kr lškove obe Turaa· 
dot. PlUť 11 Glannl Schtcchl t 
brnenské To11ca - rnhabtlt tu· 
ju dielo diváckeho autora a zá· 
roven vefkého operného dra
matika rovn11kou mierou, ako 
Krläkova zau jfmavtl puccintov· 
ská monogra fia. 

Pre Krlškov ret.t-.tlrsky l 'U· 

kopls posledn9ch ~ozón je rhil· 
rakterlstlcké tvorivá Octa l< 
dielu 11 jeho autorovt. Do tl · 
tulov nevnáša nové, cudzle prv· 
ky - dari sa mu skOr nechá· 
dz11t v nich to, čo je pre nt1 
podstlltné, umelecky urč u ju ce. 
Kdesi na začiatku tvorivého 
procesu Inscenácie sto Jf ver ml 
presnt a konkrétny zllmer, k on· 
eepcla prfsne r ešpektuJOca l:t1· 
lové zákonltosh diel a a spolu 
s mimoriadne vyvlnut9m dlva
deln9m vkusom Citlivo hlerar· 
chtzu jflca v arzenáli dlelčklt 
nápadov v štádiu reallzác;h~ . 
Vyvóženosf. dramatická pro· 
porčnost. pevné vedenie cha· 
r akterov a úzka spolupráca s 
v9 tvarnou vložkou - to v etko 
meruje v Kr lf;kov9ch l nscená· 

cltlch jasne a bez okfuk - no 
pritom s nepopteratefn9m mo
mentom umelecke j lmaglnllcle 
- k umocneniu základnej mv~
liľnkv diel. Nnl'udo, že o spo
luprácu c; tak9mto typom ra· 
?!séra sa zauJfmajú a j In~ sré· 
nv. V uplynul9ch rokoch po· 
hostlnsky pracoval 1111 vlletktrh 
slovenskfrh opern9ch javts· 
kách. ako aj v brnensk ej a 
olomouckej opere. Momentálna 
je jeho akoby druh9m d!varlnl 
n9m domovom Srbské nlirodné 
divadlo v Novom Sade, kdA má 
za sebou už úspe!lné Inscenácie 
Suchoňovej Krttňny, Donlzet· 
tlho tnete z LammerQiooru, Cl· 
marosovho TaJného manlel stva 
a Belliniho Normy. Vo svo jom 
materskom divadle pripravuje v 
spolupráci so šéfdirigentom 
opery SND Zdetlkom Košiarom 
Janáčkovu Vec Makropulo• a 
'l dir igentom Tiborom Frešom 
Pucciniho Tosc:u. 

JAROSLAV BLAHO 

V na§om >'ozhlasa u! viac >'okov vyhodnocrtjú 
" OZ ročne najlepšie relácte. 11ajmä tre, v ttorých 
su rtovátorské >'iešertla, alebo majrt mrmorladnu 
učmr10sf a t ým sa nápadne povygujtl nad hladinu 
bežnej redaktorskej práce. l tohto r oku sa do· 
~/ali do [i11ále rtiektoré zaujlrnavé hudobné relá
cte a nahrávky. Vifa%Stvo si odnáša r edaktorka 
\/Uica Z v a ,. o v á s hudobným režisérom L. K o
md rk orn :a novú stereo rtahrávl..-u S rt ch oň O· 

u ej K r ú t 1i a v y . Komisia tu zohľadnila ttielelt 
fkvelé technické vlastnosti nahrávky, výbom~ ob
~adenie, citlivú prácu r ozhlasového orchestra ve· 
deného Tiborom F r e šom, ale predovšetkým 
mnollonásob11e zmno! ený účinok a silu pôsobivosti 
oproti všetkým starším snímkam. Na druhom 
mieste sa umiestnila relácia Etely Cár s k e j , 
osobn~ vyznanie sa z lásky k hudbe od %aslú~i -

leJ umelkyne Márte Pre ch o v a k eJ. Hoci 1'0-
dobných relácii bolo ui viac, v tomto prípcut. 
rde o silne sugest ívne stanovifkd spomlnanej 
umelkyne, krásne štyli%ova11é, nearanžované a pre ... 
t o tým viac p6soblvé. Je to k lasický pr iklad ne ... 
vtieravej propaQácie dobrej hudby, vyslovenej %11á .... 
mou-ui'JNlkyňou. Na tretie miesto bolo viac uchá~ · 
dzačoo, ale po úvahe sa pr is údilo Darine L a li« 
č i a k o ve}, ktorá vo svojej relácii sleduje pr
vých upravovaterov 11ašich rudových pie&ní zo 
:aéiatku mlrtulého storočia. u.karuje Ich žlvotnf 
podmienky, stály boj o prekona11le bariéry svo ~ 
jich skr omnýclt hudobných vedomosti a pod. Ne~ 
ná,, ilne. 11 typick(tmr rozhlasovými f ormami pr i · 
bliíuje najranejšiu etapu nad1encov-zberaterov a 
éo je zvlášf pôsobivé, sama tieto prvé úpravy In
terpretuje. Tu je aj dominallta tejto reldcie, pre• 
íiarenej osobným kúzlom interpretky. 

Do :Ot vy prihlásila H l a v 11 á ,. e da k c t a h u~ 
do b né '' o v y s le l an i a rad ďal!ích Vf/dare .. 
ných relácii, ktorým ča:tto unikla niektorá z 
hlavných cien len o vlásak. Táto mald aonda do 
úspdnej práce redakcie sympaticky potvrdila, ~
dnes md už nd§ >'O%hlas viac nápaditých a nároč· 
rt(tch hudobných r edak toroo a u napokon je tu 
stéllo snaha niečo uepšooo(, obrod%ovat a dostl · 
hovat vyUiu úroveň. Z. N. 

Pickwick činoherný 
Ivo Fi.c:ller - Zdeai k Patr: Pb Pi ck· 
wlck, lla•oba6 komHJa • ••ocll l!aatlacb 
na motfyy rom6au CharJeA Dlcke•M. 
Premltn v Prelove 24. •o.,.mbra 1972. 

Slovenská. premiéra hudobneJ vadle Joná!la Uborského v 
komédie Pb Plckwlck v Dl· Pre!love, zásluhou hosfuftkAho 

PAVOL BAGIN: 

Stretnutie divadelníkov 
( Dokončenie z l. strany.) 

októbra t. r. s operami G. B. 
Pergoleslho Li 'fletta l Tracollo 
a D. Clmerosu ll ••eetro dl Ca· 
INllla. 

Po vzá.jomneJ dohode so za 
stupcaml Vefkého dlvadlll vo 
Varšave predkladáme nAvrh 
c;vottm ministerstvám kultOry, 
aby v roku 1975 došlo v rim· 
r l kultarneJ dohody k zájazdu 
opery SND do Polsk a a k zfi. 
jazdu Vefkého divadla z Var 
l;avy do Ceskoslovenska. 

V Nemeckej demokratickej 
republike prebtobalo v dňoch 
16. ll. - 2. Hl. t. r . 4. hadobnt 
blennele - Berlin, e tak Očast· 
nfcl porady uvldeiJ výber z bo· 

batého programu tohto podu
Jatia. VelkeJ a zasld~eneJ po· 
zornostt sa te! llt predstavenia 
z tvor by D. SostakovJ!!a (Nos 
a K11tarfn11 IzmaUová}, G. Ko
ebena (Karin Lenz) 11 H. W. 
l!enzeho (Undlne ). 

K zaujfmavému - a svojťm 
spôsobom pr e nás k dobrému 
pocitu patrilo konštatov11nJe, 2e 
opera Slovenského národného 
divadla v Bratislave svoJou pro· 
porčne vyváženou dr11maturgtou 
11 - po MaďarskeJ !lt4tnet ope· 
re v Budape!tt - van s na j· 
vllčšfm počtom hosfuj6clcb za· 
hranlčn9ch sólistov rn patrf k 
popredným opl'!rn9m scénam v 
soclallsUck9ch ltátoca. 

režiséra MoJmfra Vyorala, s11 
.,nenápadne" zandlla medzi 
priemerné prevádzkové pro 
dukcle. Ani hra, anl tnscená 
cla nevzbudlll mi moriadny zá· 
uJem a chuf u hercov - spili· 
nou vllzbou, prir odzene, ani u 
obecenstva. Predstavenie má 
nevzrušlv9 priebeh, plynie f ll· 
hostajn9m mechonlck9m tem· 
pom, tíčtnkujt1cl hrajd z rutiny, 
opierajúc o svoju šablónu e l 
poriadne ohmatané " ! pflce" 
.,Komické" ryrazové prostrled 
ky najmä herečiek (neO!!Jnné 
ptšfante Rachel) dosahuJú mie· 
ru, ktorá svojou bezduchosťou 

a povrchnosfou zostávajQ pod 
slu!lnej~lm priemerom dtvadel· 
nýcb ochotnJkov. 

Korene tohto bezv~znamnéhc • 

lnscen11čnélto vfsledku treb" 
hfadaf aj v skutočnosti, že " 
tejto .,hudobneJ komédii" vn 
vysokeJ mlere preva!uje !!Ino 
hernt prvok, ktort re!tsér vy 
nechal zo svojich ambfclf. Ne 
nastalo teda organi ckí! zjedno 
tenie hudobneJ a textoveJ bst!. 
koexistencia oboch svofbytnfch 
umeleckých zložiek na Javisku 
mala preto skOr rušlvf dčlno~ 
na vyzneniA celeJ lnscen!cte. 

G1UL4 NACIJaoVA 



a.AUDE DEBUSSY 
(22. 8. 1862 - 25. 3. 1918) 

"la•eale mcrra , kri• Jca horl· 

•••••· •lttor • lt.tf, krik •••· 
ka • alt YJYOih a ma ollon6-

Náš zahraničný host 

SERGEJ PROKOFIEV 
( 23. 4. 1891 - 4. 3. 1953 ) 

•obn6 •ujmy. A dbla •• " nb 
u•ofaf Jedna 1 tfoh tpomlenok 
• n6fdt vyjad renie 't lludObnet 
rel!l. Netle v 1ebe nofu vlut· 
ot barm6olu." 

Týmito slovami vyjadruje 
Claude Debussy obsah s ymfo 
ntc ke ) s kladby More. Výrok Jtt 
charakteris ticky pre dOtmovo!tf 
a náladovos! s kladieb autora. 
ktorý sa zapfsal do hudobnýc h 
de J!n ako majster hudobného 
ImpresiOnizmu. Dňa 25. marca 
t. r . st pripomenieme 55 ro
kov od teho smrti. 

"Prokorln fe tvoroom budob
ollf 1at1r1 l lltkattloklhll 
6snlevu ollho tliltllllla. Uvof· 
oli hr .. luo ruiklj klaalekéJ 
harmllnle, prekonal tradll!ol 
zákoby ruaklho rytmu oivude· 
.,bo j folkiOŕu, obfnll l 
uplatnil na nofu dobu Jodlvu• 
bodni komblnllile Dlalrllfdv. K 
týmto vftledkom do•ttel prlro• 
d zentm 1p61obom, pol!ltajli: aó 
zdravfm rl'lnolbm umeleoktl 
aenalblllty ltbl uohiU nAihb 
s torol!la. V •dntttlf alol lto1tl 
vytry1kllja fldnGdué! IIOif, Yo fi • 
lol o flckfCh tlbriiGCh - JUdO• 
vo1ť, upro1tl'lil aepokO\a a mo· 
de raif rozpotao•n - Olikl 1 
z6koblto•f." 

(Zaanko Novll!ék 11 knll'lt 
Sprlev'odl!t hudbou XX, ltl,tO• 
l!la ). 

DJ)a 4. marca t. r. sl hudob
ná verejnos t na celom sveta 
prlpmneltula 20. výročie smrti 
vefkého sovietskeho skladatera 
SergeJa Prokorteva. 

Pofská čembalistka 
Ako bod nollte vale vyatQpe

ole v Brat11lave na prvom ln
terp6dlu z od1tupu viac ako 
dvoch rokot? 

Pre mila malo význam. pre
to:le ma počul rad hudobných 
odbornlkov, takže Ihneď potom 
nasledovalo pozvanie na ko n
cert na brnellSkom res tlvale 11 

hlevne n iekofko ponúk z NDH. 
Prel!o ate dali prednosť čem

balu pred mnoho1trannejl lm 
klevlrom ? 

Vžd y ma najviac za ujlmala 
predklaslckil hud ba. Hrala som 
Ju sice na klavlrl, ale súčasne 
som cltl la, že to nie je ono, 
lebo orlglnlí ly s l1 pre čemba lo. 
Druhý dôvod: v Pofs ku sa čem
bulu ako sOIIsta nik to neveno
val. Mail sme sice M. Landow
s ku, ale tá žila v Parlžl. Bo
lo pre to potrebn6 vypln iť urči
tu medze ru. Navyše, nds trot sa 
ml páči l zvukovo. 

Ak6 prednosti má čembalo 
napriklad v porovnani 1 klavf
rom? 

Farba zvuku Je určenA pre 
predkla tckú tvorbu, ktorá na 
čembale znie overa prirodzenej· 
šle a š týlovejšie. Na klavlrl 
prlpomfna trochu trans kripciu. 
Veď a J Mozartov klavfr sa po· 
doba l viac i!embalu ako dneš· 
n6mu klavlru - a tak klavl· 
rls ta sa mus! pri intorpretáclt 
s tare j hudby stretávať 1 s 
množstvom technických prob
lémov. 
Venujete •• •l komornej bud· 
bft? 

POsoblm v Triu barokovom, 
Jedinom súbore tohtO druhu v 
Polsku. M6m vlastný sp inet, 
ktort sa J)omestl do auta, tak-

Lexikon hudobných pamiatok 

Elzbieta Slefaríska -
Lukowicz 
že mOteme uCinkovaf l tam, 
kde nema jú čembal o k dispo
zicii. Hr ali s me už nlekolko
krát v zahranič! : v NDR, v Bul· 
harsku, vo Francúzsku, minulý 
ro k v Jete na olomouckom ros· 
sllvale. Zll častnlll sme sa tiež 
semlnl!ra vo Weimare, ktorý 
viedol mOJ učlter pror. Ptsch· 
nor. je to velmi zau)lmavá prá
ca. Občas ko ncertujem so svo
Jou matkou ako duo klavlr-čem
ba to, vtedy vSak muslm použit 
zosllovat u. 

V poaledofch rokoch vzrástol 
záujem o čembalo aJ u poslu
cbAI!ov ... 

Koncerty s čemba lom sú 
vhodné Iba pre menMe a kustic
ké sály a vllčSinou sa uspora
dúvajú v š týlovom prostred! 

zámku, pri sviečkach a pod., čo 
umocňu je uCinok samotne! hud· 
by, lebo Iudlo niekedy zatúžia 
po lntfmne l a trno!>fére. V PoT· 
sku má me niekofko festivalov, 
ktorO sa venuju čembolu v spo· 
jenl s organom, nnprlklad vo 
Wroclowi a Bydgosczl. V Ber
line Jo každý druhý rok celý 
čembalový cyklus. 

Koncertných možnosti mAte 
teda dosť . . . 

NemOžem sl sťažovať. vera 
vystupujem v NDR, najmll na 
tematických festivaloch: hlin· 
dlovskom v Halle, alebo ba· 
chovskom v Ll1>sku. V tejto se· 
zOne som h ralo na komornom 
festivale v Hannover i, ďalej v 
Spanlelc;ku, vo Francuzsku. v 
Taliansku . Ternz cestuJem do 
Londýna na koncerty s komor
ný-m orchestrom Mnsterplayers. 
Účinkujem, samozrejme, aj v 
rozhlase a v televlzll, nakriltl· 
lo som n lokoTko snlmo k v do· 
hových kostýmoch a s prof. 
Plschorom som nuhraln u ná ' 
na nlatl\u Bachov dvojkoncert. 

Mte elle nejaké zvláltne fe· 
la nie? 

Aby renec;nnclll čembala no
bola Iba dočasnou mOdou 11 
abv Sil čembalo stalo rovno· 
právnvm nástrojom ako noprf· 
kled klovlr , f la uta alebo hus· 
lo. Závisf to nii'IPn od liter/l• 
tu ry A t eda od sučosn9'rh sklA· 
dn te fov, a ké ni!Jdu v čf'mbal t'l 
zoft1benle, n lo hlavno na v9'· 
robcocb. ako sa Im podari vv· 
vinúť zvullnej!l! nástroj . Nou· 
por t u:l slr.c vyr li hal čnmbolá 
c;o zosllovnčom. ale musnl nro
s tnt, nretofe v praxi ~~~ ne· 
osvedčili. Ich zvuk !H rotll ond 
ch ara kteristlckú fa rbu. 

MIROSLAV !ULC 

K ueodmyslltelným pred pokladom price hudobného 
h istor ika patri čo najrozsiahlejšia orlent4cla a znalost 
hudobno-historickýc h pramei\ov. Pomôcku k tomu tvori 
apofallllvll a dO•Iednll evidencia pamiatok vo rorme 
dosta točne obsažného lexikonu. Takýmto lexikonom sa 
s t6va JUipertolre lnteraatlooal des Sourcu mutlcale• 
( RISM ), na budovani ktorého sa v druhej polovici 20. 
storočia pod patronätom UNESCO podlelajll jednotlivci 
a lnštltlicla z celého sveta, a ktorý preto v dojlnAch hu
tlobnej lexikografie nemA dosial obdobu. 

kom Zl'Odu HISM. Pôvodný projekt RISM sa v priebehu 
času korigoval - v zavtslostl na prlortte llloh, per!.O
nálnych a finančných danostiach a v neposlednom rade 
na ochote zatnter81ovan9ch Jednotlivcov a lnštltuclf na 
celom svete k systematickej spolupráci. 

supls skladieb pre drnknete nastroje, katalOg ci rke vných 
s pevnlkov v nemeckeJ a holandskej reet, k torý sa m il 
pe rspekUvne rozšlrH a j nu s pcvntky ostatných jazyko
vých oblasti. V budllcnostt sa palma tiež so sOplsom 
prameňov jedno hlasne j stredovekej svetskej hudby a 
h ud by pro klávesovO nástroje. K pOvodnému plénu sé· 
r le B patria naďa le J kata lógy prameltov byzantskeJ a 
slovanskej hudby. 

S6r la C katalógu RlSM má výnimočný a snáď dosl3l 
nle celkom docenený v9'znam. Bude to kata lOg miest 
výskytu a uloženia všetkých hudobno-historických pra· 
meňov, ktoré po ukončeni prac budú ka talOgy RISM za· 
hrilOvat. V súllasnostl pripravovaná publikácia sé.rle C 
je zatial len exper lmentalnym kataJOgom, adekv4tnym 
dnešnému s ta vu RISM. 

V sQčasnostl 1e projekt RISM rozčlenený na 3 ve[ké 
sérUI: 

slrla A - abecedný katalOg jednotllvých tlai!lv a ru
kopisOv v rozmedzJ rokov 1500-1800, 

RISM t. j. MedzlnAr odof sQpls bu.dobno-hlstorlckýc h 
prameňov je celosvetov9 Iexikon hudo bných pamiatok, 
ktorý me zahrňovať všetky historické hudobné prame
ne - plsané, alebo tlačené, skladby, čl spisy o hudbe 
do začiatku 19. storočia. T9m sil rAmcove udané hra· 
nice RISM (vyčlenenA je z ne ho folkloristika a etno· 
muzlkolOgla ). Odpoveďou na otázku, v akom rozsahu 
a do ake j miery sil pramene predmetom záujmu RISM, 
ja citát ll. Albrechta: ,.Lexikon prameňov mA za Qlohu 
katalogizovať pramene - 11 leo pramene - a popls a( 
Je h do takej miery, akä je potrebná pre hudobnll vedu." 

séria B - zvláštne, 8peclallzované katalógy, 
séria C - katalóg mies t výs kytu a utof enla v~etkýcb 

prumeňov obsiahnutých v RISM. 
SOplsy hudobn9ch tlai!lv a rukopisov sa v rámci 16-

r le A rozvijajú ako samostatné akcie. Súpis jednotli
vých hudobných tlačív v rozmedzt rokov 1500-1800 
tsérla A l), ktorý bol ukOnčený v roku 1969, eviduje 
asi 200 000 titulov od asi 8000 s kladatelov z prlbllfne 
1100 inš tlll1cll. Tento pozoruhodn9 súbor udajov má byt 
vypubllkovaný do roku 1975, pričom bez doda tkov bude 
mat rozsah 6-8 zvllzkov. Prvé dva katalOg y série A l 
(pfsmenA A-EJ sO už b4datelom k dispozicii. Dale ko 
rozslahlej!ll súpis jednotlivých hudobných r ukopisov od 
roku 1500 do 1800 (séria A ll J sa začat v minulom ka
lendárnom roku. S kompletizáciou rukopisných zázna
mov v centrále RISM v Kassell ( NSR) sa počlta do ro
ku 1985. 

V zozname početných eurOpskych a numoeurOp!tkych 
krajfn, ktoré sa na prácach RISM zúCastilUjú, sa na· 
chádza aj Ces koslovens ko. AZ do v.~:nlku Cs. skupiny 
AIBM (1971 1 sa spolupra ca čs. tnstttucll s RISM us ku· 
toči'lovala na Ind ividuálne j bázo. Platformu pre zJedno
tenie a koordináciu Ich činnosti poskytla Cs. komisia 
RlSM ako jedna z komisii Cs. skupiny AlBM. K pionie
rom s úpisových prác pre RISM na Slovensku patr i ústav 
hudobne j vedy SAV (dr. j. M. Terrayová) a Matica slo
venská v Martine IE. Muntág), k torá v prácach naďaleJ 
pokračuje. Zučastnuná bola a j Univerzitná knižnica v 
Bratis lave (prof. V. Dvoŕak, A. Tôrôková ). NeskOr stre
disko súplsov9ch prlíc pro RISM za územie Slovenska 
11 vedenie Cs. komisie RISM prešlo do Slovenského ná
rodného múzea v Br atislave (d r. D. Múdra). 

Idea projektu RISM vznikla v obdobi po druhej sveto· 
ve) vojne, ako prodUkt uvedomenia sl, že 1 obdobne ako 
v Iných vedných dtsclpllnach ), aj v muzlkoiOgll mOže 
byt porspektlvna len prAca organizovaná v celosve
vom meradle. Prvý raz sa my§llenka celosvetového sú
pis u hudobno-historických pramei,ov objavila na kon· 
greso hudobných vedcov v roku 1948. Trvalo ďalšie š ty
r\ roky, kým bola myšlienka rozpracovaná v proJekt 
a naš la s a organlzäc to, ktorä sa ujala celeJ akcie. v t9Ch· 
to s úvis lostiach bolo čast~vo vhodn9m ustanovenie MA· 
dzlnllrodného združenia hudobn9oh knlžnfc ( AIBM) v 
roku 1950. Z členov IGMw a AIBM o rok nes kOr v y
tvorená tzv. ,.Commlslon Mlxteu sa s tala ús tredným ko
ordinačným orgánom RISM, zodpovedným za vedecké, 
organlzai!né a finančné prlpravy. Ku schváleniu generál· 
neho pilinu i!lenmt oboch zainteresovaných organtzáclf 
pri!Ho v roku 1952 v Parlžl. Tak sa stal rok 1952 ro-

Na rozdiel od série A - autorského katalOgu, ktorý 
má svoju presnú l'lápll\ a plán a viac-me nej stabilné 
teamy spolupracovnfkov. jo plán skOr .,sys te motlckéhoM 
katalOgu 16rle 8 len r'mcótý, volmi Individuálny a vo 
zvýilenej miero zévts19 od zustQpenla, š tádia práce a 
miery spolupráce špecialistov jednotlivých krajin. TOto 
skutočnost potvrdzujú aj Utuly dosial publikovaných 
kata!Ogov série B: katalOg zbierok hudobných tlačlv 
16.-18. storočia (2 zv. ), katalOg s tredove kých teoretik 
(2 zv. ], súpis polyfonlckAj hud by do 15. storočia (2 zv.). 
rukopisné solvencie a trópy (l zv.) . Rozpra cované so 
kata!Ogy neskoros tredovekeJ viachlasnej hudby 12 zv.], 

Významná pre nasu m?rodnu kultúr u te tiež skutoč· 
nos ť, že RISM dulo rozhodu júci Impulz ku vzn iku cen· 
trá lneho národného kata lógu nielen v Ccchách (Praha, 
Unlve rsltnf knlhovna, Hudcbnl oddeleni), a le aj na Slo· 
vens ku (Bra tis lava, Slovenské národné muzeum, Hu· 
dobné oddelen ie ). 

zave rom bilancie 20-ročnej i!lnnostl RISM treba vy· 
slovlt Iba želanie, aby sa ako nasej, tak nasledujúcej 
goneráclt podarilo v celosvetovom meradlo realizovať 
11 zavtš lf ve fkol ep9 p rojekt Répertol re lntornotlonal des 
Sourcos muslca les. 

DARINA MODRA 

Zo zahraničia 
e Konverzai!né zošity Lud· 

wtga van Beethovena vychA
dzajO v ll zväzkoch v nemec
kom hUdobnom vydavateJst~o v 
Lipsku. Tento zllvafný materl41 
k životu a tvorbe tohto skla
datela rediguJú Karl Heinz 
KUhler a Grlta Herre. 

e Nové javiskové dielo Car
la Orf fa De temJ)orum fine co· 
media uvedQ premiérovo v au
gusto l r. v Salzburau pod ve· 
dlmlm Herberta von Karajana. 
Dielo má tr i času, ktoré v y
chádzajQ z gréckych orlgllll· 
lov a uplatrtuje neobyeajh6 ob 
sadenie. V orchestri sQ pra· 
va:lne dychové nAstroje, kvar· 
tato vlol a velký poi!et blclch 
nástrojov. 

e V Bratislave dobre znA
ma francúzska klaviristka Mo
nique de Ja Brucbollerlé zo• 
mrela v tiarlžl vo véku !17 ro• 
kov. stoven~ké publikum Jll po
znalo ako temperamentnd, vy
sokou technikou dlsponujúcu 
umelkyňu. 

e NajznAmej!U čllsky klavlr· 
ny umelec Clauttto Arrau sa do· 

žil 6. februára t. r . sedemde-
latln. Svetová kritika pri te l 

prlležltostl znova podčiarkla JB· 
ho veTkú š t91ovú vytrlbenosť a 
brilantnú techn iku, ktorO zvlášť 
uplaU'Ioval v die lach klas ikov 
a romantikov. 
e UZ lege ndárny španielsky 

gitarista Andres Se&Ovla oslá· 
vil 17. februára t. r . svoje 
osemdesiatiny. je považovaný za 
zakladatefa mo(lernej gitarovej 
In terpret4cle. 

e Komická opera v BerJtne 
os iAvl onedlho 25 rokov avojej 
či nnosti. V tomto obdobt ohce 
e!lte uviesť Verdiho Ma!lk11rn9 
b41, KodAJyovho Hary JAhOSII a 
sovlet1ku dttakú operu. 

e V mart l uspOriada koltn 
ske konzervatOrlum lnt~rprtt&e 
n9 kurz k tvorbe J. S. Ba
cha. Ide predovlletkým o 1klad· 
by pre husle a klavlr. Prvý 
kurz vodi* viadensk9 proresor, 
v Bratlsl&ve dobre známy Edu
ard Melkuw. 
e Dlrl&tnt Antal Doratt rea• 

llzoval pre apolollnosť Decca 
vi etky Haydnové eyrofOI'IIe. Krt
tiKa prltala tento striAI pozt· 
tlvne. 

e Lu2tckO·atbakY skladlter 

... 

ján Rawp (nar. 1928) vydal v 
Budlš lne 5 klavfrnych kusov pre 
deti. StH!as ne mu vy!lla v Eter
nu pl atňa, kde sú jeho Metll
mortOzy pro orches te r, Essey 
pre hus le a orchester a Co n
certo nnlmato pre husle a or· 
cheste r. 

e Pred nédávnom zomrel v 
Dr t<M anoch známy východone· 
mecký skladater j. P. Thllmann. 
Patril k tej generácii, ktotá 
Vyšla z Hlndemlthovho odkazu 
a vo svojom plodnom odkaze 
ma diela najrozmanltejš!cb !án· 
rov a oblasti. ZvlAšt sa presiA· 
v•l komort'19ml skladbami. My 
~1no poznali najmll Jeho kO
mornt1 sklAdby s d ychov9m1 nA
strt>jml. Na Slovens4<1l m~l viac 
prlatelov a nlekolkokrAt tu bol 
111 na n llvšteve. 

e Januárové i!fslo časopisu 
5ov;etska muzika prlŕlá!a vel· 
b.ú anketu o skladatalskéJ prá
ci mladých. Je to pomerne ilro
ký pohlad na ďalllu skupinu 
mladých skladatefov, na leb zA
mery a kol'npozlčn6 zameranie. 
Zauj!mavosť je l v tom, f e sa 
tu predstavujú niektor[ novi, 
doter az nám ntznáml tvorco
\lla 

e Nemecký muzlkoiOg z Gery - Eberho rd Knelpel pripra
vuje pre miestne odbočky Zva zu nemeckých sklodaterov p red· 
náš ky o českej a s lovens ke j hudbe, ktoré doplna zvukovými 
ukážkami. Má zásluhu l na p rosadzovonl českej a s lovenskej 
hudby do drama turgických p14nov h udobných tella!!. Proslred
n!ctvom pražského HIS-u požiadal o pa r titú ry, klavlrne vý· 
ťahy a zvukové záznamy diel s lovenských autorov, o. 1. j. Cik· 
kera (Vzkriesenie, Spomienky, Dramatická fantázia, Medltll
cla na meno H. SchUtza, Orchestrálne st úd le k činohre) , 
D. Kardoša (Hrdlns kli balada, 3. a 5. symfónia), j. Zimmera 
(1. symfOtlla ), A. Moyzes a (7. s ymfOnla a Koncert pre husia 

a orchester) a I. Hru§ovského IHiroslma ). 

e Talianske nakladatelstvo B~rben vyplsato - v spOlupráci 
s rodinOu skladatera Marta Cas tolnuo va-Tedesca 11895-1968) 
- k uotenlu jobo celo2lvotnej prácu - I. med zinárodnú skla· 
datelskQ sQta! v odbore s 01ov4 gitara. Skladby v rozsahu 
5-25 mtntlt treba zaslať na sekre tariát súfa2o (Edlzlonl Bér· 
ben, Vla Radtpuglla 115-60100, Ancona, Italia) v piatich exem
plllroch - s mottom no titulnom ll s tn a s osobnými udajml v 
zalepeneJ obAl ke (do 30. Vl. 1973 J 

e Kompletnu nahrávku opery Eu~ena Suchona Svatopluk 
v podani sólistov, zboru a orchestra Národného divadla v Pra
he pod taktovkou Zdénka Cha labalu vys ielal dna 28. decembra 
m. r . Talllnský rozhlas 

e V DrUcfans ke J filha r mónii pr lpra VUJU pre koncertnu se· 
z6nu l973·74 cyklus českej a s lovenskej súčasnej hudby. Pred
bežné vybrali Suchonovu Sym fonickú !aniAzl u na BACH pre 
organ a orchester a Clkkerove orchestrá lna šttldte k činohre. 

e Vedllca hudobného oddele nia bul harského lnstltútu pre 
fudovtl tvorlvost Danka Bosadt l jeva pripr avu je na vydanie 
anto!Oglu českeJ a s lovenskej zborovej literatúry vsetk9ch ~tý· 
tovýcb obdobi. 



lpr Wasserberger: 

Publicistika 
o slovenskej 
populárnej hudbe 
PopularizaCná publicistika 

IL 

Oblasf, v ktorej sl nemO!eme 
efa!ovaf na nedostatok kvantl· 
ty je Yleabecn6, popalarlzal!ni 
,.r.ucllttlta. Tento jav nte Je 
dlhodobf. Asi tak do polovice 
eo. rokov sa prsalo o popul4r· 
neJ hudbe velmi málo. Potom 
w!lak nastala skutočná konjunk· 
tOra bulvárneho typu publicis· 
tiky, ktorá vyvrcholila koncom 
eo. rokov. V poslednfch ro· 
koch sa l tito oblast oprostt· 
la od vtstrelkov. Z hladiska 
vtberu tematiky a jej proporl!· 
nosu sa všeobecne dbá o stUad 
so zbadaml kultQrnej polltlky. 
Ctl n4m však stále chfba, to Je 
,rofeelonilaa atrioka wecl. Ro· 
zumné nariadenia mO!u pomOcf 
veci, ale nikoho nenaučia pt· 
sat. PrAva tu vldfm nejaktuál· 
néfšl problém. Cesto zvykneme 
hfadaf chyby Jednostranne v 
téme článkov. Oztvajtl sa viac
manej oprávnené hlasy: nepfŠ· 
te tolko o sOkromf spevákov, 
o Jeb zálubách - čl chovajO 
ryby alebo krokodtly, čl vedia 
alebo nevedia varlf atď. 

Domnievam sa, ! e v určite J 
proporl!nostl mOžu byt zauJf· 
mavé aj tieto témy, len to tre· 
ba vedlef napfsaf tak, aby nám 
to umelca prlblfžllo z ludske t 
atrinky, aby článok prlblf! ll 
dostal nepoznané stránky Jeho 
osobnosti. Cesto sa však stretá· 
varne so š tyllstlck9ml trapnos· 
fam!, 1 myšlienkovou plytkos· 
fou, s hromedenfm ustá lenfch 
slovnfch spoJenf, s bezkoncepč· 
aosfou - čl!e s vlastnosfeml 
charaktertzujOctmt zlého - ne· 
kvalifikovaného novinára. 

Pritom pr4ve tieto články 
lllafO masový dosah a vo vel· 
keJ miere sa prll!lňujQ o to, 
!e časf lalcke t vereJnosti se po· 
aer4 na oblast populárneJ bud· 
by ako na čosi , čo netreba braf 
v Une. ... 

V dennfkoch - l kecf al to 
vlellnou neuvedomujeme -sa 
mnohé za posledné roky zlep· 
lllo. Vo všeobecnosti mo:lno po· 
veda(, !e vereJnost Je wi!aa In· 
formow106 o naJdOldltetšfch 
udalostiach. Ozkym prottlom je 
kritika a natmll šlr§le problé· 
mod 1!14nky. Občas dochádza 
k svmpatlckl!mu naru!lenlu toh· 
to stavu [tak9mto bol napr. 
prednedávnom rozhovor o po· 
pulérnet hudbe v nedetneJ 
Pravde - hodnota podobn9ch 
prfspevkov te najmll v tom, !e 
prlnOtla zamyslieť sa nad otvo· 
rentml otázkami tetto hudob
neJ oblasti). Zretme 1 v budOc· 
nosti hlavnou náplňou budd v 
novlnAch články lnformatfvne· 
bo a propagačného charakteru, 
l!lfP dOieflté te, čl novinári pro· 
Jlaguttl Interpretov a tvorbu 
spravodlivo, podla skutočn9ch 
z6sluh. V našej popul4rnet 
hudbe akciou člslo 1 te Bra· 
tlslavská lýra. Tejto sa skutoč· 
n11 venute prlmerant priestor. 
Ltre vyvoláva v danet oblasti 
natlntenzfvneJ§Iu kriticko-re· 
cenz~~ntsktl pozornosť, dalo by 
111 povedaf, !e te tedtnou ak· 
clou. ktorá te komplexne pro· 
pa~ovan6 a hodnotená vMetkf• 
1111 masovokomunlkal!nfml pro· 
atrllldkamt. Na druheJ strane, 
ak by sme sledovali na!lu tlel! 
pozorneJIIe, nájdeme l mnoho 
n811'0vnalostf. Podozrivo pOsobf 
naJml preferovanosf, alebo na· 
opak potom obchádzanie ole· 
ktortch umelcov. OčakAvaf Gpl· 
no obtektfvnost by bolo nere41· 
ne Kaldf 1 nAs 11 ntektm aym· 
pattzuJe viac, 1 tntm mene j. 
Ala v publicite spevákov st1 
disproporcie l!asto a! prfll! 
IJavnt a d4vatt1 bohatt pOd· 
klad pre rôzne kuloárové do· 
lladv. Mantinelizmus - prefe· 
rtncla toho·ktorltho tavu 111 
aeobtavuJe len vo vztahu k ted· 
eotllvtm osobám, ale - čo te 
dvllfnetlle - t4to tednostran· 
nosf ~~~ často u platňulfl t v lilr · 
ltch konc!lpl!n9ch smerova
lllach. Tak sl spomfnam na 

priam kampaňovltf kult mia· 
doatl spred asi tak 2-3 rokov. 
V novln4ch sme nachádzali 
preceňujdce články o svetovej 
úrovni našich beatových aku· 
pfn, v televfznej hitparáde ma· 
ll zelend mladé nevyzretlt ta· 
lenty z rôznych, neobyčajne 
rýchlo sa rozmáhajOclcb ama· 
térskych sQfaž!. Je pravda, že 
tieto manttnells tlckd tendencie 
nemaj(! spravidla dlhé tr vanie. 
Priebehom minulého roku sa z 
tohto hladiska mnohé veci dO· 
stali na prava mieru. 

Ak uf hovorfme o jedno· 
strannosll, sem patrf 1 prfllln6 
:tánrová zaclelenoat. Oaleko 
nafvlll!šlu publicitu majO po· 
pulc'lrnl speváci a tým zároveň 
s tandardná populárno hudba; 
čas od l!asu so ujde miesto pre 
beatové skupiny - a tým te 
žánrov9 rozptyl vyčerpaný. Ne· 
dávno som hovoril s Jedným 
skladaterom populárneJ hudby, 
ktorý mul zouffmavý posu·eh. 
Tvrdi. :le ak naplše náročneJ· 
šlu s kladbu, tok ho sice v lek· 
torskej komisii pochvália, kom· 
pozfctu nahraJCI, ale tA to zn· 
padne bez povlllmnu tla . A na· 
opak napflle konvenčnf hlt -
tak už vopred sa dá predpo· 
klada(, :le n4jde vtrazné uplat· 
nente vo vysielani, pleseň má 
nádeJ umiestni( sa medzi net· 
lepšte predávanýml platňami -
a to potom vyvolá publicitu. 
Autorove meno sa zal!na obfa· 
vovaf v novln4ch, zfska sl po· 
pularltu, zvýš i presU!. Dostá· 
varne se k uzavretému okru· 
hu. Dobre vieme, ~e publicita 
mO:le ovpl yvniť popularitu, čl 
uz kohkriHneho diela, alllbo t 
šlrsleho !ánru. Len:le, keif sa· 
motnf publicisti nemalO v ob· 
lasu, o ktorej p1š u, préhlad, Ich 
vkus nie Je vytrfbenf, nevv· 
hnutne podlahntl diktátu Prle· 
mernos u. Velmi málo sa pfše 
na Jmä o menlilnových Unroch, 
napr. o šansónoch a d~ezé, aby 
som uviedol len dva typické 
prfkledy. 

Pomerne dll'IOdobd a zatld 
nie velml Qspe~né so snahy o 
zavedenie "tjul!by o populárneJ 
hudbe do š kOl rôznych stup· 
ňov. Pre výchovu budQclch ge· 
neráclf teoretikov a kritikov by 
malo velk1 význam predovšet· 
kfm zaradenie tejto hudobnej 
oblasti do učebnfch plánov Vy· 
sokel školy mdzlckých umenf 
a naJmll do učebn9ch plánov 
štOdla hudobneJ vedy na 
FFUK. Vllčšlna teretšfch adep· 
tov muzikológie m4 uz z hla· 
diska generačneJ prfslušnostl 
prirodzene blfzky vzťah k po· 
pul4rneJ hudbe a keby sa za 
svoJho §tOdla mobil s ystematlc· 
ky venovať teórii a estetike tet· 
to hudobnej oblasti, verfm, Ze 
by to zasadne ovplyvnilo Ich 
neskorl lu prote111on6lnu čln· 
nost. V cfelleJ perspektive by 
bolo dobrO uva!ovaf o zevede· 
nf lkolý zameraneJ lpecl6lne 
na tOto hudobntl oblasť. V za· 
hraniči takltto ! koly vychádza· 
ta z tazzoveJ hudby, ktora už 
m4 systematicky spracované 
deJiny, teOrlu a tnterpretal!nQ 
pru. Apllkicla zfskantoh vedo· 
lnoaU na prfbuznO !4nre vll!šl· 
nou potom nerobt problltmy. s 
takfmlto l peclallzovantmt lko· 
lami majd velmi dobrO ekdse· 
nosti napr. v t.flld'arsku e v Ra· 
kdaku. Co 111 tfka altu6cle v 
tOmto smere u nb - Jt zaujf · 
mave prlpomenGf, ze problltmy 
vfullby 14bavnét hudby rte!Hll 
u! l prfslulinO etranfckt a ltát· 
né or.6ny. Pt1ldsedntotvo Ov 
KSS na nt upozornilo v opet· 
renlech pre zabezpi!čénte ďal· 
šleho v9voja základne j hudby 
u! v roku 1982. O ttchto otáz· 
kach sa hovori tieZ v dokumen· 
te: Opatrenia pre sabezpel!enle 
cfallhtbo ronota dbawnet bud· 
by na SloYenaku, ktoré ned4v· 
no s prArovnlo hudobné oddele· 
nie MK SSR. 

Url!lte vlttct by lftle t\e! prt· 
vftall, keby u o toto hudbu, • 
ktorej je zo všetktch hudob· 
ných ~ánrov najviac problémov 
čakaJúcich na riešenie, začal 
zaujfmaf 1 hudobno-vedný Qstav 
SAV. U! spomenuté semln4re 
Zvllzu slovenských ekladatefov 
u k4zall, !e hudobnf vedel mO· 
!u - vďaka svojej vlleobec· 
neJ erudovanosti a metodolo· 
glckej vybavenosti - pomOcť 
pri rle!enf mnohých problé· 
mov. 

Pomocou pre publicistiku by 
bolo aj zaanga!ovanle sklada· 
telov a Interpretov. Nlektorf z 
nich dlsponujll výbornými teo
re tickými vedomosťami a ma· 
Jú vyhranené zaujlmavé názo· 
ry na dianie v našej l v za· 
hraničnej scéne. Samozrejme, 
tvorlvf umelci sil nutne jedno· 
stranne zameran! na svoj apO· 
sob expresie - zaujfma Ich 
predovletkým to, čo priamo sú· 
vlst 1 Ich prácou, no napriek 
tomu nemO:leme pochybovať o 
tom, !e Ich pohlad by bol pri· 
nosom. ... 

NiektOré lo spomenuttch rle· 
šenf sQ dlhodob6 a ak sa usku· 
točnla, prlnesQ výsledky po ur· 
čltom l!asovom odstupe. No 
mnohé sa dá uroblf u! v sOčas· 
nosti. SQ to sica zdanlivo ma· 
llčkostl, ale len zdanlivo. Pre· 
dovše tkým redakcie by mali byť 
prlsnojšle vol!! au torom, prfs· 
nefšle k Ideovo-odborneJ l ku 
š tylistickeJ strAnke článkov. 
Au tori by sa zasa m11ll usilovať 

zvyšova ( s l prehlad v odbore, 
o ktorom pfšu, sledovať výsled· 
ky marxistickej teOrie a krltt· 
ky v Iných oblastiach hudby a 
umenia vObec, sna žiť sa Ich 
tvorivo aplikovaf na populárnu 
hudbu. 

Sloveneki populárna hudba 
doalabla w nedbnef mlnoloa• 
tt wtrnn6 61pecby w tvorltef 
l w lnterpretai!nef zlolke. Nie 
aG dlhody pre to, aby aj v ob· 
lasU te6rle oenaetal kvalltatfw· 
oy akok. 

-'ubllant 
Dňa 15. februára 1973 do!ll ea doo. dr. Jo•ef lamko, Cla. 

115 tokov. Je priam zákonité, !e vletel starli! v9znomnf pracov· 
nfcl v hUdobneJ vfchove a Iných dlsclplfnach, ktor! maJd 
vzťah k hudobnej kultúre v llrokom slova zmysle, sa regru· 
tuJd z ullltalskltho povolania a prech&dzaJO vyullovanfm na 
vletkfch jtuiJftoch 11<01. 

Doc. Samko sa narodil v Motmfrovclach v robotnlckeJ ro· 
dlne. Maturoval na ul!llefskom Ostave v Modre, kde ho vlodlt 
Emil Hula a Jl\n Soupal. Prechádzal cez viaceré lfkoly akO 
učltel a po zakotven! v Bratislave l ako riaditel a llkolskf 
lnlpektor. V rokoch 1934-1943 študuje na rtlozottckej rakulte 
slovensk9 Jazyk a llleratOru, hlstOrlu, zemepis, hudobnO vé· 
dU, tllozOrtu, socto!Oglu, pedagogiku, psych o!Oglu a angličtinu. 
V r . 1943 uskutočňuJe soclologlckf v9sku 'l hudobnosti. Vf· 
sladkom tohto výskumu te samostatná pu.JIIkdcla Hudba • 
budobooat v apolohoetl, v ktorej podni obraz hudobnosti 
nállho národa, poukázal na nedostatky ilkolskeJ l mtmo!lkol· 
skej hudobneJ v9chovy a predlofil n4vrh na zriadenie hudob· 
ného gymnázia. TOto smelá my!lllenku by bolo treba reallz.o· 
vaf v sOl!asnostl tak, ako te uskutočnená napr. v susednom 
Maďarsku. 

Po oslobodenf bol prednostom oddelenia pre kulttl rne sty· 
ky so zahranlffm na bývalom Poverenfctve školstva, vted a 
umenf, potom pôsobil ako vedecký pracovnfk a suplont hu· 
dobnej vfchovy a sociológie na bývaleJ PedagogickeJ fakulte 
v Bratislave. Pôsobil ako redaktor časopisu Náš kra J, tlačov9 
referent Zvllzu československých skladatefov, r edaktor slo· 
venskej časti časopisu Hudebnf rozhledy a napokon - ako 
spoluzakladatel a prvý vedOcl redaktor časopisu Slovenské 
hudba. Od r. 1961 stáva sa rladltelom Slovenského hudobného 
fondu. Od roku 1967 pOsobf ako docent na Katedre pedagogiky 
PedagogickeJ fakulty v Trnave a od r . 1969 prechádza na ta· 
mojšlu Katedru hudobneJ v9chovy, kde od r. 1970 vykonáva 
tunkclu vedQceho katedry. Od l. septembra 1972 prechédza 
na VSMU v Bratis lave ako docent hudobneJ pedagogiky, kde 
externe pôsobil u:l od r. 1961. 

Doc. Samko vydal monografiu o sklodatefovl Jénovl Clkke· 
rovl a M. Scbneldrovi·Trnavakom. V týchto die lach zhodnotil 
podiel obidvoch skladatefov vo vývine slovenskeJ hudby. Ok· 
rem uvedených knl:ln9ch publlkácU napfsal dr. Samko mno!· 
stvo štOdU [J.A. Komenský, K, problémom dedičnosti a vplyvu 
prostredia na aktfvnu hudobnosť, Výskum postoJa k hudob· 
ným nástrojom a Iné) a celý rad článkov, správ a kritik. 

Redigoval 5 ročnlkov Slovenske J hudby, zaoberal S\1 prob· 
lémaml hudobneJ pedagogiky na VSMO a Individuálnej výučby 
na umaleck9ch školách, problémami hudby v rozhlase. Hod· 
notll mnoho slovenských skladieb a zaoberal sa mnohými po· 
stavaml slovenske j hudby pri Ich v9znamných jubileách a 
hodnolll významné hudobné telesá. Bol dirigentom vlacerfch 
školskfch a robotnfckych zborov a Akademického spevác· 
keho zdru!enla. St41 pri vzniku Spoločnosti pre hudobnO vt· 
chovu v r . 1936 a bol tajomnfkom odbočky bratislavskej po· 
bočky. T. č. je členom vfboru SSHV. U~ v minulosti sa za· 
oberal osobnosfou slovenského pedagóga Fr. Ota Mataanauera. 
O tomto de fatelovl pripravuje v sOčasnostl monogrartu. 

Jubilantovi, ktorý t. r. organizuje hudobno-pedagogické štO· 
dlum na VSMU, prajeme, aby v tomto pracovnom eláne po· 
kračoval a vytvoril centrum hudobnej pedagogiky na tomto 
významnom vysokom hudobnom učlll!ltl. (VF) 

e Regionálna 
knižnica mesta 
Bratislavy vydala 
potrebný kultCirno· 
politický a hls to· 
rlcký kalendár 
mesta Bratislavy za 
rok 1971. Podstat· 
na sO tu zastllpe· 
né l všetky vf· 
znamné koncerty, 
hudobné jubllad, 
výstavy a Iné umo· 
lecké akcie. Ka· 
lendár spomfna Ue· 
to uda losti, uvádza 
ktoré časopisy Ich 
komentovali, kto 
o nich pfsal a pod. 
Bude Iste vltanou 
pomôckou kult1lr· 
nym historikom a 
všetkým, ktorých 
bude zautfmat, l!o 
všetko se udialo v 
roku 1971. Orten· 
tácla v tomto ma· 
tet•láll je l ahká; 
akcie sO zoradené 
chronologicky a na 

ONV - odbot školstva v T r e n č I ne prijme od l. 9. 1973 

záver Je nielen 
osobnf register, 
ale l vecné rozda· 
lente problematl· 
ky. e Z4padoslo· 
venskf kraJskf 
výbor KSS prlstO· 
pli k zaujfmaveJ 
akcii. Po:lledal 
mnohých známych 
umeleckých a osve· 
tov9ch pracovnf· 
kov o podrobnf 
kultdrny prieskum 
v jednotlivých ok· 
resoch tohto kra· 
ta. Medzi priesku· 
mov9m1 otázkami 
sil at tieto: práca 
a spoločenské po· 
s tavenie ĽSU, roz· 
voJ záuJmoveJ čln· 
nosti, hustota a 
podpora koncert· 
ného !Ivota, uplet· 
nenle lokálnych 
umelecktch tradf· 
elf, kádrové stavy 
na ťlseku kultQry 
a pod. Vfsledky z 
Jednotllvfch okre 
sov sa matt\ zhr 
nof do komplexneJ 
syntézy o kultťlre v 
kraJI. e Skladatel Ml 
loll Kol'fnek dokon 
čll Koncert prl'l 
husle a klavfr [or· 
ch ester ). Staval ho 

na voľné miesta: 

pre ĽŠU Nové Mesto nad Váhom 
2 učiteľov hry na klavlr, 
l učiteľa hry na dychové nástroje pre pobočku Cachti

ce (s možnosťou pridelenia 2-izbového bytu), 
pre ĽŠU Trenčín a jej pobočky v Nemšovej a Svinnej 
učiteľov hry na: 

klavlr 5 
husle 3 
akordeón 2 
klarinet l 
gitara l 

l učiteľa spevu 

l učiteľa pre tanečný odbor. 
Vo Svinnej je možnosť pridelenia rodinného bytu 
- pre ĽSU Stará Turá 

l učiteľa hry na husle. 

2iadosti doložené dokladmi zasielajte na prlslušnú ĽSU. 

s chladom na 
technické mo!nos· 
ti §tudujQcet miA· 
deže. Nov6 dielo 
uf prezreli viacer! 
huslovf pedagOgo· 
vla, ktor! sa po
chvalne vyjadruJ\1 
o napfsanf sólové· 
ho partu 1 o nie· 
ktorých zaujfma· 
vos tlach v celko· 
vet faktOre. 

• ĽSU v Hu· 
mennom usporia· 
dala v januári t.r. 
cyklus koncertov 
poslucháčov Kon· 
zervatOrle v Ko!ll· 
ciach. U! v minu· 

lom roku sa pred· 
stavlll ~lee! Kon· 
zervatOrta na 
troch koncertoch, 
ktoré matt\ pokra· 
!!ovanie 1 tohto ro· 
ku. Náplňou pos· 
lednfch dvoch sO· 
llstlckfch vystOpe· 
nf bolo koncertn· 
vanie bývalých ab 
solventov ĽSU v 
Humennom. Z4ve· 
rečné vystOpenle 
Symfonického or· 
chestra Konzerva
tOrta v Košiciach 
sa stretlo u obe· 
censtva s velk9m 
ťlspechom. 

Oprava 
V 3. i!lale Hudobného llvota 

- w l!lioka Gllaly Mai!ugovaf 
Prehra bez e11perlmentu, kde aa 
bodnoU banakobyatrlcki lnace· 
n6cla operety Zem 6amnov, sa 
omylom doatalo meno Koloma· 
oa Clllfka do ahleloall • pre· 
kladom libreta. Zaprfčlnlla to 
chyba v bulletine. Prekladate· 

rom te J. Procbbka. Prosfme 
i!ltatefov, aby 111 t6to chyba 
oprawlll. ·r-
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Z•1ama lltl'ranw pre•llolla B1lly !Vrldera a l . A. Dlamo11da 
.. Byt" .~lúzila za podf..-lud mele/l fllmarom, ale aj 1 vorcom 
hudobno-zabav11ého divadla, ktorí íllscenovalt na hudbu 
Burta Bacllaraclla musicat .. Sluby, sluby", 

fJIZBLA MACUGOVÁ 

l n 
, k z 

V tomto l!lsle začlname prinUat na pokračovanie rad aa
:myslenf a postrehov o americkom divadle - špeciálne o 
hudobno-dbavnom. Autorka seriálu, pracovnfčka Divadelného 
tatnu v Bratislave mala mo:l nosť dlhilf čas sledovať americ
kf hudobno-zábavné dianie a je j pos trehy sti viac, ako len 
odborníckym teoretizovanlm. Je to s6časne pohfa d na sociál
ne zázemie divadelného života na Západe. Preto si myslime, 
t.e tento il ršle za lot.ený seriál môl e pri niesť vera zaujfma
" fch fakto" - l napriek tomu, fe v ojedinelých prlpadoch 
hovori o Inscenáciách starlieho dá ta. 

l. 

Skutočnost, že práve New 
York vracia velklt dlžobu Ame
riky európskemu divadlu, Ze 
préve Broadway sa stal cen
trom a arbitrom muslcalu, toh
to dediča dnes už mttvej ope
rety, stane sa o niečo pocho
pltefnejšou, ak sme mah mož
nost vidiet tuto dlvadeln(t pro
dukciu v pOvodnom prostredf 
ll aspo!'\ minimálne poznali 
spoločenské pozadie a atmosfé
r u, v ktorej vzniká. 

New York je počtom obyva
terov len o niečo menšlm ako 
celá naša republika, akési 
predmestie Ameriky, čakáreň, z 
ktorej sa raz každý chce do
sta( Inam, ďaleJ, l ked tu naj
častejllle prelmprovlzuje celý 
svot život. AJ preto je New 
York mestom krJkravých _proti
kladov, mesto s malou C!nou, 
Talianskom, Nemeckom, Madar
fikom, lrskom, Porskom, Cesko
slovenskom, mesto Ztdov, Por
tugalcov, Spanlelov, černochov 
- mesto-more, do ktorého sa 
vllevajú všetky kanály sveta, 
l člre pramene, mesto hýrivých 
farieb reklám l odevov, mesto, 
v ktorom kedykofvek zHžijete 
demonštráciu budhistov, quake
rov, jednotlivcov l skupfn, čer
nochov, členov Living Theatre, 
hippies, prepadnutie, vraždu -
čl autonehodu, mesto, v kto
rom sa bojlte večer výJsť na 
ulicu, alebo aj zostať v byte 
sám, mesto, v ktorom zavýja
nie sirén hasičov, záchranky a 
pollcle je najcharakterlstlckej
srm zvukom, prenlkatúcim vša
de a ruMncim filmové a diva
delné predstavenia, mesto, kto
rého najkrajšia zelená čast -
Central Park - s Ihriskami, 
pt·omenádaml a letným amfl
teatrom sa stala eldorádom 
kriminálnych živlov, mesto, v 
ktorom nikdy neutlcha ruch, 
honba za zábavou, peniazmi, 
herolnom, za spravodlivosťou, 
uplatnenlm talentu - a napo
kon v!letko je business a velké 
umen ie predáva(: ša ty, topán
ky. divadlo. knihu l telo -
mesto nádherných m(tzel, kniž
nlc a škOl, knih a divadiel, mes 
to modernej kamenne! krásy, 
bohatých umeleckých zbierok 
vsetkých kult(tr a storočf, mes
to túžby po kráse - ale aj 
mesto vulgárnosti, obscénnosti 
v nočných kluboch a na ull
clach, mesto zástupov prostitú
tok a zločincov - práve tak, 
&ko umelcov, vedcov a vzde
lancov, mesto s lntenzlvnou ra
dtáctou jedenástmii!Onovej ma
sv na jrozllčneJšej farby, pro
tesle a temperamentu, natlsnu 
tel do Jediného .,areálu". 

Co robia divadlá v tomto vcT
mestP zábavy, v tomto rasclnu· 
Júr.om l odpudzutlicom sveto
vom blázinci, v tomto pekel 
norn kolotoči h!'ktlckého život 
nl-ho tempa atOmov~ho veku' 

AKCENT NA ZÁBAVE 

Broadway je centrom sveto· 
ve( divadelnej produkcie, kam 
sa už dávneJšie presťahoval 
operetný Parlt a Viedeň -ved 
110 s ~ly"m padfskych bul· 

várnych divadiel 19. storočia, 
pravda, bez kultt\rnej tradlcle 
týchto miest. Odhlladnúc od to
ho - čl práve preto, že di
vadlo je tu výlučne vecou sú
kromnej finančnej špekulácie s 
nemllosrdnýml zékonml zisku a 
teroru peňazl vôbec, pravdepo
dobne viac ako kdekolvek o1a 
svete sa tu rr.spektuje skutoč· 
nos(, že ludla neradi chodia za 
vlastné peniaze na pohreb svo
Jet nálady, naopak - chcú sl 
za ne kúpiť lepšiu. 

Napriek tomu americký mu
sica! na Broadwayl, to nie sú 
len kvalitné špičkové hlty, kto
ré sa udr:lujú niekofko rokov 
(aj dvanás(] a letia svetom 
hned po premiére, ale najm!! 
masová produkcia všetkým! ln
scenačnýml finesami atakujG
cet a prltahujúcej, často prie
mernej - l podpriemernej -
výroby divadelnej zábavy na 
bežiacom páse, s dominantným 
akcentom na zábave. 

Zdalo by sa, že masovou vý
robou trpt kvalita. Lenže, na 
druhe( strane práve tlak (zho
ra - v podobe grécko-rfmske
ho zápasu za obchodný zisk a 
zdola - zúfalý tlak armády ne
zamestnaných hercov a ostat
ných dlvadelnlkov v podobe 
g récko-rlmskeho zápasu z11 
existenciu J vytvára zúžený 
pt•lestor, v ktorom zúri ostrý 
konkurenčný bol a v •"om sa 
uplatni spravidla len najlepšln 
kvalita. Nečudo, že publikum, 
rozmaznávané plejádou talen
tovaných hviezd a hviezdičiek. 
ustavične sa uchádzajťíclch o 
jeho priazeň, je - napriek 
ochromutúceJ reklame a vlast
nej nevyspytaternostl - nároč
né a ,,berle na milosť" predo
všetkým vtip, aktua litu, sath·n 
fi politickú J. teda zábavu, kto
rá sa mu nlečlm aj prihovára. 
ale, prirodzene, nič od neho ne
chce, najmä nlo prlvera Intelek
tuálnej účasti - a v prudkej 
reakcii hned na mieste odmie
ta, čo sa mu proti jeho vOli a 
vkusu nanucuje. Toto obecen
stvo Je preto aj oným večným 
kameňom úrazu, čiže problé· 
mom čfslo Jedna pred začatlm 
prfprav na nov(J Inscenáciu 
pretože od diváckeho Ospechu 
fnfm sa dáva v bežných prfpR 
doch ovplyvni( aj kritika] zá 
vlsf povest a existencia umel 
cov. zúčastnených na lnscená 
eli. Lenže vkus nie je vrode· 
né vlastnost a možno ju pre· 
vychovávat. Hoci at reklamou 

REKLAMA A REALITA 

Reklama je priemysel a ve
da, ovládaJúca klavlatt1ru psy· 
chologlcky dokonale rozpraco
vaných chmatov a trikov. Len
že reklamné slogany, konclpo· 
vané spravidla len formou su
perlatlvov, ktoré už nemožno 
stup1"ovaf, stávajú sa napokon 
prázdnou škrupinou, lloskula 
ml, návykom, spOsobom Infor
mácie verejnosti drogou. 
Zveličovanie prestalo by( zve
ltčovanlm, pretože slová strati
ll špeclflckG váhu, pravda e 
skutočnost vleryhodné dimen
zie a fudia schopnost vlastným 
usudkom dtreretu~ovHt rozdiely. 

(Pokračovanie v bud. čls.) 

Na opernú tému: L. 
• T EV 

Hovoria sólisti divadla La Scala 
Jednou z úloh L a b o ra t 6 rl a ly z i o l 6 g l e spev u a v .,... 

k á lne j metod l k y (pri Státnom hudobno-pedagogickom ln
tHitúte Gnesinych v Moskve - O. S.) je zovleobecoenle skbe
nostl vynikajúcich s pevákov - majstrov vokálneho umenia. Pre
to pracovnlci laboratória využili hosťovanie sólistov milánskej 
opery La Scala v Moskve a uskutočnili s nimi besedu, týkajúcu 
sa vokálno-techn ických problémov. Besedovali so skupinou sólis· 
tov a tiez s bývalými speváčkami tohto d ivadla: T o t ti da l 
l\1 o n te a A d a m i - Co rad e t t i o v o u. Tento materiál vyjad
ruje subjekllvne predstavy spevákov, zalozené na sebaanalýze a 
ti ež čiast očne ich pozorovania kolegov na scéne. Mimo toho, te 
sami l!Ú vynikajúcimi spevákmi (niektorých z nich, napr. l?renio
v6 a Gjau rova móžeme zaradiť k najlep~lm spevákom súčasnosti) , 
sólisti opery La Scala spolu6člnkovall skoro so vletkýml sveto
vými spevákmi a mali možnosť pozorovať ich techniku spevu. 
Taki e v ich odpovediach sa odráža nielen Ich osobné spevácka 
skúsenosť, no do Istej miery tiež skúsenosť leb kolegov zo scény. 

Ako je známe, silnou strán- Hrudné dýchanie v speve je 
kou talianskej školy spevu je velmi nebezpečné. Dýchanie pri 
vynikajúce ovlédanle vokálnej speve žien má byť medzlreber-
technlky. Taliani sú považovanl né, t. J. o čosi vySšle ako dych 
za ochrancov dlhoročných spe- mužov. Celý spev sa robt dy-
váckych tradlclf. V Ich speve choro. Tento dych nám umož-
sa použfva jednotný, tzv. .,ta- 11uje plynulý spev, preto ho aj 
llansky" typ [etalón) hlasové- treba podávať plynule, po dáv· 
ho znenia, čo umožňuje Talla- kach, t. J. treba ho vedieť udr-
nom ziska( výnimočný súzvuk žlavat. Tlak dychu nám dáva 
hlasov v duetách a ensembloch. možnost spievať plano a rorte. 
Toto umenie vynikajúcim spO- Samozrejme, že vysoké tOny vy· 
sobom demonstrovall pri svo- žadujú v!!čšlu spotrebu dychu 
tom bos tovanl v Moskve. Pr! a nlzke menšiu. Keď sl ustáll-
počlivanl talianskych spevákov me pozlclu hrdla, méme ju za-
máme dojem, že sa všetci učili chovávať počas celého spevu. 
v jednej škole - tak dokona- Hrdlo, to je akoby záclonka na 
le ovládajú technlckll stránku ceste dychu, ktorá odmeriava 
spevu v súlade s tradlclou vy- jeho spotrebu. Ako vldtte, pri 
budovaným! zákonmi správnr. tvorenl zvuku sa stretáva mno· 
ho znenia tOnu. Z technickej ho momentov a pri speve Ich 
stránky spev talianskych spo- treba zohladňovat všetky 11íí· 
vá kov je charakteristický dob- časne." 
rou .,oporou zvuku na dychu", 
možnosťou spievať dlhé kantllé- Podčiarkujúc Individuálnosť 
nové frázy Jedným dychom, spevéckych postupov, Mlrella 
pru~ne ho využfvat pri mezza Frenlová povedala: ,.Určite ste 
dl voce, pr! prekonávanf v!lč- sl všimli, že Scottová dýcha po-
sf ch Intervalov. Ovládanie dy- merne vyššie ako ja. Poklal Ide 
chu u talianskych spevákov je 0 mňa, ja by som nemohla spte-
ozaj obdivuhodné. Dalo by sa vat takým systémom dychu a 
predpokladať, že v systéme štú· postavenia úst ako Scottová. To 
dia, ktorým prešl! tito speváci, je celkom Iná metóda spevu, 
sa otázke dýchania venuje celkom Iný spOsob tvorenia 
hl é 

1 
ž zvuku. No pre Scottovt1 je to 

avn m esto, 8 sa v tejto vynikajúce! U spevákov vše-
škole špeciálne zaoberajú dy- obecne je všetko Individuálne: 
chom, použfvajú určitý, pres-
ne stanovený typ nádychu, tré- aj postavenie Ost, aj dýchanie, 
nujO ho osobitnými cvičeniami aj Iné momenty." 
atd. Tucet ( pedagóg a s pevák -

A predsa sa v skutočnosti tenor) : ,.Nazdávam sa, že špe-
ukázalo, že to tak nie je. Ces- ciálne spôsoby dýchania nie s6 
ta, ktorá viedla každého účast- potrebné. Dýchať treba normál-
nika besedy k dokonalosti, me- ne, prirodzene, ako prt reč!, 
tOdy pedagógov, u ktorých štu- nenadychovat prlvefa. Treba 
dovall - bol! rOzne. Ako sa dýchať hlboko - ako v živo-
dalo očakávať, z odpoved( spe- te, t. j. nadychovat aj dolu, aj 
vákov bolo zrejmé, že Jednotná do bokov (zmiešaný typ n6dy-
met0da štOdla, pri ktorej sa chu - L. D.) a nielen do spod-
predovšetkým nacvičuje dych, nej času brucha. Takéto dý-
neexlstuje. Z odpoved! talian- chanle použlvajú moj! žiaci. 
skych spevákov zaznievalo od- Všetko Ide správnou cestou, ak 
súdenie dogmatického vztahu d9chaš normálne a zvlášť o tom 
k polohe rôznych častf hlaso- nepremýšlaš. Ked spevák na to 
vého aparátu, konkrétne dý- mysli, tak obyčajne prii!š mno· 
chaclch orgánov. ho nadychuje a v konečnom 

dOsledku sa pri speve stáva 

Tottl dal r>fonte [soprán) : 
,.Pri speve sa musi udržova( 
maximálna dlsclpl!na dýchania. 
Snažfm sa nadýchnuť nosom a 
nadychujem tak, aby sa dobre 
rozšlrlll spodné rebrá. Pritom 
sa trochu dvlha hruď a vCahu 
te brucho. Dych mus! byt plný, 
no nie prlvelký. Bránicu treba 
po celý čas drža( a v žiadnom 
prlpade sa nesmie uvoli\ovat. 
NajdOležltetšle pri dýchan! je 
to, aby sme našli správne, pres
né vyslanie (emisiu ) zvuku, 
t. j. správne tvorenie hlasu spo
lu s dýchanfm. Ak je nesprávne 
tvorenie tOnu, nedá sa udržať 
ani správny dvch. Izolované 
cvičenia dychu bez zvuku po
važuJem za neltčelné, nezmysel
né. Len v spojent dýchania s 
hlasom sa sk rýva tajomstvo 
správneho spevu. Rozvoj ver
kého speváckeho dychu Je vý 
sledkam postupného cvičenia 
dýchacieho aparátu pri speve. 
Nedostav! so odrazu. Opaku
jem: velmi dOležité je náJs( 
spOsob tvorenia (emisiu l hlasu 
spolu s dýchanfm." 

strnulým, nap!!tým. Treba dý
chať pokojne, tak ako dýcha-
te, ked ležlte celkom uvorne
ne. Preto je vhodné daC žiaka 
ležať, aby pocltll, ako prirodze
ne, varne sa v takejto polohe 
dýcha. Tt, ktor! spievajú sku· 
točne kvalitne, dýchaju tak, 
ako som vám práve povedal. 
To je to, čo pokladám za naj
dOležltejšle. Pri speve treba byť 
úplne uvornený a nepocitovat 
žiadne naplltle. Mnoh! speváci 
namiesto toho, aby podrorovall 
zvuk dychom, .,strkajO , alebo 
tlačia dychom na hlas. To Je 
nesprávne. Hlas treba vyp(lš
tat pokojne, ako pr! reči. Pod-

pora hlasu c!Jchom ( dychovt 
opora - O. S.) - to je vnu
torn& práca, ktorá sa deje au· 
tomatlcky. Na začiatku sa všet· 
ko zdá ťažké - a potom, po
stupne s cv!čenfm opora zvu· 
ku dychom sa stáva zvykom. 
To je všeobecné pravidlo pre 
všetkých. Spievať dobre - to 
znamená spievať na dychu." 

Iris Adami-Coradettlová (sop
rán, vokálny pedagóg): ,.Ako 
speváčka som o d9chant špe
ciálne nikdy nerozmýšlala a 
dýchala som pľl speve tak, ako 
v živote. Co sa týka typu, mo· 
je d9chanle bolo hrudné, me
dzlreberné, pri ktorom sa pri 
nádychu rozširuje brudný kôs 
a bránica klesá dolu. V:ldy som 
podporovala znenie hlasu pré 
cou bránice. Najdôležitejšie pri 
speve je čo možno najlepšie 
udržovať nadýchnutý vzduch. 
Mala som dobrú techniku, kto
rá ml dovorovala spieva( dlhé 
frázy jedným dychom. Dlhé frá
zy vyžadujú kontrolu vypúšťa
nia vzduchu a treba dbať na 
jeho rozdelenie na celú frázu. 
Dýchanie je úzko spojené s 
tvorenlm zvuku. Dobre sa udr
žuje vtedy, ak hlasivky správ
ne kmitajú a hlas dobre znut 
v rezonančných dutinách. V ta
kom prlpade sa neunavl ani 
hrdlo, hoc! spev je, všeobecne 
povedané, určitá námaha. Ak 
je usmernenie dychu do rezo
nančných dutfn nesprávne, tak, 
hoci by hlas aj bol, strácatú 
sa jeho najlepšie - zvrchné 
(alikvotné) tOny. Nádychové 
postavenie dovofuje hrtanu za
ujať najvýhodnejšiu polohu, pri 
ktorej sa dobre pripravujú re· 
zonančné dutiny. Toto postave· 
nie nemôžeme meni( počas spe
vu, ktorý sa deje jedným dy· 
chom. V hrdle sa nesmie nl
čim hýbať. Ako pedagóg sa ne
venujem špeciálne rozvoju dý· 
chanla bez zvuku. Všetky cvi
čenia treba roblt len so zvu· 
kom. Nadychovať učlm pokoj
ne, nosom, nečujne. Ak má žiak 
slabo rozvinutý hrudný kôš, ob .. 
raclam sa o pomoc k učltefovl 
gymnastiky a prosfm, aby mu 
dal cvičenia na rozvinutie 
hrudných a brušn9ch svalov. 
To nie sú cvičenia dychové, ale 
len prostriedok na rozvinutie 
svalstva. Spevácke dýchanie sa 
rozvfja len počas spevu." 

Giulletta Slmlonatová (mez
zosoprán) : .,Na otázku o dý
chan! pri speve je dos( ťažko 
odpovedať. MOžem len poveda(, 
že všeobecne pri speve som 
vždy sledovala prlncfp prlro· 
dzenostl, nenútenostl. To sa 
vzfahuje aj na otázku dýcha
nia. Nazdávam sa, :ze pri spe
ve nem~no robiť nič umelé, 
špeciálne. Nemožno naočkovat 
nijaké špeciálne spôsoby dý
chania, treba len sledova! pri
rodu, prlrodzenost. MOžem Jen 
poveda(, že pri speve dýcham 
tak prirodzene, ako pri reči. 

Co sa týka typu, použfvam 
skOr mužský typ dýchania ntž
noreberno-bránlčný, t. j . viac 
dýcham dolu, bránicou, ale ro· 
bim to inštinktlvne, Intuitivne. 

(Koniec prvej časti. ) 

Pripravila a spracovala: 
O. Sll\fOVA 

Mire lia Freniová (soprán) : 
,.Pri speve treba nadychovat 
pokojne, prirodzene, normálne. 
Ak sa nadychuje špeciálne, na
päto, škod! to hrdlu. Pri napi! 
tom dýchanl sa hrdlo sťahuJe, 
zužuje. Preto ked v speve na
stupujú ťažšie miesta, na pr. 
prechod k vysokým tónom, sna 
~rm sa dosiahnut stav [yzlcket 
uvolnenostl, usilujem sa využiť 
pauzy na to, aby som sa ma 
xlmálne uvornna. Pred novou 
rrázou, pred ťažkou pasá~ou 
treba zhodtt zo seba v~etko 
ryzlcké napätie. Keď nadychu 
jem, snažlm sa. aby som ne 
nadfchla vysoko, hrudou. 

Motliuszkova ,.Halka" mala premiéru v Juhočeskom drvadll 
(dtia 16. II. t. r.). Na obrflzku V!ra Srnková, Josef Prirdl' l 
a zaslúžilá umelkyňa Stanislava Součková - v trtul>lť'l 
postave Halky. Dirigentom predstavenia je Ján Dolezal , re i r 
sérom Jaroslav Ry!avý, výtvarnikom ~cé>ll/ - poľský 1to~l 
Anto11l To!ta. Snfmka: B. ~tai'íkové 


