
N atália Be.~smertllovovú ( 110 Sllímke s A. Lat>rO!'ským ), sól!., l lea 
bal~tu Velkcho c/.tvadla t1 ··tuskt•c ie Nc•lk"IL rcprcze.•Ita,·re. ktorá 
nám predSIUL!t/a bratské SO~'ICISkC. UIIIC 1lC ~· rCIIIICI DtlÍ sbt•re!.l~·c/ 
k"ultttry v CSSR. 
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O KROK· DALEJ. ..... · 
' e V súvislosti s Dňami ~o

V·ietskel hudby v CSSR navst1· 
VIla Bra tisla vu skup1na vý
:zmanmých sovletskvch skldd'l
teľov, ktorú viedol zaslúži lý 
umelec Andrej EApaj. Pracovnr. 
sa stretli s členmi Ceskoslo
V'enského výboru zväzov skl..t 
datefov, preiednall viaceré 
otázky s Predsedníctvom ZSS 
óboznám!ll sa s našou hudbou, 
navšt1v!11 viaceré umelecké pa
miatky v Bratislave a na láver 
besedovali so slrsfm aktlvom 
členstva. V priebehu nlekolko 
dňovef návštevy sme sa neraz 
vracali k estetickým otázkam 
spojeným so súčasnou hudbou. 
u1asi1ovall sl prfnos Jectnotll
vých národov pre súčasné kul
tJ.Irne spoločenstvo. hfa'da ll vý
hodnejšie formy pre rýchleJšiu 
výmenu part1túr a nahrávok 8 

v nepO!flediJBi miere sa l obo· 
znamovpll s personálnym obsa
denfm v jednotlivých iväzo· 
vých republik6ch, ktoré 1e dO
ležité pre rozv[janie doter<tl
sfch kontaktov medzi našltr.l 
skladatefml, koncertnými umľl
caml a muzikológmi a Ich part
nermi v ZSSR. Z týchto vluce
t•ých stretnutf vzniklo i p!if ml· 
n u·ozhovorov. ktoré v podsta
te predstavu jO týchto. u nás až 
na malé výnimkv. menf'l zná
DI\'ch skladatelov. e Národný umelec Eugen 
l<app, naistat·M z delegácie. pô
sobtarl v Fstónsku, ro:t.právol 
o •wotlch ouerárh a baletoch 
Zvlásť sl ccnf wote tretie Id· 
viskové dielo Pever slobody 
ktoré vvrhádza z ookrokov~rh 
tradícii (!Stónskeho !udn Pred 
časom dokončil oocrn Rem. 
brandt. ktoru koncom seplem 
bra uvlediH estónska ooera al 
v Moskve lluman,stlrké 1deá 
lv ho VíP.dll k tomu. 11bv n11 
Remllrandtovom prípade ukázql 
stálu t(I;Gllu IIIDP.Icov tvoriť sd
né obrazv n s.uč.asnosti. t•eal!
zovat sa n11 závažných nátue-

tOCh a !ll~PiľOV!It loa V9hi'Í011 
námetmi k maxwHilnemu ~trn••
lcckému sustrede111u. NapíJnl 1 
Koncrrt pre flnutu 11 k bunu
cemu ZIHZdll KSSZ pt•!pravf.•lá ' 
vaznú zborové d1t>lo. kt01·e u2 
I'Ol:Pľat:OVIll 

e Jerbe~ali Rach.madtev, z,,_ 
slúi.1 lý umeler. !ll l.lľl~d~odvm 
Zvtlzu skladateľov v Kaz!lt:h.;LJ· 
ne. "'iapfsal už tri Ol>erv. l<turé 
v podstate vvchéidza!ú z ná
rodn9ch kazasskych epc~~ov. 
Doma ho I>Ovaluiú Zll tvorcu 
moderne! kazašskeJ opery, ho
ct - ako sám hovori - upl!lt
I)Uje dôslednu syntézu európ 
skeho hudobného myslenia a 
mektorých prvkov IudovAI hurl
bv teho domoviny. NepraGUII! 
vsak so štvl·ttónml, na ktoré 
ie Iudová hudba Kazachstanu 
pomerne bohatá. XXV. zla:t.d 
KSSZ pozdr.av! Kanlé.tou o stra-' 
ne neskOr dokonč! balet o me 
talur,l(och. ktor! predstavujú v 
!cho vlasti zaujlmavú skup,nu 
Iudí - o Ich hrdinstve. vla~
teneclve. all! 1 o zložitých .o~á
pasoch s OI'iJ'Odou. Ra ch mad te v 
patr! k natvvznamneJ!;fm. asle
lickv rozhľadeným skladatelom 
tejto olllasll. 

e Lazar Sarjan 1e rektorom 
Konzervatória v Jerevane a 
známym arménskym sklado\ti!
Iom. Jeho otec ie zakladatefom 
moderného arménského maJ13r· 
stva a !eho oráce srne m<>hli 
spoznať na nedávnej výstave v 
Brallslave. Sar1an dokončJI 
svo1u l. symfóniu, natv!lčšle 
úspechy mal zatial s Husfovým 
koncertom. Urneleclsl' ho Z'311tf 
ma predovšetkým problém daJ. 
š!eho rozvllanla modernA! ar
ménsk,e! hudbv a mo2nosť dal 
sieho ro.zšlrov.anla le! hom:on
tov. S úctou hovoril o ďalšieh 
arménskvr.h s!Úadate(och a 
ochotnP. nnčrtával na uaoler 
niektoré rvtmlcké modnlv s 
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Valné zhromaždenie MHR 
Po druM raz vo vv~ §tvrt· 

storočnej histórii Medzinárod 
nej hudobne! l'adv uskutočnilo 
:sa iBI kazdé dva 1·oky kona 
né valné zhromazdenie a koa
gres na se~e•·oamerickom kon
tinente. DeJiskom tohtoročných 
podu!Btf, ku ktor~·m po prvy 
raz Plltrll Hj Svetový lý2den 
hudby a Medzlnát•odný den 
hudbY. bolo pllt vyznamných 
cen ller prudko Sil rozv! ja tú CHI 

Kanady - nvodné zaSddnutie 
vykonného výboru sa konalo v 
IlJa sto rokov ext:sluJťlcom, te
I'IlZ prlilm exp!ozlvnc rastúcom 
mestP na up!lll Skallstýell llór 
C~:~lgary, ostnlné pod u ja tla llo 
l i rozdelene medzi Toronto, 
:-.1ontreal, Ottawu a Quebec~. 
l'n~dstavltelom 1\rmadske! hu 
dollncj radv SH na usnor~adanle 
valného zllroma.ldenia 8 kon 
s:n•su podarilo tabezpeClt 111e 
len ledl!1eénú spoluprá•:u vsel 
kých kanudskvch hudollnvrh 
or,r:anttácíf 11 tnstituc1í. ale a 1 
ve rm i ve Ikon sú l'lnancnú ooc.l
t)Oru í1stroduc1 vládv a vlád 
ICdnotlivych provincii. 'lia prf
pr.ave podujatia dlhé mesiace 
Pl'acoval velky ~láb organlzá
tot·ov na Čf!lfl s prezidentom 
Kanadskei hudobne! radv a čle
nom vykonného výboru Medzi 
národnej hudollne1 rady lo!l
nom RollortsOill. inak veducun 
hudobného VV!.Ici,Jni<t kanad 
~kcí rozhlll~ovcl spolocnost. 
CBC. John Roberts, v poslf'd 
nom roku uvolnen~ pre pr!Prtl 
vv l'alného zhromaždem11 11 

kongresu z funkcie v CBC. vv
ot·acoval or~anltačne l !mane 
ne uesmlt:lrne náročný projekt 
poduHJti, skoncentrov~tnvch do 
dvor:ll tyzdilOV. Al kntT J>ru!l
l<á mľlélcifl za dva 1·okv zrfHiil 
kovala takmt:r o 30 Oo skutoí:ntl 
hodnotu f nunčných prostriCd
kov. ktoré Kan3dska hudollnd 
l'adlt úsknllt. výsledok le i tak 
mpozunlny Ak air. i napriek 

litte k ObdiVUllOduel mnOllO 
sll'itnnostt a pestt·osli podu].Jtf 
!IZdd kaldV z učustníkov Vfll 
ného zhromd.lden1a. kon,~:re8U a 
~Prtevodn\•ch podn!ati sl po ab
solvovanf náročného penza od 
dýchol, bolo lo najmä ure nnd
merné orehustenie pracovných 
l spoločenských oodutatf. V ne
ooslednom rade pocit ímavv 
znásoboval! koncertné poduja· 
tia. orientované skoro výlučne 
na kanadskú sucasnú tvorbu. 
resp. na tel viac exoerlmentál
ne založenťl vetev. 

Vlastnemu maratónu hlav
ných podujatí Pl'edchádzalo za
sadnutie výkonného výboru v 
Calgary. ústrednou témou boll 
táverel::né prípravy valného 
zhmrnaždenla vrátane návrbov 
na zmeny, resp. doplnky sta· 
nov a rokovacieho poriadku, 
opatrenia na riešenie akCitne! 
rmaučnel krízy MHR a stanovy 
Medzinárodného fondu vzá jo m
ne i oomocl hudollnfkov. 

Dea p1·ed začatťm valného 
zhromaždenia sa v !eho de1is
ku Toronte uskutočnlll dve 
vyznamné rokovania. Na jed
nom z nich sa stretla európska 
t•eglonálna skupina národných 
hudobných rád. Na tomto za
sadnulf sa potvrdllo staršl.A 
uznesenie. že počnúc l. r. 1976 
n.a dva roky bude sekretariát 
ERS v Berl!ne (NDR l. Súčas 
ne sa schvál!! pracovný plán 
F:RS na toto obdobie. SCičasťou 
plánu 1e konferencl.a ERS o 
otázkach formovania publika. 
ktorá sa uskutočnť od 18. do 
23. Xl. 1976 v Drážďanoch. 

Seslnáste valné zhromažde
uie otvoril prezident MHR Ye 
hudi Menuhin; okrem kanad 
~k~ch hostitľlov ho po~drav11 
or~dstavller generálneho r!adt
tera UNESCO Alexander Blokh. 

ktor9 o me kol ko dni po val
nom zhromatdenl bol hostoru 
BHS v dnoch 3. medzinárodne! 
u·ibunv mludých tnterpretov. Z 
ot11zok prerokuvaných na VZ 
spomeniem a:spon tie na1v\ 
znamne jsie: meclzi u ovo prijat~
rn• členmi \111R 1e ili Kórejska 
Iudovodomokrallcká rO!lUhlikn, 
C!m sa po:staveme socialistlt
kých kJ'aJill opélt posilnilo. Zd 
nových členov spomedzt ml:ldl•
národnvc!J orgauizilclf lloli oo 
velmi ru:me1 diskusi• tt l>OIOV
nom hlasovani priJHlí FlDO~ 
( Medzlnlírodna tcderáľla te~; ti 
valov popu!!irnet hudtH· ) d 

Cl OF MP 1 Medzinárodnti konfe
derácia organizátorov rc::.llvu 
lov fu dovej hud uy l V oho ch 
a ktlvne pracu jí1 prlslu!mé čs. 
oo:anizilc1e 

V'l prt jttlo rámcový ntivrh 
oro,r:t·amu činnosti MIIR 1111 ro
kv 1976 77, ktorý v najllllž· 
~fch 111ľSÍIICOCll bude speclfJko
VSt novozvolený VV. V tomto 
pláne su z československ~r.;h 
aktivit zahrnuté Medzinárodn~ 
tribúnu ml11dých interpretov, 
kourcrenc1o o postaveni 11 vý
znamtJ hudobných kultur !>lo
vanských ncirodov (Praha, mili 
19771 a vulné zhromaždenie d 

kon,~:res. ako al ll . svetovy týl
det) hudbv (Praha - Bratisla 
va - Brno. setllcmller,oklóber 
19771. O IH'tlmrne rozhln~ove! 
folklóruei sútaze Prix folklort
que de Rlldlo Bratislav!! nd ce
loeurópsku tribunu rudOVt'j 
hudbv sa nemohlo oredbct.ne 
rozhodnu(. nakolko tJ•eba vv
jäsnit vztah k dvom mým pO· 
dobnym pro!ektom. 

Vá~nou úlohou VZ bolA vor 
ba novych členov volených or. 
~ánov. Za veTký úspech mol
uo povazovat to. že sa napriek 
tentoraz velmi aktlvnel opozl
cii. Ol'gHnizovanel menovite zi'l 
padonerneckou dele!(áclou. kto. 
rei členovia mali hlasovade 
právo za veFký oočet medzlná
rodn~ch organlzáclf, I)OdarlJ() 
takmer stouercr.ntne presad.t 
návrhv v~konného vyboru. 

Za cestnvch členov MHR zvo
lili Y. Menuhina (USA), E. San
kara (Ind la). a D. Sostakoviča 
[ZSSR. In memoriam). 'llovýml 
lndlvlduálnvmi členm! sa stali 
M. Assem (EAR). A. Eu ba [Nf
,~:érla). M. Fort·ester (Kanada l 
'i. G]aurov [Bt.:R ]. A. G!nastera 
[ Argentina ). R. Jat·ustovskJ 1 
[ZSSR), L. Mokrý [CSSR). M 
:--Jobre fBrazllia l 8 ll Szervng 
[Mexiko]. 

Funkcte vo VV sú rozdE>Jené 
takto: prezident N. Menon (!11 
dia l. viceprezident E Kráus 
f'ISR l. 1. Roberts (Kanada l 11 
1'. Sárai [MĽR l. ,!(en. ta Jomn(k 
D. Christ ov [BĽR]. pokladnfk 
J. Morton [Anglicko). Za vPf
mi pozitfvne treba pova2ova( 
to. že predstavitelia socialistic
kých krajfn naďale! budťi vy
konáv/l( dve kTúčové funkcie v 
direktóriu a ~e za prezidenta 
zvolili významného pokrokové 
ho Indického mu.zlko!6ga, bý
valého prezidenta All India Ra
dio 11 lera!šleho !!:en. rladtteTa 
'lational Arts Center v BoiTl
bay, 'llaravana Menona. Dr Ml' 
non le Prezidentom Trtbunv 
ázl!ske! hudbv a hlfzkvm spn 
luprar.ovnťkom lndfrv G6ndhlo 
vej. 

Na záver rokovania rozhod]."'l 
VZ o deilsku valného zhroma' 
ctenia a kongresu v r. 1977 
Prezident MllR Y. Menuhin v 
telto stívtslostl velmi svmpatlr 
kými slovami uviedol. že Ces
koslovenská hudobná rl!da f)<) 

zýva MHR do CSSR. čo valn/l 
zhroma?clP.n!P aJdmnal'ne orij:'l 
lo. ' ·•• 

Parfl!nln!l s vnln~m zhroma?· 
denfm prebiehala v Toŕonte 

velmi vefkorvso orga!llzova 1& 
výstava - kon~res o hudbe v 
rozhlase a v teleVIZll, organ'· 
zovaná CI:IC a vtedenskYn1 Mf'· 
dziJHil·odným hudobu~m sll·e
dt;<kom Bolo to nalvtlznets,a 
podUI!Ihe o hudbe v masovvch 
kumunikačnych prostnedkoch 
za r.;elú Ich existencm a trella 
preto velmi Tutovaf, ža cest<O
sloveuské· rozhla~ové a televíz· 
nr vysielanie nebolo vôbec td· 
stupené - na rozdiel od pre
vl:l:net vJtsmv európskych so
cialistických kralln 

Nd!Pôsnlltvej!;írn prf~pe1 1\0m 

l. SVETOVtHO T~ZDNA 
HUDBY 

bola uremtéra obsahovo l ~;pra~ 
covanlm velmi putavého ľilmu 
o ~úCasntJI kanad~kel hudobnel 
kult11re. 30. septembra sa ucast
nťcl kanad:.kvch pod u lat! P'fe
stahovali do Ottawy, kde sa 
popoludní lačala séria panelo
vých diskuslf. ktoré mali ob~ 
srahnut generálnu tému kon• 
gresu lludba ako dlme.nzla ži
vota. Patrili k nei otázky úlo~ 
hy masových komunlkai:ných 
prostriedkov, hudby v život<~ 
ml!ideze, svetovej zvukovej 
ekológie. analýza výsledkov v<l
skumného projektu Hudba a 
publtkum budúcnosti. post~tve
nie skladateia a Interpreta v 
súčasne! hudobne! kultúre. ~a· 
chovanie a prezentácia tr.adlč
nej hudby atď. 

Kongres sa skončil 5. októb· 
ra závereCnym zesadnuttm, kto
ré prirod:t.eue nem,ohlo zhrnllť 
pestrosť a nera:z; aj rozpornosť 
stanovisk, ktoré sa v disku
SiáCh vynoril!. Tým viaC, že 118• 
JJrick obrovskému fts!llu ka
nadských organizátorov sa ro
kovanie rozvťialo skOr do ~!r· 
ky, než do hlbky, Musfm s po
Iutovanhn konštatovať, že pa· 
diel sorialistlckýrh kra1!n na 
kongrese nezodpowldal Ich sku
točne! váhe k hudobnej kultOre 
sučasného sveta a! keď je ne· 
sporné. že naše vysttípenill, 
zreteľne kultítrnopolltlcky ar
tikulované, nezostali neoov~lm• 
nuté a ovplyvnili záverv Jed· 
notl!vých pnnelov~ch dlskuslt. 

Centrom a vrcholom kanad· 
ských podulatf bola oslava I. 
medzinárodného dl'ia hudby. Zá. 
ver tvoril koncert orchestra ot
tawského ;'llárodného hudobné
ho strediska, dirl~ovan~ !eh'J 
séfom Marlom Bernardlm. Hr
dinom tohto koncertu bol ná~ 
pianista Peter Toperczer, Ian
reál II. MTMI. Al ked Prok'J
fievov IV. klavírny k<>nrert ( p•·e 
ravu ruku) nie le n.aiV9hodne1· 
šfm koncertným dielom. T::~pe"
czerov úspech bol celkom m'
morLadny a nepochybne putl'! 
k aktrvam koncertnej časti ka
nadského dvoJtýždita. 

Pre našu hudobnú kultúru 
ma ju kanadské podu!atla, .zor
J;tanizované pre Medzmarodnú 
hudobnti r<tdu bezprostredne 
dos.ah najmij tým žP nás o dva 
rokv čaká .taká istá niOhd. akel 
Sd tohto roku tak vcfl<orv~o a 
obetavQ zhostili Kan~tďdn!a Ne
pochvbulem. že v takeHo ~tá
ročneJ konfl'ontácfl mM.,•He 
cestne obstáť. Našim cieľom bv 
malo byt pripravit oodu11:11:e 
rozsahom skromne1s10. no kon· 
centrovanejsle. Celá medz ná
rodná hudobná obec od ná~ ča
ká. že oredostrreme čo naiiAP· 
~JA z bohate1 trad1čne1 1 .,,_ 
casno1 čflske! 11 slovenskA • 1· u
dobne! kultúrv. To. Ze v r. 1977 
budeme si prlpomfnat 60 vý· 
ročle Veľkého októbra. ná' H· 

báda zrcternc zvýrazniť to 'e 
našP. velké tradfcle. a súča~né 
umrnlr l'n7•!' 1mP' v cturhu ~o

ctallzmu. 
LAJ)JSLAV MOKRf 



Slovkoncert mladým 
V duoth 4. 11 5, Xl. u llOriadat SLOV· 

KONCERT v štúdiu VSMU v Bratl<:lrtvo 
pred porotou zostavenou z popredn~ch 
odbornfkov Pl'ehrávky mlad~ch umelr.ov. 
ktorých cle fom bolo zistenie stavu tch 
umeleckého rastu a prípadné vybr:Jt'tl 
!!Oltstlckých tvoov vhodn~r.h ore oOd u:n. 
Ulohou komisie bolo na základn odpo· 
t'ut~ch výkonov zost.avlf porndln pojfa 
kvality, pričom sa tým. ktor! t.rskall'vo 
predné umiestnenie. mala dar prlln:!l
tost pre sOtové vystúpflllla 

V st1vlslostt s najoočetuetšou skupinou 
ll spevákov vynorilo sa n lekofko prob· 
lémov. Rad spevákov oo ukončcnf !:ttídla • 
nnmá možnos( hlasoval kontrotv pedLt· 
~Oga, čo sa, oochopltefne. odrlih na 
kvAlite leb hlasu. na colkovel tcr.hn!ckel 
vvsnfllostt pohotovosti a v konečnom 
~tád!u l na CP.lkovom pr!stupe k Inter· 
protácll. 

Zo 8 speváčok na his pe netsle obstála 
poslucháčka VSMU ( prof. M. Hubová) 
H. toUod, ktore! tmavo zafarbený mez. 
zosoprán te vzácne vyrovnan~ v re~:S· 
troch. Jet prelav te lntell.!!entn1. vyso
ko kultivovaný, muzikálny a presved či· 
Vý, Ziada sa dotiahnuC kvaJII.a niekto· 
rých tOnov okra1ov~ch registrov. Soprd
n l'llka L. Izs6!oYá, členka banskobystrlr.· 
kej opery, dtsponute a~ prflt!l prleraz· 
ným hla'IOm, čo vadilo naor. u Mozartn. 
Technicky exponované v~škv dosf vyr6· 
~~~- V jej prejave bv sa žiadalo Ville 
Jahkosu a uvofnonostl. Tam. kde sa tel 
to podarilo f KardosOVII Pleseil), oodcívn 
p•·r.svedčlv~ a kvalitný v9kon. E. liollč 
ková IVSMU - prof. llubová) uknala 
sa ocrspr.ktlvnym tvpom. ktor~ z~t ,,r 
musi pracov11f na terhnlke. V prP!ave 
absolventky VSMU 1'>1. ogheovet ldr.l· 
mAtlck9 ~opránl sme mohli obdlvov,tť 
pomerne čbtO Intonáciu, no súčasne J>O· 
slrádaf femnntšln odtlfmn, u\'olnen•Jisin 
v~:;kv. Nutvlttc v!!ak rušilo prllisné vlb· 
r11to prr.ch.(Hizatňce nr.roz v tromolo. 

Z ~ mužov barvtonlsttl O. Jarjahllk 
IV :SMU - prof. Hrušovská l Ulznanwn.tl 
oproti vtan11lše1 prehrávke mllrke .rl,lÝ 
pokrok v tecbnlckel l v9rl!ZOVtlt ~férP.. 
Je Intonačne soofahllv~. 1mi poko~ tlm
brr., solfdny zmvsel pre ~tyl a do f už 
pokročil v schopnost! odd!fernnrovuv.lf 
dvnamlku l v~raz. Trorhu htb<;l n d . 
usndenctšl hlds J. Tótha, t. č. ~OH~tu 
VUS-u postráda v celkovom prelavo \ ' ldC 

Jlf• trosll. KrÍisnv, l ked' este nl o cel kn'll 
vv:r.ret9 hl.tsov~ malf'rhil demono;trov ti 
bas1sta L. Nesbyba ml. IVSMU - prof. 
Orrlonov l. od VYVOla ktorého rr 1.·nme 
právom vera očakáva(. Tnnorlsta E. ~lan· 
nl l sOltsta Státneho dlvudla v Koste il rh l 
nul trlr.k prltemnému tllllunskemu zart.r· 
bcntu ne:t.anechlll hlbšl doiP.m pre znač· 
né tremolo malú schopnost d!ferenclá· 
etc tOnu ll Karendovu olnson zaspieval 
V(>lk9m operným hlasom 1. 

Pomerne vysoká ilrove~ bola u ktav l
rbtov. Vefký počP.t a konkurP.ncia !lúll 
tch k sústavnej práci a 111 oostRr'ld!lál · 
Jte šttídlum u pror. Nosova na VSMU 
prinieslo ul! svoJe ovor.lo. Ako vylolcn~ 
sOllsttck~ typ, silná urno!ocká OSI)bnosť 
s 11Plli111Yml technickými možnosťami, c;o 
str!Jujucim elánom o vrucnou muzlkllll· 
tou nniJepšle Iore ntoktor 9ch dosr o.·u
kv.aplvo l obstá In E. Hlrnerová Hlinková 
(prof. Nosov). Zmysel pre tomnít clrob· 
nokresbu (D. Scarlattt ), alo l pre \Bf· 
kt\ techniku l BarlOk, Br11hms l mon P.f 
vš11k už technick(• suvel't'n!tu l Chopino
ve etud v s pamn Covým tap!IU!Iom l pre· 
ukáZdla R. Socbmannod (prof. Nosov). 
E. Ctpkayo-vli (postgraduálne štúdium v 

Htulallesi!J UtU Ili l ll ISki'IVUll h llllOh·lOSICJU 
a bohatstvom tvorive! rantúzte v Schu 
munnov~ch Tancoch Dávidových son !P.J. 

cov a v Haydnovl. T. Gh!lllinvl 1 V. Mlr 
- oror. F;lscherová l lo tvoom ser10znP.· 
ho, muzikálneho a rozvažneho hut~ob:lf· 
ka, ktor~ má ešte nedostatok v9ra>: 'll· 
~lnho osobitého pre1avu. T. Lenknd ?fs
kl! Ili nn svol!ch moskovských tl\d iirh 
dramHtlcketste odl!eno v dynamtc:kých 
vrcholoch. V Choplnovom Scherze bola 
však prthrubá a vo výstavbe málo rúz· 
vá,.nll. 

Z 5 huslistov l\f. Kovóil (VŠMU 
pror. Sk!adan9l Pľenkáwl natvlac 
zmvstu pre vyrovnan9, kulttvovan~ orP.· 
tav. Skoda, že v Lalovl (Špnnlcl'ika S\ ID• 

tO~!a) mal pamllfový taosus. J. Vare~ je 
ul vvhr anen9m hudobnlkom, 111e. 2tnr. 
\ntonal'ne trochu orllabllntm e má ešte 
rezervy vo vae~ct dtrcrcnclllr.ll tOnu. 
V. Balogbov6 ( Hochschute vo VIP.dnl J 
Lnutnla n<~Jm!l v Burlasovel Kailcncll orA 
sOtov' husiP.. A. Janovičová je typom 
soolahllvet. ale málo osobiiPI hudobnfč· 
ky, ktor6 musi v budúcnosti svet orn· 
tav vlar pretlt a uvofnlf. 

VIolisti! ). Hošek. absolvrmt budupe~· 
tta n~kOI Akadémie lo dobre orlora11eným 
hudobnlkom. Skoda, žP v !Pho roo"rloá 
rl nertgurulo viac oooularnei!Hch o vy· 
lultm8 koncPrtantnfch skluc11ob. Sympa· 
lieka gitaristka lit. Slobodová, absolvent
ka KonzrrvatOr1a v Bruttsluvo napriek 
zdrt~votnet tndispor.lcll dumon;;trovala 
znamenité vvškoiP.nle, spofahllvú tntoná· 
clu 1 vku .. Pre pr11t~nú 1mnnosf SV'>Iho 
nástrol<t by m11la vllčšle !innctJ ore kon· 
ct•rlnl\ uplatnonle v kombin.1cll s ehl 
!'.fm nástroJom. 

Al IPt.l lný dvchiír - hobotbta M. Our· 
di na l V~MU - prof. Novák l i>Ocllll SO· 

lidnv výkon. Tlc! má c.~ta rozcrvv v oh· 
tasil tOnového spektra l v celkovom 1n· 
torprPtačnom prlstupe. 

:-.:ntítsnesnr.li;tP. vv:r.nel<t oreltráv!;n ko.
mornvth súborov. Cl to bolo Travni č· 
kovo kvnrleto, zložené z bývul1ch :->oslu
Chilčov l '\MU. ktorf sú v sučasnosti na 
prr.zcntnP.I slu;tbr vo VUS·e, čl Klavfrne 
trio v zosta vo: C. Studénka (husi > l. R 
Vandra f violončelo l H S. Zombnr~ký 

r kluvlr l. alebo znamE't l~ Komorny sd
bor profesorov Konzervatória v Brattsla 
n. zloir. ~ ~ z mladých peda~óRov t'l<;t" 
vu (R. Grác - or~an , t'mnbolo, !11 . Kar
llková - hus!P., A. 1'>1enlfk - Rlt tra K. 
Oberllinder - hobot. A. Szowicz - zob· 
cová flauta, L. Szawtczová - h.Jrra. V 
Vavro - fl.mtl\ a J, Alexander - kon 
ttnuo - violončelo). Tol'> k>alltné tu· 
IHso - ako oprávnene duramo - n<~m 

v krátkom čase nahradi rnP.dzeru, o,;toru 
sme n.1 Slov!'nsku v tcllo oblast! poet· 
toval!. Du ou telesa 10 komorná nráčkt1 

I>Bt' l'XC'ellence, býv.ulá prtmárlusk.l Brn· 
tlslav<;kého kvarltltn M. Kurllkova. Hrj 
s takou sumozreimos!ou a pôv11bom. s 
technickou vvbrúscnosťou a čistotou, ~e 
tel . flčilsf v súbore jo zl\rukou vvsokel 
umelecke l u rovne .u ďtth ll'ho naurP.d·l· 
vunla. VLADI 1fR CIZIK 

Cena 
Ivanovi 
Horváth ovi 

Tradci:nou ,( fÍcastou 
,,/ávtrostllého ot t•orcma 
Bratislavskych lu~tlofl. 
ll!f''" sláunos t je r)(io· 
l'::duvallle cu!h Zt·uzrl 
.•lor·ensk!ich :~klada tel ov 
a Slove11skeho hudobllélrn 
/OIIdll :u tcor bu, tnler · 
pret áciu a teoreircl.·ti 
twnosr v obla11i hudoiJ· 
nNro w11cnw :a uplynulú 
r oT.:. Ce11u ZSS :a t !'orlllt 
11 oblastr populámych, 
::ubat•n!ic:h a t a••ečnur.Tt 
:ftinrov " t. r . zr.~kal ln111 
H O r ti a t Tt 0CCIICII{C 

bolo prtle.itostou k / It· 
mu, aby ~me si .•o sklw 
tla/el om pohovnrili o }!'! · 
/ro t I'Orbc, ittšptracnýt·lt 
::dr o jo ch r o na::oroclr nn 
pnpulámu lJUdbu t•Ic. 
obecnej!ie. 

- Cena ZSS bola oho-:!· 
note111m va~. j angaLo~a · 
nt'j tvorby, predov~elk)m 
pil');n! To mesiac miíj. 
Pic~cn o Lomnistej, !Al • 
pr.snlčku. let! a iné, klo· 
ró st!' vytvorili v minu 
lom roku. l\'cmo;em vsak 
oblsť významne uspech\', 
ktoré !>lP dosiahli tohto 
roku 11a Slovenskom fet> · 
tlvale politíckt"j pie:.ne v 
\lartlne. na llat<'j nul 
" Detve (prvé ceny) a 
11a Bratíslavsk!'J lýr e 

(druhá rc na). ~.i ot no 
kon ta t o\·at. zr. n die 11 

..,P.bo•1 neubyčajne uspe~ 
nó obdobie. 

Vý.•ledkl/ boli ú., pcl/tlt'. 
/,..!{; to l'iwk u.: rc:tt/111 
tu porot. Ja by 'o"' 
chcel dodaf :cr ' eber r ::a 
$t'ojrch pcrtn rOl' - ter· 
tarot·, ::e to bolo tre! uiJ· 
dob1e.• t' ktorom sme •no 
Ir t•c!a prile::ito~/1 1 pod
tlt! lov pre t•yjodrcme. A 
ak sme sa stta::tli prr
lpiet tym najlcp!mt, to 
bolo o I!Os1ch .~tladt 1 nn· 
In to rba t•ecort :oclpn· 
r·cd·to~ti I'Ol:i l'lrrst•tc} 
pract 1 zodpot•ediiOsli tt 
ucty coči temam, ktore 
>tne cltcell vyjadrif . 

- Doteraz ste vytvo· 
rlll okolo 140 piesni roz· 
manltého tematického 
zamerania. Pri tak ob· 
slahlej tvorbe sa sklada· 
tel neubranl určitej vy· 
hranenostl, deslfrovatef· 
nosti rukopisu. !>poloc· 
ným znakom &vojej tvor· 
by. Pre vase plesne su 
prlznačnc melodicky. bo· 
haté. široko vy~>tavané 
refreny a výrazné ko;l 
trasty medzi veľLiou a 
refrénom. Z výrazového 
hradiska sa takmer vsel· 
ky plc!>ne. !> výnimkO'! 
protestnych, vyznačujr1 
určitým opllmlzmohl, 
akousi radostnou atnw· 
<of<•rou, ktora \'YLHrujc 1 
hudby, a to l v picsna Ľ11 
pomal!;ieho tempa, čl :tli· 
vame,1sieho textového 
7:anwranla. 

Ka.:cly skladatcl md 
určite prvky a ponlr•py, 
pri:IIOCIII' pre St'O}tl t vo•· 
h11. V pract ~a riad i l !i 11, 

aiJy som dal picsttl me.· 
ludický 11ápod, čtMl, čím 
po ·luclráča ::rmjme ~ a 
tom11 podriadim qj.tlav· 
brl <:elej pieme. Ncstrrj 
ram, poclropttelllť., :u 
:rcte!a ttálalitl a :umera · 
nic text11; text rstc '"'· 
cxi.<lujc, tmurm mat 
predstavu o tom. 1'0 hu
de ryjadrot•at. Pokcal 1rle 
o VCIŠil :mienku o vrj ru :e 
ptci!IIÍ, priznám 11a. fc 
snm .~i to dotera: ncr1r·c 
rlnmor.:al. Písal som v:rty 
v ti prtnmej sna/te dal 
poslucháčot•i v pcsrllčke 

dobrčTH> a pot·zbud:ujU
ceho :;poločnika pre cTu;í
le orldyc/w i k prac/, prr
J.ot'orit sa nm však oj 
It mami !'rižnejšrmi. Ná· 
!all od: 1t varnct~ie pies11e 
srív1., t nepcchulmc aj :s 
traturelom artlora, je 
r·.wf...• aj oclra:om toho, ie 
rudostuých rnsprrácti je 
tJ tw,,om žwote 11epomer , 
IIC t'IOC. 

- 1äme v ttVCJ paml· 
li vltaLnu plesei\ 1. toho· 
rocného Sloven~kcho ft>~· 
tí valu politickej pic~nc v 
Martine ' ľrldslatll jilr, na 
te\t A. Cobcjll l ,.strie· 
horný" M JOVY vlinok ' 
Bralislavskt•j l~ ry lll73 
na wxt B. Droppu vo vý· 
bornej intcrpretäc1i Jany 
Kociánovej. ,\k mozem 
poUZit llii'JICdUJUCC (I ri · 
rovnanie, obc picl>ne ~ú 
v r<~mcl tohto Umu 
vlastne odarni - prvá na 
30 microvych rokov, dl'u· 
ha na krlisy rodncho kra· 
ja v nnjkra.)som mesiaci 
1·oka, Viem, f.e nie po pľ-1 
\ykrät viis •~ptroullta
kéto zävaznc - 1 keď v 
tychto pt•fpadoch rado:.t· 
nč - témy. 

• ll'o BratrslouskeJ lyre v 
r . 1fJ72 odztrclo pre~c11 
Moju :cm na text I. 
rJrucillii:l·:a. V/ml! tla S!o· 
rcnsl.-um festivale po'r· 
t1cT..·cj pwsnc 11 \lort111e 
l'rcseti o I .umniMej. I"C· 
IIuvatw 30. vyrotiu S.\P. 
!>om tol"' ttd:oru, .e 
1.-a!dri. kto prucu}e v r.r· 
čitom odbore ume/ecf...·cj 
clllltOSti, 11CIIIôfe SICII IJO· 
!wm aJ..·o nezučos t liľ. lti/ 
po::orOt'lllef, ale v je 11o 
l t•orbe by su mula od ru· 
~at ril'cuf nu spoloEcn· 
.~l.·om diam twJej doby. 
Slroka oblaJt populórrrc j 
ltudby ma do.(tatok ''IÍ 'a· 
:ot·ých prnstrredf..:ov aj 
110 t•ujodrcnle ttaj:äua!· 
IICJ!Icll probl~mov. T·:to•é 
dne,, t•n n•c/e exr.•ltt JU. 
Tak. al.-o .wm prt•rl /rn· 
llli rnkml ' l . arodllfl'• 
kom t•yjodrrl svoj r•:ro/r 
t ' Presnr o Vrel i!O'!IC, 
tlnes spolu s bdsntl.:vm 
G. ll upl•om reagujem rw 
svetot·č ucfalo:~tr u pzc,. 
111 Pnd madrirlsl.'!im ne· 
bom. 

MAHI.\ l.t.JKAČOVÁ 

• Mest~oká hudobná rada nd svotom 
IJOii!Uduom za. adnull hodnot!lu med..: mil· 
r<Jr.J.IU kon,ercnCIU .,ldCi! Odbota prOll li. 
l~mu v hudoo" a po..:lllvne vyzdv1hla 
lljm.l Jol vedecku úroveň l celkový nvš 

llenko~y prines. U~ozornllu no skuto~-
nosl. t.P. v btldúcnosll treba domvsl •l 
niektoré orgt~nlzačné otálkV. na im v re 
kl1H1ntl'lskv svstém . !ludobna rada lnd
noznočnc prltala návrh. aby su burin· 
eu vedecka konreroncta vP.novala o:az
kam významnýc:h Interpretov a lr.h nw· 
hom k Arattsluve v XIX. storoči. Osol)\1116 
sa diskutovalo o koncf'pcll Br.at!stnv· 
sk'{ch letných h er. ktoré predlo21lt :;5-
stupcovw MDKO. Ida o novú ln!clollvn, 
ktor.t má prrdovsr tkým vvužlf viaceré 
vhodné brall~lav:;ké orlestorv a vyptnrt 
letné mt.'Siaco atrakllvnvml kullurnvml 

oodut.atiaml. Prudpoklada Sil, ~o na Icl· 
to akcii su budu oodlnlut nlnil'n kullt'tr
nl or,~~:onizo to rl, t1le l zodpovední i:llu· 
tciiH ccstovuého ruchu d M lnl"ltm·.s:v -1 

ohchot.lu SSR. lludolm<~ rnda tflt!ol pri· 
lnlu navrh na vvdc\vanln i u torm<~čného 
bulletinu .,1\oucortny t1vot Brallstuw" H 
110\'flrlla MDI\0. abv ull\'11111 or~an l.:ufnt!, 
finunčne .1 polygrafické otlizkv. A'< hy 
sn tento mivrh realizoval. Brutblavn by 
zfskula llltltmliíl, ktorý by !nlormovdl ob· 
čanov \ · zuhrunlčn~ch' lh vstnvnfkov o 
v~etkych kullurnych akcuit:h v mest11 a 
pomohol by koordinovať kullu•·nu čl n· 

nost. No závor svoJho usadnnln Mest
ska hudobná rada navrhla zi1kludnl\ !lnn
r.niJCiu koncertného ~lvot.u v Bnlllst.•ve 
k XV. Zl!lzdu KSC. ·EO· 

SKOLA A HUDBA 

Súčasné 

problémy 
európskeho 
hudobného 
školstva 

V októbr! zasadalo v )uhosl6· 
vtt predsednfctvo , EurOpskej 
Asociácie konzervatOrll, akadé· 
ml! 11 vysokých hudobných 
AkO!, aby prerokovalo natnov
ble namety a problémy, ktoré 
predlo!llt Asociácii niektoré 
členské štátv. Na toto zasadnu· 
tla sa napolfla 1 osobitná tni· 
clatlva zahrobskel tolevlzla a 
rozhlasu. Okrem zasadnutia 
predsednlctvu uskutočnilo sa l 
vlo~c d!skuslf k pripravovaným 
rererátom. ktoró v kooperácii 
s Asociáciou obtcdnall záhreb
ská televlzla a rozhlas. 

Na zasadnulf sa novtímt ar
$!Umentmt potvrdil všeobecn9 
eurOpskv trend - poskytnút na 
umeleckfcb lkollich dostatočn~ 
lM!di.!!O~tlcklí vzdelanie. Takmer 
vo v!>etkých eurOpskyC'h i.lá· 
toch M ukazuJe potr eba kva-

l!ln9ch hudobu9ch pedagó.'(ov. 
Tlak prichádza zdola, u rodi· 
čov narastá záujem o kva!lfl
kovanu hudobnu výchovu Ich 
det!, hut.lohna kultúra st uoev
i'lute spotočeusku ~oz!ciu a to 
všetko vyvoláva po'-ladavku 
rozsirovania hudobnvch škót 11 
nároky na hudol>n9rh peda~O
gov. Aby umelecké skoly dr~ol! 
krok s týmito .,Lákomtostaml" 
musia zvt4ff ~olorno~t llfldll· 
_eogiCkej prfprUVIJ SVOI!Ch ~IU· 
dentov. To sa nlfuko nedostavil 
do rozporu !l výchovou splč· 
kových sOI!stov. N.a tteošl o 
nattalentovdnof, l študenti budú 
v.ldv vynlkaf v rámci kotektf. 
vov a bude sa s nlmt počlt<tf 

. pre !!Ol!stlr.kt1 čl komornú dril
hu. Týmto problémom a mno· 
hým otázkam, ktoré s t9m st1-
VI5la, sa na zn:'Widnull venovalo 
viac prl~pevkov. 

Hor.l tednoll!vé členské štáty 
doslnhl1 pozoruhodné oedago· 
.etckó v9slr.dky, predsa Jen olv
null! medztstétna výmena PC· 
da~oglckých skúsenoslf nedo· 
sahute zatlllf stupeň. ktor~ bv 
zodpovedal modernej spoloč
nosti. Pri tel prfle~!lostl so 
upozornilo na peda~o~lcké po. 
stupy sovietskych ume!P.ck9ch 
~kôl. na komploJCnosf ICh vv· 
učov.acleho programu. na ver. 
ké zázem18 talentov a ucelent1 
výchovu od det ·kého veku d 
oo dosiahnutie maxtml!lnet pr!· 
oravy, Zasadnut!& sa pokúšalo 

presne! te dcflnovaf, v ktorých 
usAkoch a!Abo nástrotoch do· 
~J.ahl! tednotllvé členskó štáty 
pozoruhodné výsllldkv. hovor!lo 
o niektorých zaSitdnvch meto
dlck91'h r'rtár.h vla tn9rh ted· 
no11Jv9m narodom 11 v z;,vern 
s,t apelov.alo na eštn vUčš!A 
prehluenie v~mony vcdugoglr· 
k9r.h skuseností mf'dzt člcn~kÝ· 
mt štátmi A-;octtír.lc. 

Zástupcovia seversktích !Htl· 
tov prcdlomt navrh, ahv sa 
zv\'l:lla po..:ornosf predmetu 
.. l mprovlzár.la". ktor~ bv mo· 
hol očlnnetšle slu"t pr! nrehl· 
bovonl muzlkalltv a hudobno! 
Jlrt•dstavivo~tt študentov. Pred. 
stnvov<Jll sl to však ZII~P.ne· mn 
ll prrdovšolk9m na mvsll zavo
denlP volnP.j, alc.atortckel Im· 
nrovlzt\cte. Dtskust11 tento ná· 
vrh doolnlln. zohfadnlla at 
.. klastcko" lmorov!záclu a na· 
vrhla. abv sa tento problém ďa
Icl sllldoval a vyústil dukcdv 
\' hudúr.nCKIJ do konkrl'ltnvrh 
uzáverov. V suvlslostt s touto 
nrohlcmallkou c;11 diskutovalo o 
DOzornost! umelf'r.kých IlkO! k 
novr.1 a nalnov~rl hudbP. V 
krallnách. ktor~ mntl1 vofkň 
kl<t~lckťl hudohntl trndlclu 11 

t.lal1 svetu vlne významn9r.h 
skladatefov, c;a táto problema· 
Ilka po udzute uvážene. hoci 
sa kon!Hatov11lo. ža tvorba kJn. 
slkov XX. storo~Ja c;a u1. plnr. 
dostava do vyučovacieho pro-

gramu a dramaturg![ európ· 
skych hudobn9ch škôl. 

V rámci po..:ornosll k hlav· 
ným llrf!dmotom st tohloročnfo 
zasadnutie zvolilo pedago~ick!'l 
otázky vvučovama spevu. Dls· 
kustu uviedol 7.<tsvnteny tuho 
slovansk9 rcl arat, ktortí vvchll· 
dznl zo známych názorov la· 
líanskych pedu~Ogov. av~ak tlu· 
to ntizory dot>lnll mno7.stvom 
poznatkov fyziologických ft 
psvchotoglckych. Di'ikusla zoo· 
vu potvrdila, že nemo!no boz 
r~hr11d hovorlf o 1ednotnom 
srstEíme pri vtchove sOiovt\ho 
spevu. ~a v najvvznamnet. Ich 
nárndn9ch kultúrach sa vyvt · 
m111 osobitné črtv. ktoré sC•· 
visia so špeclflčnosťou jazvka. 
s domácou tr.udiCJOU, s na!· 
bllf~fmt vplyvmi l s celkovým 
názorom a vkusom určite! ob· 
!tisli. 

Nu oro~ram sa do:.tall l 
otazkv v9učbv hudobných teO· 
rtf za posledných 30 rokov 
Konšt11toval ~ verk~ pokrok 
ovroll minulosti. celkove c;a 
však žiada prlvlesf hudobné 
tnOrlo vHčšmt ku praxi. V osno 
vllch sa ešte stále obtavutú ve
cl nepotrr.bné. ktoré študentov 
znfa~ujú. Zlvot takmer vo vš!'l· 
kých čtensk9ch štátoch sl vy. 
nucujo, aby absolventi umelec
k~cb škOl vedel! pohotovo har· 
monlzovaf Judovfl pleseň. ovlá· 
dali základn'• ~truktí1ru !!tvor
hlasného zboru, mail vyvinutú 

hudobnú orrd~tnvivosť a Into· 
načné schopnosti. V tom zmys. 
le sa l)Oukazovalo na anglické 
umeler.ké !:kotv. ktoré sa alda 
natv8čsmt prlblfWt ku prdXI a 
prJsoO:.oblll teoretické predmB
IY oožladnvkúm 2ivol a. 

Niektorí z \IČJJstnfkov upo· 
zornlll na tzv. ,.putujt1clch~ 
tnt.lon tov, ktor! čusto menia 

pP.dagógov, hfadatú pedngogiC· 
ký 11 lnterprctačn9 Ideál , ktorý 
bv Im nafvíac vyhovov.ul. I ked 
tuto prax prlnása v niektorých 
pri )ladoch úZilok l dokumento
VIl It t o na klavlrlstke z Hon· 
kongu), VO Vfičšlne pripadOV 
rozbila tednothý pedaROR\Ck9 
svstóm. Mnohé vP.Jke školy však 
stavatú na tfltto tendencii a 
priam prlzývutu studrmtov, kto
rl chcú cez ntekofkoročné ou· 
tovanle vyskú~f rôzno v9chov
né melOdy. 

Na záver Predsednlctvo Aso· 
ctácle rokovalo o buducom kon
~rf)l;e, ktorý bud9 vo Varsave, 
PredlskUIOVIIIO VVdiiV/lOie bUIIB
IInu. vzalo na \'edolllle olán 
rôznvch lntcroretačn9ch semi
nárov. pozllivne hodnotilo ~ko· 
lv. ktoré podporutt1 výmenné 
koncerty a navrhlo členským 
~tiHom, abv ešte vač~ml vvužl
vall mo2nosll vtímcny oedi!PO· 
'lických skú~nostf. Na .toto 
zasadnutie sa napájali styri 
koncertv mladých talentov 
.,Rovin! 1975". 

ZDENKO NOVACEK 



Juraj Mašinda Umenie 
klavírnej hry 

• Pod týmto názvom vydal 
t~eda.J(oglcký Ltstuv mesta Bra
t islavy zbornlk s tat! soviet
s kych klavlrnych 1Jedag6gov v 
t~reklade Evy a Cyrila Dlanov
skfch. Zbornfk obsahuJe štyri 
state: v. A. Natanson esejistic
kou formou krltlzu te pozostat
ky scholastických metód v pe
dagogike, s tat B. J. Gral!a Zá
k ladné metodické tézy základ
n ého vyučovania klav!rnet hry 
slú:ll pre pedagogickú prax na 
e lementárnom s tupni. proble
matikou vyššieho stupt1a sa za
o beralO A. Blrma kovovä v sta
ti O umelecke! technike kla 
viristu a D. D. &Iagoj v stat! 
Ako by mal chlípa t klavirista 
artikulačné označenia. 

• Uč!tefov • ĽSU metodicky 
ovplyvňuJe natrn!l škola Bňh· 
movet - Grťlnrefdovet - Sa
Nluera. S moderným! pédago
$(1Ck9ml materiálmi sa stretá
valO. minimálne. Zbornfk tento 
nedostatok čiastočne odstraňu-
1e. Pretavute sa tu však taká 
zásadná od11šnost v koncepcii 
n aše! a sovietske! klavlrnet me
t o dikY, :le te potrebné sf zod
oovedať otázku. čo te s-práv
n e. 

• Naš l učitelia sa hlavne 
oozastavutťí nad rozdielnosťou 
technicke! koncepcie a natčas
tetšle sa spytuJú. ako te to so 
zdvihom prstov, prečo sa o toro 
v sovietske! metodike neh ovo
r!? Zdvih p rs tov [to te hra z 
otvorene! ruky l vedie predsa 
k aktlvlZáCH prstov, takej po
trebne! !)re rozvoj klavlrnel 
techniky. Nie te to akási Yaho
s tatnos t a:l svotvô!a v technlc
k9Ch otázkach? Na tieto a po-

dobné nlímletky l>a dá odpove· 
daf až po rozbora celel prob
lemati ky. 

• Moderná metodika te v9-
sledkom teamovej práce. Naj
viac lu ovplyVilll!ú poznatky z 
odboru psychofyzlológ!e. Po
tvrdzujú správnost tých meto
dick~ch postupov, ktorO za zá
klad v9cvlku Inštrumentalistu 
považujú vybudovanie aktlvnel 
zvukoveJ predstavy. V Madar. 
sku Kodály svojou školou sol
fegRlf otvoril cestu nielen zvy
sovan!u hudobnosti celého ná · 
rada. ale vytvoril l bázu pre 
vývo! 'nástrotovel hry, ktorO 
možno úspešne pestovať. ak sO 
na to sluchové predpokladv a 
s t~m. spo tená hudobná pred
stavivosť. G. Nejgauz vo svoJe! 
Poetike klavfra plše: .,Celé ta
torostvo talentovaného alebo 
geniálneho človeka te v tom, 
že hudba v teho mozgu žite pJ. 
ným životom este prv. než sa 
dotkol klávesu alebo prešiel 
sláčikom po strune; preto Mo
zart ako dieťa odrazu vedel 
hra ť na klavlrt 1 na husliach ". 
Na prlp.adné námietky uvádzam 
citát z Marllenzena: "V klavfr. 
net pedagogike sa stalo zvy
kom pozerať na fenomén hu
dobne zázračného dletata ako 
na výnimočn9 tav. Predpokla
dalo sa, že takéto neobyčaJné 
n a danie, r ozv l ja fú ce sa na vyse 
Iba za mimoriadne šťastných 
vonkatšlch podmienok, nemusi 
brať všeobecná klavfrna peqa
ROglka do úvahy, tá sa zaobe
rá Drlemerom a mé sa nait za. 
merat. Ale výskumy každého 
Jednotlivého prfpadu vedL' vždy 
znova k tomu, že zázračné die-

ta predstavuJe komplex psycho· 
fyzických fun kcii. ktoré možno 
chápitť ako vzor pri každom 
lnstrumentálnoro vyučovani" 
[ Mortlenzen: Schňp[erlschP 
Klavlerunterrlcht ]. 

• Táto otúzka te dnes už 
natolko Jasná. že sa zdá zby. 
točné hlodať d'ali;ie argumenty 
na tel podporu. Ak si vsll k pt·e
verlme základné postupy vy· 
učovanla začiatočnfkov vldftnll 
že sú s týmito - dnes už no
spornými - poznatkami v orla 
mom rozpore. Dieťa .t:al:fn6 
hr<tf z not skor. nuz sl vytvo 
rlio kritérium oru zvnk 'ľun 
to sposob Jtt novyhnuttlll mo· 
chanlck9. Klavír te. 2laf. nčl · 
strof. kde sa dalú docieliť vý
sledkv l mechaniclw. tlo ~u 
však z hudobuého hľ.tdlsku mo 
netrennŕ.. /\k sa nad·illÚII IU žlu 
kovl podari svo!fm ta lentom 
orerazlf bariéru mech<tnlckut 
hrv. nte 10 to zásluha tohto 
spOsobu vyučovania. U d eti, v 
ktorých lsknčka hudobného 
nadania ten the, sa týmto soO
sobom celkom zahas!. Hrat tre
bH ZJčat pod ľa sluchu a vytvo
rlf konkrétnu sluchovu požla
llnvku. S týmto spôsobom ne· 
mozno len koketovať. ale tre· 
ba v itom pokračovať na rôz
nych stupt1och vnfmavostl. Naj
mil spočiatku sa treba vyhnúť 
mechanickým postupom. Teore
t!ckň vedomosti sú potom vy
svellenfm sluchov9ch skúse· 
nostf. čiže notový zna k le zá· 
stupcom tónu. To Isté platf o 
rytmlck~ch štruktúrach. ParaJl:l. 
la s ľudskou rečou Je tesná; 
človek sa naJprv naučí hovorlf. 
!>Otom čltaf a olsat a nie na
opok. ako sa to stále ešte robf 
vo výučbe hudby. Mechanlck9 
spOsob odrádza dell od hudby 
o nie te adekvátnY' detskej psy
chike. Oalší rozpor s pozna tka
mi psychofyzlológte predstavu. 
te. ak za základ výučby sa po
važuJe správnosť pohybu a na 
tan sa potom zameriava peda
gógovo úsilie. Tónový výs ledok 
sa chápe ako výsledok správ
no predvedeného cviku. To za· 
vlňute množstvo ch9b. Prlllš· 
ným dOrazom na správny tvar 
ruky a .,správne" predvedenie 
cviku sa vytvorilo čosi ako po
hybov9 estet!zmus. ktor~ nemá 
so skutočnou hudobnou esteti
kou nič spoločné a te produk. 
tom scholastlkov a na tmil tých. 
ktorf hudbu necHla. 

• Nie v:ldy to, čo vyzerá 
pekne, te funkčne správne. A 
čo 1e funkcne správne? vez~ 
mlme si priklad. Dlefa prvý raz 
Pristupuje k noveJ, pre neho 
neznáme! činnost!, napr. k hre 
s loptou. Pohyby sú na začlat· 
ku neobratné. ale postuone zts. 
kavaiú na účelnosti, až nako
niec dieťa zvládne potrebný 

(Pokračovanie na 5. str.) 

Odkaz 
Františka 

Uzavreté tivotné d ielo n ie· 
ld orých osobnosti a odst upom 
čo su dosthe lnf lesk. neraz i 
menili v9znem oel • rokoch pi
ne t lvo rlvet aktivity. Význ a m
ného organizätora, dirigen ta a 
skladateľa Frantillka Babu§ka, 
ktorý by sa bol 5. n ovembra 
dožil sedemdesia tin, t akýto 
osud nezastihol. Jeho meno a 
zásl uhy v dejinách slovenské
ho hudobného života nevybledll 
a malú stále pevn é miesto. ľu
hoto úpr!mnélio, priameho člo
veka s l vážili a o bfubovali nie
le n teho najbiiUl, ale vletel 
ti, ktorl sa s n!m dostávali do 
pracovného kontaktu. Osud mu 
určil priekopnlcku úlohu stáf 
pri položenl zäkladov pravidel
nýc h sym!onickfch koncertov 
v s lovenskej me tropole, pri 
znovuvybudovanl reprezentač. 
ného symfonického telesa s po
čiatk u na rozh lasovej p ôde a 
i neskílr stáť v prvom lllk u 
t ých , čo usJiovall o založenie 
Slovenskej filharmónie ( i za 
cenu (IČakávaného oslabenia 
ro-zhlasP.vtího te lesa ). Ak hla 
dá me korene dnešných zahra· 
ničných úspechov SF, r e tros
pektlvnou nnal~zou dospe jeme 
nutne k o sobnosti a k zblu
hám F. Babulka, ktGrf usiloval 
n a l d osiah ol vytvorenie pev
ných základov vyst~ele j orches
trá lnej repf{ldukcie - a tak 
rozhlasové teleso bolo sch op né 
interpretovať al tie najnároč· 
n e jl ie skla dby s vetového re
pertoáru symlonickel tvorby. 

Pri h odnotení Babuškovfch 
zásluh očami dnellka mus!me 
tiel vyzdvihnúť markantnú 
p edagogickú črtu jeh o osobnoS
li. Bol prvf m abso.Iventom kon-

Babuška 
lrabasu na Hudobnej a dra
maticke j akadémii a at neskor, 
keď už stál za dirigentským 
pultom, pôsobil pedagogicky na 
bývalom !Uétnom k unzervató· 
riu. Vychoval tu svojho pGkra
čovntera Ferdinanda Gabriela, 
ktorý dlhoročnou pcdago~ic
kou činnosťou vyškol!l rnd po
prednýc h slove nských kontra
basistov. Azda ešte v9znamnej
Ala te Babul kova pedagogick á 
oktlv!ta v rámci funkcie r oz
hlasového dirigenta a neskôr 
(1948-52) i umoleckého AliCa 
tohto telesa. PGd jeh o taktov
kou vyrástli hudobnlcl, ktor( 
sO. dodnes ot~orou popredns<ch 
slovensktch telies. Ai c iernve
d omou dramaturgiou Babu§ek 
nsllovol o výclmvu obe!:enstva , 
ponúkal mu najzávaP.ncj!lie kle
noty slovenske! l svelonl sym
fonickej literatúry. 

Bnbubkov skladatefský vfvof 
postupoval pomerne p~maly. 
Prevahu malých foriem a tlžit
kovet hudby podmienovala v 
prvom rade teho splitosť s p o
trebami rozhlasového vysiela
ni a - l nedostatok času. Dlho
ročná orchestrálna prax mu 
vlak otvorila dvere ai k r(}Z· 
sinhlellllm symfonickým for. 
mám. O kolku hodnotných diel 
pripravila s ldvenskú hudbu lc· 
ho p redl!asnti smrť - 13. ok
tóbra 19!141 Ako skladater vy· 
chádzai z nevyčerpatefného 

folklórneho zdroja a usiloval 
o jeho syntéze al s mod ernej
lllmi postupmi i keď, p ravd a, 
dosť ťažko opúllťal romantle· 
kú bäzu. Medzi najdspellnejlle 
rozmachy jeho tvorivého ducha 
patrf Prelúd ium pre sláčiky, 

Naneto - pozoruhodné vyna
lieznvf ml nástrojovým! kombi· 
náclamt, jedinečÍif Klavlrny 
koncert d mol ako i torzo na
dokončenej Symfónie g mol. 

PlnDkrvná umelecká osobnosť 
s a dos lova bezohladn e k svot
mu zdr aviu ponárala do v!ru 
r odiaceho aa hud obného živo· 
ta n a vrofeslonálnet báze. Vel
ké zaťaženie vyl!erpávalo Ba
buškova životné sily. C!P.vek pi· 
ný ideálov, zápalu nevydržal 
velké vypätie a podlahol v pl
nom rozkvete t vorlvfch sU zá
kerne! chorobe. Zostala po 
ňom záslužná brázda, ktorú vY· 
oral a v ktorej PDkral!ulú dnes 
nasledovnlcl. - žk-

CUBOMIR CIZEr<: 

v. Hudobný rOzhlas napreduje 
Pri votbe "tovaru" pre túto medzinárodnú výmenu 

vyberá hudobný rozhlas také druhy a žánre hudobného 
umenia, 'ktoré stí na~ou sil1wu zbrar'fou, kde m6že sZo· 
venská hudobná kultúra v medzinárodnom porovnaní 
najlepšie "konkurovať", kde môže demon!trovat blaho· 
dáme pôsobenie socialistickej spozcčrwstl na rozvoj 
kultúry naroda. 

Medzi významno faktory napredovania hudobllého roz. 
hlasu patrí v súčasnosti itttenzívna medzinárodná spoltt 
práca. Ceskoslove11ský ro~lilas na Slovensku má ro~
sialtle kontakty so všetkými členskými krajinami OIRT 
(všetky európske socialistické štátiJ a Fínsko), s nmo· 
hými európskymi rozhlasmi, ktoré sú členmi zdrui:enia 
rozhlasových staníc EBU a príležit ostné kontakty s nie· 
ktorými :zámor skými rozhlasmi ako aj s rozhlasovými 
stat1icami niektorých rozvoj ových krajín. Spolupráca .~ 
partnermi v zahraničí sa reali::uje rôznymi formami. 
V popredí, najmä éo do kvantity objemr' medzinárod11ej 
spolupráce je vzájomná výmena nahrávok hudolmýc:h 
diel a snímok najlepšiCh interpretačných Vfíkonov só 
listov, komomých siiborov i velkých telies. Významnou 
súčasťou medzinárodnej rozhlasovej programovej vý 
meny sú veľké hudobné festwaly, ktorých najleps1e 
koncerty za:tl:lievajrí :to záznamu vo viacerých krajinách 
Európy a v ojedinelých prípadoch i v zámorí. Dôlezitfl 
miesto t u majú kompletne pripravené ltudob1w·slov1lé 
relácie, 'ktoré síce nezaujímajú čo do počtu v globdle 
medzinárodnej spolupráce popredné miesto, 110 ích hod. 
nota spočíva v možnosti poskytmíf širšie informácie 
o slovenskej hudobnej kttltúre. Majú pret o niele11 ume. 
lecko·estetický, ale aj kultítmo·politickfi význam. Vy· 
sielanie priamych prenosov najlepších koncertných po 
dujatí do zallralličia, práve tak, ako preberanie pljia· 
mych prenosov zo zahraničia, má však predsa l en 11aj 
väčšie čaro autentického záberu, bezprostrednosti ume 
leckého dojmu i celkovej atmosféry koncertu. Z množ· 
stva významných akcii za posledné obdobie sa možno 
:zmienil' aspoň o niektorých, ako bol napríklad Slávnost · 
ný lconcert k 25. výročiu Medzinárodnej hudobnej rady 
UNESCO, ktorý z Bratislavy preberali priamo do Ber
lína, Varšavy a Moskvy a zo záznamu ešte do Varšavy 
a západného Berlína, r eláCilt K oktail pre piatich, pn 
ktorej boli napojené stanice Ber lin, Budapešt, Brati~la 
va, Helsmkl a Varšava, vzájomný priamy prenos tudo· 
vej hudby Antverpy - Bratislava, k 30. výročiu oslo· 
bodenla BudapeHt a Bratislavy spoločné živé vysielanie, 
k torého sa programove zúčastnilo aj Bmo, Slávnostný 
koncert k 30. výročiu oslobodenia CSSR, ktorý z Brati
slaV!/ preberali do Moskvy, Berlína a zo záznamu do 
Varšavy a Sofie a celý rad dalších podujatí. V kate· 
górit programov hudobno-slovných to boli viaceré re· 
lácie - S!cvensk(l. hudobná kr onika, Portréty sloven· 
ských operných interpretov, Ľudová hudba zo Sloven
ska, Tanečná hudba z Bratislavy a mnohé dalšie relácie 
so slovcnsko.t tematikou. 

Najväčšia aktivita v medzinárodnej spolupráci l'o:::· 
hlasových sta•1íc je spätd s lwdobrtýml f est ivalmi, pri 
realizácii projekttt OIRT - I11ter štúdlo mladých hudob
ných umelcov v čase BHS a najmä pri organizovaní 
a realizácii Prix de la mus1que folklorique de Radio 
Bratislava. Táto súfaž, ktorá sa v skratke nazýva Prix 
Bratislava, stístreďuje ka;;dý rok v Bratislave najlep§ie 
11ahrávky ľudovej hudby zo štúdií krajin, ktoré stí člen· 
mi OIRT a ::: Juhoslávie. Do roku 1976 sa stane Prix 
Bratislava celoeurópskym fórom folklórnych t·ozhlaso· 
vých nahrávok. CeskoslovenS'ký rozhlas v Bratislave bu· 
de reali:ovaf túto ve(kú akciu v súlade so zámermi 
Haile} kultúmej politiky strany, ktorá sleduje aj ciele 
roúíretlCj medzinárodnej umeleckej konfrontácie. Pre 
dokreslenie celkového objem1t v oblasti zahraničnej 
hudobnej spolupráce možno poslúži nasledovná tabutka: 

Rok Doslá minu táž Odos)ana mlnutáz Celk. objem 

1968 8 785 5 493 14 278 
1969 10070 5 115 15185 
1970 18 540 l1523 29 863 
l974 17 862 32 280 50142 

~ ukazuje táto tabuCka? Po prvé podstatne vy~ší 
1mport v rokoch 1968·70, ako vtedajll vef1111 nízky ex
port. Po dru/té postupné zvyšovanie exporltt až po jeho 
vysokú prevahu nad importom, ktorý zostáva približne 
11a rovnakej ttrovl!l. Z toho mo~no vyvodif zCtver o ra$· 
te inicwtívy a aktivity čs. rozhlasu 11a Slovensktt v ta· 
kej zavainej oblasti, ako je medzinárodná výmena ume· 
leckých hod11ôt. Veď v oblasti exportu slovenskej hu· 
dobnej kultúry možno konSta,t ovat nárast z 91,5 hod. 
hudby, ktorá išla do za1lrar1ičia roku 1968 tla 538 ho 
dl~t hudby, ktorú odoslali r oku 1974, čo je t eda viac 
ako päťt111sobok. Rozhoduj1íci podte! na t ejto medzí· 
narod11e] výme11e majú socialistické krajiny. Ale ant 
podiel ttesocialtstických krajín, ktoré $Ú členmi orga 
ltizácie EBU, •tie je zanedbateľný. Tba z BllS 1974 pre· 
vzalo 12 nesocialistických krajín 59 koncertov v cel 
kovom trvaní - 4274 11,1inúl', čo reprezentuje 71 hodín 
hudby. V §etky uvedené skutočnosti, ktoré sú iba struč 
ným vyčfslenlm rozsiahlej činnosti hudobného rozhlasu 
v oblasti medzindrodnej hudobnej výmeny, sú svedec· 
t vom vysokej aktivity pracovníkov hudobné/to vysie
lania Cs. rozhlasu na Slovensku, ktorí takt o plnia nci· 
ročné úlohy našej kultúrnej politiky nielen v domácom 
vysielani, ale aj v medzinárodnom meradle. 

Dôležitým činite(om pre ďalšie možnosti roz§írenia 
palety vlastnej programovej práce, pre vzájomntí in
formovanost a hlb§tu koordinaciu medzincirodnej spo· 
lupráce je p~áve OIRT. Progranwvá rada ako aj sku" 
pina hudobných expertov OIRT pripravllt Už celý rad 
biletará lnych a multilaterálnych rozhlasových podujatí, 
ktoré obohatili umeleckú realizáciu i program hudob" 
nýcll rozhlasov týchto k rajín. Vypracovanie $pO!očnýoh 
temattckých katalógov tliektorých najvzácnej ších nahrá
vok a rozhovorov s poprednými umelcami socialistické· 
lto sveta pri~peje k vzájomnému programovému vy· 
uzitiu zlatých fondov jednotlivých rozhlasových staníc. 
Spoločným menovateTom všetkýc!' podujatí OIRT je 
však internacionálna spolupráca socialist ických rozhla· 
sov. V hlbšom a širšom využití možností koordinácie 
a kooperácie v rámci OIRT sú však ešte mnohé rezer· 
vy. Ich rozpracovanie pom6že ďalšiemu napredovamu 
hudobného rozhlasu. 

Pred hudobným vysielaním Cs. rozhlasu na Slovensku 
je ešte celý rad koncepčných i t vorivých problémov. 
Cietom t ýchto článkov nebolo zodpovedaf všetky otáz, 
/,;y o súčasnom stave a perspektívach hudby v rozhla· 
se, ale ukáza( na vetkú šírku priestoru pre možnosti 
jej ďalšie_ho napredovania. Tento pr1estor nie je a ani 
neb~de mkdy celkom naplnený. Ruka v ruke s rozvojom 
našej spoločnosti sa budú menit a rozvíjal' požiadavky 
na všetky oblasti kultúry, aj hudobnej kultury - a v 
priamej súvislosti s tým budú narastat nároky aj na 
postavenie a poslanie hudby v organizačnej i progra· 
inovej štruktúre rozhlasu. Hudobné umenie má pre svo· 
je špecifické výrazové prostriedky vo všetkých svoj1ch 
žánroch najvllčší spoločenský dopad do všetkých sociál· 
11ych vrstiev i vekových kategórií poslucháčov r ozhlasu. 
Preto z jeho viacerých spoločenských funkaii nikdy ne
mo;;no vyčlenlt' nevyhnutncst potreby pestoval' estetic· 
ký, umelecký vkus a spolupôsobit pri formovaní vse, 
stranne kultúrne rozvinutej osobnosti socialistického 
človeka. Práve preto je hudba v r ozhlase v §pecifíckom 
zamera11i svojho pôsobenia významné polit1kum. U vedo· 
mit si náročnost a mnohostrannú zodpovednost vlastnej 
práce, to j e prvý krok k c!al§iemu úspešnému napredo· 
vaniu ltudobného rozhldsu na Slovensku. 

KONIEQ 



X. medzinárodný festival v Brne ponovanE prp ~cén lcké vvtadrente: Pen
dererkého. Serockl'ho, Blocha, Ba1rda, 
choreo~rafm1 1. Makarowským, M. Bo
chanekovou, W. Grucom. Udivute roz
sah tvorivých uápadov, výt•ečnosf a pro
reswnallta. O kolektrve ml<td\·ch, iedi· 
nečne zohraných a technicky vvzbi'Oja
nvch tétnečných umelcoch sa možno vv
iSdr ovat len v superlatívoch. Predstave
nie poskvtlo niP.leu zálitk\'. ale umo2nl
lo at spotnat tvorivtl nrácu tohto pof
skP.ho suhoru a konfroutovat IU s vy
sledkam! násho baletného u·nenia 

Slávnostnými rantárami Janác.kovP.j 
S!mťoniettv skončil sa v nederu 5. ok· 
tóbra jublle)ný X. mt>dz1národný rest! 
vaJ v Brne, ktorý sa tohto roku - v 
rámci osiAv 30. výročln osloboden ia nn
seJ vlasti - konal noel heslom lludba 
pokroku a mieru. D!·amaturglck9 plán 
teda vychádzal z teJto základnej festi
valoveJ Idey. Desaťdenný Cestlvalový ma
ratón priniesol rad zaujlrnavých koncer· 
tov. dve opemé a 1edno haletn~ pred 
stavenie, nskutočnllo sa hudobnoved P.c
.ké kolokvium. konala Sil medzinárodná 
rozhlasová suťa~ o nallepsf hudobný pro
~ram a v neooslednom rade sa nadvi"'
zalJ čl utul1lt mnohP umelecké a osobne 
kontakty, ktoré Sd možu kladne odrazi ( 
v orl ebphu buductch ročnikov. 

Charaktert!>tlckou črtou a záslužný m 
l;pP. c' tf!kom brnenskl'ho ľestlvttlu vždv 
bota Jeho monotematltnost. (FestiValové 
ha~lo, ktoré sa z roka na ruk mení. ied
notni!Cne urču1e vvmeclzen ie restivalo
VPI dramatUl'~ le. l I ke(r tento ročn fk 
sd na prvv pohrad z te 1to tradfcte nevv
n!mal, p1·edsa len Jeho žánrová a vôbec 
dramaturgická šh·ka bol11 tentoraz overa 
ppstrajš!a než v rokoch mt~ulých, tak 
že l Jeho nat<>ľko pr~>pagovaná tematic
ká monolltnosť vvt·azne usttíolla do 
ústrania. ta~ko bude totiž náJSť spoloč
ného menovatafa napr. pre Pender ecké
ho, Beethovenovtl Erolku, Boccherlniho 
sonátu, sublektťvne lademí Mahler ovn 
Siestu symróntu, Kohoutkove Slávnosti 
svetla, Ve1·dlho Ern an 'ho, Dallaplccolove 
Listy z vl!zenta, Bachov Huslový kon
cert, Tausin~rovo sugestfvne Ave Maľla, 
ProkoClevovu operu Vo lna & mier ... Bu
de to rovnako ťažké, ako určiť Ideu 
hudby, kiorá by i Ideou resHvalu ne
rezonovala. A tak st myslfm, Žfl pod 
Jestlvalovou hlavičkou, af na malé vý
nimky (napr. azda len dáke petetlcké 
panlchydy, oslavujl1ce fašizmus a vojnu. 
čt skladby vyslovene úžitkového charak
teru, dalej diela so zretelnou rea kčnou 
m yšlienkou a l1nlkom do bezbreheJ mvs
tlkv J. mohlo uzntet pra ktlck v k-torékof
vek z velktch diel minulost! 1 sl1časnos
t 1, počfnajúc sólovou sOJlátou a operou 
či velkým or.atórlom končiac. Treba pre
to zdOraznlť, že dt·amaturglcký výber 
skladieb bol velmi Cltltvý a vzhladom 
na žánre čl slohové oblasti proporčný . 

Po reprodukčne ! tt·ánke priniesol res
tlval rad mlmorta dnvch zážitkov. l ked 
sa nevyhol ani vtkonom priemerným, 
otedlnele l celkom pochybným. Výber 
lnterpt•etov - až na emerlckého violon
čelistu Jemel!a Kreger a - sa v Inten
ciách !estlvalovet Idey orientoval na 
umelcov zo sociallsticktch štátov. 

Dtskutab!lntm a krajne Individuálnym 
by bolo mo~né Iste určit absolútny ln
terpret.ačnt vrchol restlvalovfch akcii. 
Niektor[ ho mMu vidte( vo vvstúpanr 
baletu Vefkého dtvadla z Var§avv, tnf 
v predvedenf Mahlerovef Vl. svmrón 1e 
Dcážďanskou !llharmómou za dlr,gova
n la Gllntera Herblga, ktorý tent<J hu
ciobnf k o-1()5 dlri)loval spamäti tak. že 

B RTG/ľA !'iULCOV A 

sa mu podarilo mH lstt·ovskv vybudovať 
architektonickú klenhu skladby a ndr· 
ža ť dramatické nap!lt1e od Pl'Vel do pos
ledne[ noty. Nemálo bolo l tých, klo"í 
obdivovali suverénny výkon sólistky Ná 
rodného divadla z Belehradu Radmily 
Todorovskej. Velké uznnnle sl zfskal Slo
venský filharmonický zbor lzbormnlster 
/. M. Dobi'Odlnský l v predvedení Tau
sln~rovel llÔsobtve1 proli vo1novel sklad
bv Ave Maria. ktoru .,l skladatPf sám 
dirigoval a ktorého krkolomný soprána
vf llllrt nev!.ednlil obetavo a s porozu
mením Interpretoval/l Brig i ta Sulcová 
Ostáva jú ce diela tohto konrt>rtu ( svmro
ntcké variácie Z tažkých dôb od )aro-
leva Kvapila a C11Jkovského Patet ickú l 
dtri~oval f.aroslav 1\rombholt'. ktorý stál 
na čele Symronlckéllo or !'hr>stra Cs. roz
hlasu. Vysoký resttvalovv štandard mnlo 
af vystúpenie Gi'ILlfnsk!'ho komorného 
orr.hastr11 v skladhách nasho stnt·očt ·,, 
rovnltko ako uvedenlr. Lutostawského 
violončelového konc·ertu ~o sól is tom M. 
Pe1·énvlm v rámci Iná č nemálo nudné 
ho koncertu Sym fonického orchestra 
machii'Ského rozhlasu a televfzle a Jeho 
zboru za dlrl~ovnnta Gytlrgya l.ehela. Po 
ukončeni oťlcll\l ne1 časti programu sd, 
~Iar. madarskr hostia takmer i hneď po· 
núkll ~metanovým .. Proč bvchom se ns
té tli" . .. llJAže po nedramatickej a bez
koncepčne servfrovnne1 Erotke 11 Bartó
kovet Cantate prof ane. ktorých do1em 
Sl! u} nedokázalo z predchádzalúCeho 
Lutos awského koncertu vvgradovať. ve
ra príčin k tomu ob•Jcenstvo toho vei'erd 
nemalo... VeTkni uozornostl ~a tešil i 
obidva l'eCttáiv znhrBnlčn(ch hosťov : Iip 
skéhQ barvtonlstu ThomaskPho, ktorý 
svoJ konCAI't zostavil z plesni Schubert~ 
a Schumanna na texty ll. He ineho a ma
tiné violončelistu !\regera. ktorého vv-

KOSICKt VEČERY 

stú penie bol" v~ak na,ml! v prve! oo
lovlcl hdndiCi11JflV<~né nec t l iv~m spr ievo
dom Jlrího llubi č ku láVP.rec ny koncert 
reslivolu dtri~OVd l )Iri RE>lohtávek . :-:~ 
úvoct zalllell dve ča~ll zo Slávnosti svet
la Ct J'rldH 1\ohoutkll, diela nr.málo raft
nov;,nóho. oôsubivého a eruptfvneho du
cha. Sprv rodneJ zemt> od Zdei1ka Vla?l
lla najm!i v su~e!lstvf' Kohoutkových llu
ctobnvcll IJI<k h pôsobil Rko hvmmckv 
vr(H:ne VV'lllllll le mllovallei vla~tl tlrno
teuť\ nnskoro ro manttck~ml skladobnv
mi IJOslu pcnl Veče1· vvvrcholil bril~tnt 
uvm IJ rc.d vrdPni rn Jan!iCkovef S!nfontet 
tl'. V\'sloveným sklamRnfm hol dt•uhý 
koncert S\ mľnntckóho orchestra t.;;. roz
hlAsu a jeho tboru. kedv zaznel Brahm
sov llusľovv koncert v interpretácii sna
ilve i. no vP.ľmt Indisponovane! BulharkY 
Dinv Schnetdermannovef. a rozvláčneJ 
Mint evove1 Starobulharskef kronlkv. Po 
dTA vzoru Pražskej jari rozhodlo sa al 
veden :a brnenského festivalu usnOI'iadat 
[ O IJIIkovať l ntaktoré z festivalových ak
elf. čim OI'Rilllizátorl chceli zdllrazmť dP.
mokratlzačnv trend nase1 kultllrl\el llO
lltiky. 

1 
VLADIMIR CECH 

OPERA A BALET 

Brnenská oper11 Státneho d l v~dla Si1 
Pl:ezentovalét Inscenáciou opery SergeJa 
Prokot'teva Vo inn ll m1er. Inscenátori -
zas!. umelec František lflek. režisér Vác
Jav Ve7.nfk , v~tv11rn fct Vladimfr Landa, 
rormíla Konečná , c:hOL'P.O~rar zas!. umP.
lec RuduH Ka1·hánek - ~a rozhodli ne
Isť cestou skomlll'nPIII8, Alebo zlvričte 
nl!t diela, Alf! vvužll 1 možnosti vefkéhl! 
j avisk~:~ 1:1 velk~c: h komparzov, aby do
siahli monumentálnv učlnok. Výtvarn fk 
V. Landa vytvor i l ui:Plnu scénu pre rež l
sérove zámerv. Umozfnlje mu stried~:~{ v 
r\•chlom slade jeclnntl fv{> obrazy a pod
pori ( atmosffil' ll l'PéllnP.Ilo /. i vota. Po hu
cloblw l strllnke bolo tcstl valové pred
stAvP.nlo velm i dobré. Oi'ChPStPr ood va
clením Fr. lilka posoi>tl vo vypracovan! 
vselkýc·h df'lallov i lvrlrkyrh častf oar
llllll'V vvnll<ll ftlr·lm dojmom. Z vefkého 
počtu sól1~tnv zuufAl '"'edov~ctk9m zas!. 
umelec Vilém Pi·ibyt 1 PIP.rre Bc:wchov 1. 
ktorého výkon hol dokonlllf' premv•lený 
do vsetkých POcll'ohnosti Jarnsiav Sou
čP.k l 1\ndreJ l. rarn'!lava lanská l 'll rt tli
SA l Richard 'Jovi\ k 11\utulOv 1. v ý kon 
súboru - ako celku tasluhu je ve l ké 
ocenen .e. 

Jednou z vrcholných udiilostr (estiva
lu bolo vvstupenle subOI'll Národne! ope· 
rv z BP.lehradu, ktory uvit>dol Verd1h:> 
dialo Ernani - 4. X. v jllnáčkovom dl· 
vacl le is týmto s<t prezentoval aJ na 
BH~ - o vvstt1penf sme referovali v 
minulom c~fsle l. Umelcov baletného su
boru Vnlkilho divadla z Var~avy pred
r:hádzsiR výborná POVPS[. klOrll SVOIÍffi 
vvstúpenim bnzvýhrlldna potvrdili. Pred
viedli nrn~l'/1111 celkom nckonvt>nčný, 
choreo~raf lcké stvál'llenl e CVel pofsk~ch 
sklaciAtnTov. ktOI'é Dôvodne nebol! kom-

P. HEERENOVA 

Hudobnovedné kolokvtA, ktoré už tra
dtču~ tvor1a m'dehteľnu sucast brnen
ského ľeslivlllnvéllo d!Alllll. dovrstli prvjl 
dPsatročle S\'OIBI exlstenctP ľohtorocné 
lllbilejn!' kolokvium, ktoré usporiadal 
vybor Med.Ginárodného hudoh11Pho festi
VIllu ll katedra tcó,·te a tletin umen1a 
FF UJEP v spolupráci s Ú!>tavom teórte 
a detfn umema pn CSAV v Prahe a 
UmenovednS•m u~tavom SA\' v Bratisla
vp bolo v dl)och 29. septembri! - l ok· 
tóbra pod názvom "Hudobné dielo - ili
ho ideová a spolo~enská podstata a es
tetická hodnota". Zaoberlllo sH otázkami 
ideove! pro~rflslvily a esteucke1 hodn(lty 
hudobného diela ako Jedne! zo sorcttlc
kych ludských aktlvlt a Ako ná~troiä. 
kulturneho pOsobentd a tdeovt>i v~chovv. 
V spoluprác! s MK CsR a so Zvl!tom čes
kých skladatelov a koncertných umel
cov sa organizátorom poddrilo zatstl( 
utasť popredných mnrxlsllckych muz,
koló,gov zo sor tallsttckých kraíln ll rad 
pokrokovo ortelllOVHnýrh muztkológuv z 
kratín zápudných, takže spolu s desJal
kRml domácich úCastnikov 'lledovcilo 
tohtoJ•očné hudobnovedné snemovan1il v 
konferenčneJ sále hotela International 
denne okolo sto .tá u 1emcov. , 

V úvoda kolokvia zauJal V!otuonv ted
movv referát .. Ceská a slovenska muzi
kológid v rokoch 1945 - 1975", v ktorom 
pracovníci brnenskej n bra lisla v;. ke i 
Uluverzitv spolu s procovníkmi umeao
vedných ústavov Cs/\ V tt SAV ut·oo!li 
po prvy raz v povo jnoveJ htstóru odiJO
ru bilanciu pra covných vvsledkov :td ub
doble, kedy sa formovala domáca mar
xistická muzikológiA. Rererát vzbudil 
zaslúženu odozvu n el!m u táp.adn \· ~..h 
muzikoló,t(ov, kto1·<rm ukázal výl1odnusť 
spolocenského piHn ovanla a riadenia ve
ely, ale t ie~ u clrl~~,l(<it·lí zo sociAlistických 
kra 1!11 d zvlúsť potei:.ilelné jo, že u part
nerov z NDR vvvolul snahu o SPOluprácu 
pr! budovaní lnttll'lli!Ctonálnef výskum
ne! záklaclnP. OtvoranA a názorovo vv
hraneuá dlskusLd ukáz~tla, ža teoretické 
východiská marxi~tlckv orlentovanei nm
zl kológ le sl z!skavlllú stále vl!čš! l'(!:Í
pekt u bádatefov zo zápncl n~ch krdjlll 
hlavne pre ~ovo [ ši r oký prll;tup k prpb
lematlke umelerke1 tvorby a 1e1 pOso
beniP v spoločenských ~truktín'ltch. 

Zdor !IZI)ovante mHrxlstlckých mterpre
tácil l pre koncepciu brnenských kolok
V lf zvlášt v posledných ročnfkoch chd
raktP.rlstt cké 1 l skutočnost. ~e sa robf 
na ~l roke 1 medzinárodneJ báze. je ne
SPOI' lle aktfvum bruen~kých kolokv1!, 
ktor,•ch nemalý význam pte propa~áclu 
ce~kosl ovr.nskel marxis tick eJ umenove
dy Je dnes v~eobecne uznávaný, 

STANI SLAV TESAlt 

BARBIER ZO SEVILLY 

Mozartov bezhra-ničný obdi vovateľ, nesm1et•ne 1Jl:lélný 
a vynaliezavf Gloacchino Rosslnl, autor takmer ~tvro •·h 
desiatok opier, opil t <ňil na doskách Státneho lti vllrlla 
v Ko !ciach - nesmrtelným Barbierom zo Sevilly, spt•a 
covanfm podla Beumarchalsa libretistom Sterbin•m 
Oporou tejto hudobneJ komédie je " k r ásny spev'" -
nárokv na lnterpret~v aú vysoké. Rossint !lada !ah
kosť. hrav{)st, nenásilné, bravúrne tvl)ren te tónn a na
d ovl;etko - dokonalf spevácky pt-ednes, schopnost re
produko-vať množstvom kolor.atCir vyšp.&r k ované pdrtv. 
nunacované recltatťvv. 

Uvádzst po t.P!kom časovom oubtupe a J>re dnešaé -
na vizuálny vnem už velmi citlivé obecenstvo - ciltllo 
s taré vy~c poldruha storočia, nie je Iahkou úlohou. N•c
l&n po s r-e~áckej, al & a 1 po Inscenačne j strAn ke. I<oslca 
1)rekvaplll vku&ným a pOsobivym poňatím diela. Pulz 
r~:i:ie Drahuo1fry Barairovej bol - vzhfedom na tr.tdí
ciu - poko)nej~!, neexponoval sa výraznelšie komedtlil 
ny prvok, dominovali stt·l&dmo~( a vkus. Hodnotné ovo
Cle zot.a.la však re~tbérkln a práca s hercom - azda 
najstlnej!:la stränka jef hudobnodramatickej činnosti. 
Vkusné sú stavby vftvarnfka Lalllclna !estiou (!!zda 
!ba na ten stály "šat'08vlt", v ktorom sa a to muzikálne 
ná.ružlvá, tE!mpovo prudká buf!a odoh ráva l. postavy s(l 
slohovo šťastne a dobre kostfmované hosťujúcou Jar
milou Opletalo•ou. N a pred~tavenť ckor eogrartckv ~po
lupracovalll MaJ•tlena Halásgovll, tarostllvo pripravené 
zoory Romanom Skfepkom vbodne dok·resfujú Jeho hu
dobn~ účinok. Rossiniho operu hudobne naštudov.tl 11 
dll'lguje zasiUIIt ttlllllhll: Ladisln Hokmbek, skúsent 
.11 vvzretý umelec, ktorý rossintovský štf l dôverne oozná 
11 na1mä cfll. Volf - v konfi'Onlácti s tradfclou - t>od
statne pomalsle tempá, ako predstsvenlu vôbec dom• 
nuje Istá vlá čnosť (nie zdlh11vost) . Holoubk<Jvo ,,spolu
ctlen ta" s tn tei' PI'etmt na scéne te známe už z jeho 
pr edchádzaJúcej čmnosti - tu ho zúro~u1e maximá! 
nym nrlspl\sohenlm ~A danostiam l možnostiam predsta
vltP.fov resst n i ov~lll'ho opusu. 

zemrt --, zs výhorna1 hlasoveJ dispozície - naplun hlil
dlsko. /P. ihl'avym protit,l(olllstolll telto huclohnr. l hP. rc·<:
kv nP.smierne náročnej úloh\ , vtf<tkil réžtllH! I sooluo ,·ltcl 
udrž•ava svol(m elánom v neustálom nohvbe a vzruchu 
d1an ie na scéne. Cizeluje lv dotvárnnf ulohy] nafmll I'P.r

lextbtlnelsle frézovanie aj V recitat íVOCh (ČO 1e ost11.ae 
rovnakou "úlohou" pre vsetkých učlnkultlCtch 1. V :i lo
he Rosiny sa predstavuje krehká, hla!>om dtevčlllY ob
darená Al! beto Mrbová, pôsob1vá na1mll sympatickým 
zjavom a hereckým slovnfkom ( alternantk.a Lucia Gan
zová zúročuje dlhoročnu skúsenos ť l vkus v stvál'llPnf 
te tto postavy}. Premiérové uvedenie st! Stanislava Ml! r
tl ia (ultec·llute G. Szakál 1 zahatAlo znAčná fyzická l tHii~ 
pozrela, no roraz vtlčsm,I sa prebojúva k pOsol>ivélllu 
ovládnutiu lýry l dramatických iiCén svoJho partu, c itli
vo komun ikuje so svojimi partnermi v ensembloch. r::hvt
ráckeho doktora Bartola stvárnil Mlroclav Há jek (v 
Istom rozchode s konvenciou l až s prlvefkou dávko•t 
dobromvsernosll. Juraj Somorjoi, významná opor a I;o
~tckeJ opery v basovom odbore, s n!m alternute. V efekt
nom parte dOIHI Basll1a, pre ktorého Rosslnl nap!s;1l 
znamu náročnú velkú ár iu, Ge,za Spisák zauJme naifl'lä 
zmyslom pre javiskový humor. IVAN IURKOVJC 

nad sily vedenia súboru zfskať pre spoluprácu niekto
rého spomedzi skúsených československých režisérov. 
A tak vofba padla - z núdze ctnost - na mladého, 
začína j uceho olomouckého Fr. Prelslera ml., u~ voprt>d 
hAndlcapovaného č~sovou lle!.ilOU na prípravu i reali
záCIU Javlskove 1 zložky. 

S dramaturglckon variáciou tvaru diela mali Kostča
nia štastnejšlu ruku. Končia Bonsa Godunova nie smr
tou hlavného h rdinu, ale vracaJúc sa k orJginálnet Vtlr
zil diela - k vefkým fudovým výJavom pod Kromaml, 
polntu1úctm hlstort ckl1 skepsu záveru tragédie. Tiaž 
" pofský obraz" 1e rozšfrený 0 scénu Mariny a jezuitu 
Rangontho, čim sa zvy!luie váhe "katolíckeho" ~ivlu 
~ko orotlhráča Borlsovvch rozporných vladárskych 'sna
zen!. Práve konfliktná náv!iznos! troch - v podst3te 
samostatných dejových oástom - košickej Inscenácii 
chýba. Medzi Individuálnou Borisovou tragédiou. násled
nosťou polltlckých lutrfg, vedúcou samozvanca na cár
sky prestal a bolestnou tra~édlou podvedenétio näroda 
niet dramatického konli•apunktu. Zostávajú len voľne 
k sebe radené výjavy, výňatky z htstorlcke1 fresky, tor
zo. Zakliate, zrejme al v časovet tlesni, zoslalo tiež bo
hatšie vykreslenu~ zložitých charakterov 1 drobných Ci
g(trok a kladv v tomto smere možno registrovať iba 
tam. kde bol evtdentnt lndlvtduillnv prinos umelca. iB
ho herecké dispozlcte a javtskov& skusenosť. ĽUdová 
masa - .. hlavný hrdina" diela - zostala lndlľerentntm 
opernvm zboro n. herecky neindtvJduahzovan~m a am 
Jen v náznaku nevy)adruii1Cim metamorfózy svo1!ch sta
vov a posto)ov. Preto nevvznela ani zá\·erečná pointa 

'l.ove l ii''C'P.náctl Roso;tn ho bufC v suverénna \' lnclnfl 
p11vol Ma uréry (alternuw Ka1'0l Marečekl v tLtulnel 
pobta.v•: je.bo tmavo umbt•uJuci tón belkan tlsttckého Nl-

TORZO Z FRESKY 

Na vefkl1 realtstickú hudobnú drámu Modesta Petro· 
vlča Musorgského sl spravidla trúfaJú iba vvspele oper
né telesá. tie, v ktorých je potenciál primárneJ kvalltv 
výsledku vopred daný aspoň osv.edčenýmt a personálne 
bohata vybave.1ým1 kole,ktfvnvmt telesami. Druhým .Gá
kladným predpokladom je prftomnost mlmort.!!dnef spe
vácko-hsrsckei osobnosti v basovom odbore. Operny 
subor Státneho divadla v Kosiciach t. č. spomínané 
predpoklady jednoducho nespliía. Divadelné stvllrneutP. 
Bori sa Godunova llada ruku skúseného rezlséra a vthl.i 
dom na náročnú kresbu charakterov l vvntmočnt zá
stoj operného zboru al dlhšf skúšobný čas nel b9va 
zvyklosťou pri .. bežných" prevádzkových tituloch. l tuto 
podmienku pri vofbe náročného diela ko~ t cká opel' ll 
nodrenlla, spoltehajtlc sa na rutinu pohostinského r-'l 
žlséra F E. Vokálka. Keď Vokálek nlekolko tvzcll)ov 
pred plánovanou premiérou nečakane zomrel. bolo už 

obrazu Pod Kromaml. ' 

V košickom sóllstlckom ensembll 1e v sučasnosti !ba 
Jeden naslovovzatý basista Peknv materiál J. Somorjal·· 
bo sa však v efektnom parte \larlaota uplatnil len čiaS
točne - pre dosiahnutie plného eľehtu chtba umelcovi 
v!ič~la schopnost hlasovej charakteristiky a fi~úrkárskef 
kresby. Do kantabllného partu mn!cha Plmena muselo' 
st divadlo povolať h'Osťa t . Kovacsa z olomoucket ope
ry. jeho hlas znel kultivovane, -.,le v okraJovtch Pfllo
hách aJ málo výrazne. ľo rokoch uáJ•očn~ch barytóno
vých part![ a po buľfo basovom BaJ•tolovl stretol sa 
zas!. umelec M. Hájek s partom Borisa. Má v l)om viac 
pekných speváckych momentov Pl'ndsa vsak absencia 
basovej farby, ktorú uloha vvzadufe, bola zjav
ná. Herecky sa statočne pa~oval ,., gl~anhkym chal'dk
tProm, len málokedy Sil vsak dostnl nad .. vertsttc:i<ú" 
polohu Z epizódnvch úloh sa hlbsie do pamiltt zap1 ~al 
azda len 1\tarti§ov tntri~tln Sujskll. plHsllck ~ natmä SIJe
váckv - a Maurirybo Rangoni, ktorý na malom pr1es-



Prla:mivcl baletného umenia 
p••ivltali v rámci Bratislavských 
hudobných slávnos(( na scéne 
s;~~o sólistov Národného divad
la v Prahe - národnú umeJ
kynu Martu DROTTNEROVÚ a 
Vlastimila HARAPESA. Predsta
venie, v ktorom naši v súčas
nosti najvýznamnejši predslo 
vitelia l!pičky československé
ho baletného interpretačného 
umenia účinkovali, patrilo dnes 
uz klasickému opusu divadel
ného repertoáru, romantic~ej 
Giselle. Výkony oboch slilistov, 
ale i mohutný záverečný aplauz 
publika potvrdzujú, ze tento ve
čer patril medzi vrcholné po
dujatia tohtoročných BHS. 
Drottnerová v úlohe Giselle a 
Harapes ako Albert demoo
itrovali celú illrku a oeoapodo 
bitelnli lipeclrickosť toho. čo 
nazývame klasickým baletným 
umeolm - v takej prfjemnej 
a očarujúcej podobe, ktorá na
dlho' utr<vie v pamäti detkýcb 
tých, ktorým l ežf 1\B srdci ta
nečné umenie - l!i ul z pro
tesl811álneho: alebo zo v~eobec
ného záujmu. 

Giselle - Droltnerová, In oJe 
ie Jen úprimná výpoveď zrelej 
umelkyne, j ej vrúcneho vztahu 
k postave, ale výkon a b s o 
l at a. Divák sl neuvedomuje, 
la le v divadle, prosto sa sto
t.o!iJ.uje 1 osudmi hlavných 
predstavitelov. Každf pohyb sa 
predvádza • rahkosfou , brllant
ROiťOU, )of nduševnený a pre
oUent výraz je nekonečný a 
p reto pokúilať 1a o ňom hovo
riť, č i opfsat ho je úprimne 
povedané, márne • • • Ha r a pesov 
Albert - kapitola samojediná 
a prostá. Načo tajiť, pOmaly si 
u! odvykáme vidieť výlljmočné
ho mubkého predstavitela 
Mysllm, ie Harapes vracia opti
mizmus i vieru. Jeho bravúrny 
technický výkon 1 prirodzenou 
.,ohybovou eleganciou, s vro
deným Restom a výrazom. je 
yzruilujúci umelecký zážitOk 
ktorý dovolule porovnhat' nie
Jen 1 domácimi scénami ••• 

E. BARTKO 

[Dokončenie z 3. str.) 

úkon. Zvládne l ukon ovela 
zložitelsl, a to bez pomoci me- , 
todlka. ktory by ho pohybom 
učJI. Tu sa. pruvda, prlrodze. 
ným výtltHOill uskuto~nute po 
stup od iP<Inoduchóho k tloíi 
tému l toho trchu urobiť zá 
sadu ili ~ IU.JVIrnCI peddgO~I 

Umenie 
klaví-rnej hry 
Jura i Ma~inda 

IW Ai< Ztlh~·ltW< IIIJP. I)Otrebnu 
voľno-l hrctr.leho uparatu. ove-
la Skôr sa ciOPI'aCU 1e111e k 
funkčne1 spr<ivnostl. l'\etde, 
pravda. o netakll dlletantsku 
lubovôfn. ale o rcspektovantP 
R VVUZiVélllll! lll'lrodzenych da 
nosti. 

• Ztdt.la ~~~ ~lll'livne tlt•zat ru 
ku v oozicll. spľ<Jvne <ivlhllt 
orstv. obt·átlť ruku k palcu. 
udt'Zdt zapllstlc u podobue Z 
týchto pozladaviel< bv su za
krutlla hlavu 1 dospelému a 
ich dod•·zluvante nie te adet-
vátne detskct psych1kc ;lia
miesto rozpracovania hravého 
prístupu ctetl k nástroju, na
miesto otázky, ttko vzbudiť zé-
u tom o hudbu, teda: namiesto 
zakladných požiadaviek - po
hybové cstctizovoniel Nechcem 
popic>ru( vplyv pohybu n11 tón 
u tým ~;plltno na zvukovú pred
stavu. ale v základe te táto 
cestä .. za roh" nf;správna. Zvu
ková predstava stoj! v celel re
t!!Zí osvchoľyzlolo.I(JC:kôho pro
cesu na Pl'VOin mJEJste. stotí 
pred pohybovou predstavou a 
z tohto po.:uatku ttolm sprav•ť 
dalsiu pednRoglcku zásadu, 
rOZPI'RCOVfJl ili a Včleniť do 
svstúmu vyucovunlu. To ••obi 
B. J. Grač v c;tatl O základ
ných metodických tezach a dá· 
va príiAžltost vvsvetlít uesorav-
ne oostopy v nHšet vvučovaret 
praxi. P1'Hdovsetk9m te to IJO 
vestné budovunie technického 
úderu. Dte(n za čina r.v!č; f z 
otvorr.nel ruk~. s V\'~okvm 

' zdvihom orstov a oo zvládnuti 
tohto ude-ru za~ina hra[ prvé 
melodické a technické cvičenia. 
le to priklad zlého ovplyviio 
VUiliB hlldObuej Pl'ed<;ttiVV, l 
ked' sa týmto druhom uderu 
nedá clocieliť le):(ato. tednako 
sa nim hruili spevné melodické 
skladbičky, Trvácnosť a 19m l 
dôležitost prv9ch hudobn9ch 
dojmov le nesporná. D1eťa si 
zvyká na necitlivosť k tónu 
tým, že technickí\ po~iadavka 

s.a tu stav111 proll po~tadavke 

huclolmej. Jeho pedagóg sl v 
záuime vycviku prstov pletie 
hudobný nástroj s telocvlčn9m 
náradlm. Ako prvu treba 
zviadnuť problematiku spevné-

. ho tOnu. le to vlastne napo
dobenle spevu. ~ ktorým sa die· 
ťa uz dôverne pozn li 1 alebo 
pre nesprávnu. pr1lls teoľettc

ky vedenú PIIV nepozné - a 
muslme ho to najprv trpezll 

1 o naučlt 1 Pretože o speve ml! 
už dieta predstavu. fahšle sa 
docieli zvukové poz adavka na 
spevn\• klavlrnv tón TechnikA 
spevného tóuu z.aht·nute prob 
lemHtiku technl! kv ~právne 
pred vedeného tegHta t non loga
to te len pľfm·ava k le~atu ako 
Jednoduchsf udet•, na ktorom 
dieťa zvléch1P prvé ht·acle nA
vvkv l a lwecl zo začiatku 
správne chét>anet ľrázv. SD{lv 
nost klavfrneho tónu 18 moz 
ná až v súvlslostlaeh. v0 vzé 
lomnom dynaníickom 11 agoglr:
kom vztahu vo vnuti'I melodic
kého útvaru. Problen1<1Uka nif' 
ie taká zložl!á eko stt zdá. Po· 
clobnost hudobnAt frázy s dek
lamovanou basničkou ViP vFllH 
vvsvetllt. Je to ulfločnefšie, ne~ 
otrocké dodr2lavHme oblúčikov 
len preto žP su tak naoisanlí 
a .. dieťa Sél prrdsd musi na 
u~it POI'Iadku" - br.z toho. že 
bv chápalo Ich lo.g!rkil hudob· 
nú opodstAtnenosť. 

• Pri začintočnirkvrh ma
lých skladbičkách l'l'ái.R má 
obyčajne rormotvornu runkriu. 
V tAilo súvl&losli clá sA preto 
hneď zo zač~tkn bndovat bez 
násllného teOI'CIIZOVElllla ZII1V 
~el pre formn. Vhodné su <~1 
nefrázova'lé skladbv .., poznllm
kou legato. kto1·é ž nl'lk s utl· 
IPfom spolol'ne rozrri1zu if•. !nl\ 
možnosť· lahrámP mrlocllrk(i 
utvar. ktorý necháme otvonm~ 
fnlnčo ako polovlru ~kladhiČ· 
kv l d eťa lP 'lto •íl vAr nančfmP 
11 nt>r.hi'imr. clokonl'lt . :-.inclanr.f 
~ie cieli dokonči3 .. nf'slličkn" 
tak. že rlndržla rormovú logiku 
a «končia n11 tonike. Tvm s11 

l'nfrnl intenzlvne vvvf•i! lllll'

sel Pre tonalltu. formu. ornvn
kote sa detská ranlázltl auoP.v
r)uje sa zthtiem o hudbu Zmy 
-;el pre frázu treba upevitovat. 
lebo na spôsob hrania oblnčt. 

kov nie le - pre Ich verlabl
lllu - jednoznačný n'!r.ept. No
tový text nemMe an! pri dolJ-
r{•ch vydaniach vSetko vvsvet· 
ltf. Túto problematiku rozpra 
cováva D. D. Blagoi v spomf-
nanel stali. 

• A konečne ako ie to s ak 
Uvizáciou prstov s pomocou vy
sokého zdvihu? Kým sa za obe-
ráme technikou spevného tó 
nu [a tou sa zaoberáme prak
ticky stálo - l v mnoh9ch 
.. technlck9ch" skladbách 1. po 
užlvame uder legato. Nte je 

matné stavat techmckú ootta· 
• davku proti hudobnet oožlaclav· 

ke. Hudobnou no~ udc1vkou pri 
Pl'fldnesc lugutuVP.I t'rélzv 10 Ir. 
IO;dto hraué prt k lavese. Tento 
úder <lostntocne d nr.násllnr. 
<~ kliVI<:Uic •ualu detskú ruku 
ne~pôsobu ie ki'č a 1e v suludP 
s POll!iclavkou na .,prstv ortro 
dwnP zhrnuté". Vvtvára pod 
rulcukv Pl'f' ďa ls1 rozvoJ tech 
llikV., l<dlll Vlldie [OrSil'OVHnifl 
ld\ lh u na tačraiku VVLlčova
n•a? Tuto otázku ne:-h!IJIIII! 
l'ddilel l1s1TI1UfVZiOIÓ,t;:Oll1. Z)Cci
IIOdui,ene fv záuime stručnos
ti) to vvzera Ink, ze impulz k 
noh1 bu VI'I'IHíllzll z moz~ovel 
kon. Pre v~cvik· c:amostutno~tl 
UI'siOI' íe dôlezué. aby doslo k 
ohrauwenlu pohvbového lmpui
.GU r vzruchu). k stavu uphtého 
uvotnenla (brzdenie. ohranlčr 
nie vzruchu). P1;1 dodrUinf tct
(o POdJUiP.nky sa l'íXáCia [kto
rou lP. ka:i'dý aktivnv nohvb. te 
rl a l lider l vvstrleda stavom 
vornosti hracieho apanltu. 
I~IP.kt te tým vl!čši, čfm jp lln
pulz pohvbu kratsl (akási 
.. P.lPktrlzácia prstov"] 11 uvor 
nenJe učtnnP.tšie. Pri hre s VY· 
~okvrn zdvihom r otvorenou ru
kou l do~ahuteme opa1~nv efekt. 
Ruka te v stálom nao1itf. H to 
al vtedy, ked ~a snaílrnr. nPill· 
kyml uvoll'\ovacim1 oohvbmi do 
~iahnuť vofnosť. Dosiahni' sa 
len lluzia vornostl. Vofnosf ne· 
treba demon~trova(. vornost ie 
vnútorný stav. '\'apätto rukv lP 
nrekái.kou vri dosluhnuli sH 
mosl<ttnos!i nrstov. 'lez.adúre 
napätte u detí snôsobulf> nfP· 
IPn hra z otvorene! rukv. alP 
111 hrn \' nnzlrli Pre mali• dr.t. 
~ku ruku 1e rozm'estneme ors. 
lov IIH pi!torstovei oozlcll vlnst
ne hrou Pri stálom rozpllt!J'U· 
ky. Ai tento spôsob odporutP 
DOi.Iadavke .. orlrodzene zhrnu. · 
t~ch prstov". Oa!šlm negl!tlv

n\'111 tnvom tohto postupu tP- ne
do<ratocn9 kontakt s klnvlatú· 
I'OU f VVhmatnulie .,dna" k lá· 
vesu l a tým nedosta lacné ~pev· 
nenie končekov Ďrstov. O prob 
lematlke technického vvq•iku 
plse .-\. Blrmakovová . T6to 
probleméltlka spadá skôr do ob
lasti profesionálneho vvcvlku 
Tu ie veri vhodné uoozornlt. žP 
v úsiH zdokonaliť techniku nf' 
slobodno zabúdať na to. že pl'f

člnatl technlckei nedokonalosti 
re nezretelnost hudobného mvs
leniA, čiže nedostatky ak.ffvnel 

hudobne! predstavv . . . Pod 
týmto zorným uhlom treba P«> 

1 ze ra t na ť•~elnost toho čl ono
ho sposobu I!Jrhnlckých r.vtčen! 
a nwtocllr.k9rh postupov. 

• H!.tvným rleforn násho 
uo;flla m{t h1 l hwllla, preto uči
tP.[ I.:SU mtt ll\ 1 prodovšetkým 
dobrvm hndoilnlkom so sr.hop-
nostou samostatne hudobne 
mvsllet. Pri otázkach Hko 
prévne vvr:hovávdt budlllt' lto 

pedagó,lla CSU. ako vvzerá dk
tfvnv styk učitefa s bullb.~u. 
fl ko nttVSIC!VU!A kOilCC!ľl V. é1 kÝlU 
spôsobom sH Ziltstu1e teho dni
šlo vzclolu ~unln il seb.IVZdtdá
vHniP. dosll bv sme k závtJI'om 
JJt•n nas nlo dosť llchoUvým ... 
S!lOmlnume to len oreto. 11by 
sme ukáz<tli. že celá probiemil
t•ka je VPlnti Slroká, VZá10100e 
posnJ laná. a z tedných nedos
ta tt-nv sa rod1a iné. Neplno
hodnotny, nesamostatne hudob· 
nr mvsllaci hudobnfk te v hu. 
dobne1 pedago.t;:lke zdro1om 
~rholastlck\·ch postupov. Je to 
lot;:lcké: kto sa nemOže opr1et 
o silu. kto•·ou pôsob! hudba, 
musi hľadaf vselttaké podooru
lí•cr barll~ky vo forme po
ll~~irk. nu technický v9cvik sa 
IIP.VIP. POZt'if'( COZ hudobnťt PO• 
žlaclevl<u. čl):e upadá do sche
matizmu. Do tychto chýb upa. 
daju nakoniec al ti. ktorí sa 
o:';lp boja samostatne hudnhnA 
mvsliet. nretoze v niektorýr.h 
skolilr·h žilú v atmosfére scho
la~liclzmn. 

• Mohol by vzniknúť m91nY 
do lom. žil u nás je vSetko zlé, 
no nie te to tak. Vedieť pod· 
porlť a rozvinúť žiakovu hu· 
dobnú fontll.zlu. učlt moderne, 
lf' len vyšši stupeň pedagogic-

• kel kvalltv noi scholastlc,zmus. 
ktor9 zohrRI svotu úlohu v bo· 
11 tlrOll dllfHantizmu a fubovô-
11. Dnns ~me už dalet. Dne~ný 
Hhsolvent kon.ervatórla te vl;e
obccne rozhfaden9 a moderne 
nrlpravený v oblasll hudobnej 
tróriP a rstPI!kv; preto je sa
lllOZI'PIIIHi po?.ladavka. abv sa 
l v olátkach praktickej pedago
Rikv orlentovnl moderne. Abv 
nestratil kontakt s hudbou a 
hudobným ~rvoťom. 

• Záutem učlterov ĽSU o tú· 
to tli'Oblematlku le potešltefn9. 
Potrebné lnrormácie a skon
krétnenle naťlatých problémov 
budu !str v roznvch formách 
JJOkracuvat. ~a tomto poll nás 

· čaká · vela zauilmavel práce .• ie 
tt·eba .mat na zreteli všsobe"Cn~ 
rac;t pedm:oglkv. čo nemôže 
ostat bez vplyvu na hudobnu 
oeda):(O.t;:Jku. Je treba pracovať 

s vedomhn velkej [al keď za. 
llu r nedor.cnenetl spoločenske l 
dôle21tostl prár.e na poll skul· 
túrnr.nla nliroda. 

jURAJ MASJNDA, 
oroL Konzervatória 'V Bra
lisla ve 

tore raftno.van9ml speváckymi prostriedkami dokázal 
vybudovať viacvrstevnat9 charakter. 

Najlepšfml scénami košického Borisa Godunova sú 
nepochybne .,poiské obrazy", Pri osvedčenom a draJna
tlcky vervnom Dlmltrtjovl f, Kondora dominuje v nlch 
M. Adamcová v úlohe Marlnv. Vybavila svoju hrdllli<ll 
krásnym, teplým mezzosopránom vášnivej farebnosti. 
ktor9 nemal problémy s rozsahom partu. Navyše Adlllll
cová k svojfm prekresleným charakterom trpiacich llld· 
tlek a star9ch žien pridala tentokrát ozajstný wam1 
PredSttiVCnle nastudoval dirigent Borts Vf'lat. 

O KROK DALEJ ... 

jAROSLAV BI 1\HO 

Prvou premiérolt 11ovej se:::órtu v Státnom dlvaclle t' K <J 
ficiach bolo twedente oper11 Giu~eppe Verdtho Srmone 
Boccartegra - v ré~ii Júlitt.~a C11ermel<a a 11., v hudo/J 
rwm naštudova11í Bonsa Ve/atu. u titulrtej úloTle .~ Pav· 
"'"l U<zurérum (na mlmke s M. Hamádkovou). 

(Dokončeme z l. str ) 

ktorvml sa stretneme v Armén 
sk u. 

• llfurad Kai lajev. za::.fultl9 
umelec, te predsedom Zv!llu 
skladatelov Dagestanu. Pred ča 
som dokončil vokálnv cyhlu" 
lro.denie plesne, v ktot·om 
u o la tnll al národné dagestan
ské blcte nástroje. V cykle. pre 
ktorý použil t verše Puškln:>ve 
a LArmontovove. le pozot•ubod
ná naim!! svojráznosť rytmJr. 
kel zložky. V KažlaJevov9<'h 
nalbllžš!ch plánoch fl~uruJ(· 
dokončenie hudby k reprezen
tačnému filmu o Dagestane a 
dokončenie rozpracovc!Dého bR 
letu. le dôkladne zorlentovan9 
v súčasne! sovietske! hudbA ll 

viac svoJich komooztc!t napJsal 
v sooluorácl s duestansk~m 

b4sntkom Rasulom Gam:z:ato-
vom. 

• Zaujtruavé bolo stretnu!lP 
s Vl tantosom Klovom z Llt•Jy, 
ktorého tvorbu u näs takmer 
vôbec nepoznáme. Má už ld se
bou sesť operných opusov. 7 
ktorých osobitne spo.mfna .\ma· 
rlckú tragédiu podla Dreysero
vel predlohy. a operu Ave. vr 
ta - o zlvote lttevského bás
nika. ktorý zomiera mla19 a 
v závere odovzdáva spoločnos
ll zävažné svedectvo. Toto dte· 
lo uviedli nedl!vno vo V.llne a 
vyvolalo pozornosť lltevskf'll 
kritiky. Pred časom dokont;;i 
rr. konce1·t pre violončelo. kto
l'Ý Zdtlal nebol predvedený. ·V 
Klovovej vlasti sl vážia Jeho 
výbornú technickú pripravo
nost l doteratšle umelecké vf
sledky. 

Pre daná nevesta 

• Boli to stretnutia zaul!
mavé. uprlmne. Skoda. lH srne 
nemali molno!>ť vidiet spomí
nané skladby v parllturar.h, 
alebo sl tch vvpočut z 0asok. 
Avšak ut l tieto orvé Informá
cie neboli zbvtočné. Stretli s mP 
seriótnvch umelcov, ktorr ch~lí 
oovznásat svotu vlast. uva žull~ 
o tom. ako dalet rozvftať so, 
clallstlcké umenie. sú vdačn! 

svo,pm ·národom za to, čo vnies
ll· do Ich mvslenla a citenla -
a veria. že v9mena umeler.k~rh 
hodnOt Q(lstCipt natolko, že kaž· 
dé dobré dielo prekro"čf úze
mie svoJho vzniku a prtnP.sta 
posolstvo všade tam. kde bude 
z6utem 11 vhodné spoloeenské 
oodmlenky. 

ZDENKO NOVACEK 

v So fi· i 
Soťlfske konzervatórium, kdP studujA 1 nlekol 

ko poslucháčov z CssR speli a hru nil hudobnl! 
'lástro(e. usoorladalo. 22. ok t6b1•a t. r. v soft1ske• 
'1/árodnel opere predstave.nle B. SmetHnovei open 
Predaná nevesta. V tednotJivých sólových ú lOtlárh 
vvstupovall posl ucháči 3 a 4. ročnfka zvličš<t bul
hm•ske1 národnosti. Medzi nimi spieval úloh u Kru 
~Inu Vladislav Zápražnv. býval~ 11bso1vent bra 
tlslavského konzervatÓI'Ia [z trledy n•·or. St Ho 
zn]. Skol'o ore vsetkýrh sfllbtov bolo prem érovt' 
vyslúpenle debutom. Na lnscenacu opery spolu 
oracovall okrem sofijsk ého konzervat ória. ktoré 

prlsplevalo organlzéclou if f•nancovanlm. al Vy· 
soká škola v9tvarné a b~letné šttldlq zo Sofie.· 
Orchester. zbor a dlrlgeut fDra):(omfr Nenovl. bo
li z konzervatória. režisér· l PetP.r Sčerbanov 1 zo 
sofltskel opery, 

Pr emiéra mela ve1k9 úspech pri vypredanom 
ttradtsku. V novembri bol! ~te v Sofii dve pred
stavenia a dalšie sú proponovaué na Iných bul
harsk9ch opern9ch scénach. Na budúci rok plá
nuje sofiJské konzet·vatórJum s operou zájazdy 
do ZSSR a do CSSR. {-u-) 

/ 
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I ste. 1e to slll!asf mole! lásky k fudskému hlasu. Pies
ňovou tvorbou som sa zaoberal už na začiatku svote1 
kariéry. Preto teraz využlvam možnost. abv som spre· 
vádzal niektorých svetových spevákov ako Prava, Fi
schera-DieskauA, budúci rok Schretera, a to nielen prl 
Ich vystúpeniach na koncertnom pOdlu, ale al Pri na
hrávkach na platne. 

Ked' ste už spomenuli nahrávanie: moderná nahráva
cia technika dáva možnost napraviť al tú naimen!liu 
chybičku . pripadne z jednotliv9ch taktov urobiť bez-. 
vadný celok. Možno potom v ýsledok; chápa ť elite ako 
hudobný prejav? 

Nie som prlatefom takýchto úprav, pretože sa nimi 
úplne stlern umelecká osobnost. ktorá stolf za nahráv· 
kou. Zvukový režisér tu dominuje nad prejavom lnttlr· 
preta. neraz ho ovplyvňu je k lepšiemu, ale neraz l k 
horslemn. v každom pripade men! skutočnost. Nemám 
tu samozreJme no mysli vymazanie alebo opravenie zl!· 
sadne! chyby v lnterpretácll, klOI'el sa nevyhne ani na l· 
lcuši umelec. 

Ste nepochybne kvali fikovaný posúdiť r o·zdiel medzi 
prácou stáleho a host'ujúceho diri~eenta. 

----- --- -···- - -

Zo zahraničia 
Natban Mi1liteln nahral 

8 Bacbovfch sonát a 
parlft Jtre sólov6 bu~le, 
ktoré zahraničná krittlla 
prijala s mimoriaduflD 
uuanim. 

Pre tohtoročnú. hudob
nú. sezónu v New Yorku 
je príznačné účhtkovaai~ 
viacerých európskych d•· 
rigentov a režisérov. Z: 
dirigentov stoji v pOpr• 
df Bernstein , Boulez, Pre
vin a Le-vin, z uvád&l
ných amerických au tor ov 
Barber a Coptand. r.yk· 
Ju s koncertov pri sfú bil aj 
Dietrich Fiscber-Oieskau . 

budlíceho roku nJkt 
konce~tné turn6 110 Eu
rópe. 

Launátkou Medain6· 
rodneJ dirlJentskel s6ťa· 
ie Herber ta yon Karaja· 
na sa stala - ako 11rv6 
žena v histórii aúťaie -
Agnienka Ouczmal ová, 
dirigentka opery a ko
morného orchestra " 
Poznani. 

V hamburskej ~t6tnej 
opere uskutočnila sa 
premiéra Verdiho Othella 
v oalitudovonf dirigent a 

Wolfgang Sawallisch 

StálY dlri~ent presne pozná všetkv slabé miesta or
chestra a má tak mo~nosť ich sústavnou orácou od!>!ra
i'lovat a tým al zvyšovať kvalitu telesa Hosť ie v cel· 
kom odlll;nom po~taVflllf. Nikdv nepJ'Ichádza do styku s 
celým orchestrl)m. ale len s tou často~. ktorá práve 
hrá. Môže sice z telto 'oonuky orchestrálnych hráčov 
v čase skCi!lok vytiahnuť maximum, ale nikdy nevie. 
či nebolo mo~né dosiahnut ešte viac. Dobrý hosťujúci 
dlrl~ent je prHvdaže schopný Ihneď L'ozoznat. kde le 
optimálno ťažisko orchestra. 

DiriRnjete čas to v Japonsku. Ako tam pri jimaiú európ
skn hudbu ? 

Výnimočné postavenie 

v očiach kritiky má no
vá snlmka sopranistky 
Leontine Prlceovel. kto
ré s dirigentom André 
Previnom nahrala vlar.e
ro operných ári!. 

31-ročného Američa. 

na Jamesa Levlna, v ré• 
~i i Augusta Evcrdinga. 
Titulnú úlohu vytvoril 
Placido Domingo, par t 
oesdem ony Interpretova. 
la Kalia Ricciarelllová. 

Na ktoré umelecké úlohy tohtoročnej sez6ny sa naj· 
v iac te! He ? 

V mníchovskej opere na dokončenie Wagnerovho 
Prsteua; naštudujem tam Slegfrieda a Súmrak bohov. 
Myslfm, že to bude vermt dobrá Inscenácia. V kolll.;ert· 
nel oblasti sa te~fm na 1m11 na štyri koncerty v Ríme, 
na ktorých okrem Iného koncertne predvedlem al Mo
zartovu Carovnú flautu a Straussovu Ariadnu na Naxe. 

Vo va om repertoári hrá vokálna hudba dominantnú 
úlohu .. . 
Ľudský hlas považujem za Jeden z najväč!óích feno· 

ménov. Už hneď fakt že na svete neexistujú dva hlasy, 
ktoré by bol! úplne rovnaké. Ľudský hlas nemožno 
nahradiť niJakým nástrojom, rovnako ako nijaký nástroj 
nie le schopný vyjadriť takú výrazovú hlbku hudby ako 
ludský hlas. 

Od roku 1961 dlrlRujem v Japonsku každoročne orle
merne šesť koncertov. Bolo bv omylom nazdávať sa, že 
japonci presne nevedia o čo v eurOpskej hudbe Ide. 
I ch jedtnečnll schopnost napodobovat sa neobmedtu!P 
len na výrobu foto~rafických alebo Iných ter.hn'rkycll 
pl'!strojov. V hudbe nie sú zaťažen1 tradictou ako mv. 
Dnešný orchester NIIK vznikol v roku 1920 ako r ozhla· 
sové teleso a Jeho založen!m sa Japonský poslucháč 
ešte Jen začal zoznamovať s eurOpskou hudbou. Týchto 
päťdesiat rokov je prikrátky čas na to. aby k naše! 
hudbe zaujal zásadnejšie stanovisko. preto k nej vrt
stupuje bez prP.dsudkov a chápe lu overa ~lobátnelšte, 
ako čosi nové. Samozrejme, niektoré diela sú známejšie 
- povedzme z česke! tvorby Dvorákova Novosvetská -
ale to nič nemen! na zásadnom prístupe. Na druhej 
strane ma v~dy fascinuje, ako l'ÝChle vlo laponský or
chester asimilovať náš štýl hudby. 

Rakúskv rozhlas pre
zentuje v tomto roku 
cyklus jazzových kon· 
certov, premiérov9 cyk
lus rakúskych noviniek a 
cyklus svetovej hudby 

XX. storočia . 

Tohtoročná Pulltzerovu 
cenu za hudbu udelili 
Oominicovl Argentovl za 
kompozíciu " Z dennika 
Virginie Woolfovej". 

Sarah Caldwellová, ria. 
dltelka Opery Company • 
Bostone, bude prvun ~e

nou, ktorá sa postavf za 
dirigentský -pult Met ro
pOlitan Oper y: za!!latkom 
budúceho roku tu bude 
dirigovať Verdiho Travia. 

tu. 

v rämcl osláv 200-roč

ného jubilea Spojených 
liAlo-v uskutočnia Naw-
yorskf [ilharmoolci na 

Nepochybne z toho dôvodu si nachádzate aj čas, aby 
ste na klavfri sprevádzali recitály niektorý ch spevá
kov .• • 

So západonemeck9m dirigentom Wo)[gan~om 
Sawalllschom sa zhováraJ MIROSLAV ŠULC 

čele s Leonardom Bern
ateinom v prvej Jl()lovicl 

OMM.AGE A BACH 
Pr! pr!ležltostt 225. výročia úmrtia jo

l1apna Sebastlana Bacha a 75. výročia 
založenia Novej Bachovet spoločnosti, 
25 rokov po významných bachovských 
oslavách v r. 1950 v Lipsku, ktorým! sa 
vlastne začala éra bádania v oblasti Ba
chovho života, tvorby, iBI !ltýlového za
raclenia, predpokladov, lei dopadu 1 do
sahu, usporiadali Výbor J. S. Sucha v 
NDR, NovA Bachova spoločnosť a R<.~da 
mesta Lipska v diloch 16.-23. JX. t. r. 
v Lipsku 3. medzinárodné bachovské 
oslavy, spojené s 50. bachovskýmí osla
vami Nove( Bachovej spoloč nosti. Súčas
tou osltiv - okrem medzinárodného fes
tivalu - bola vedecká konferencia s 
mPdz!národnou účastou o živote a diele 
j. S. Bacha a kolol<vlum na tému J. S. 
Bach a osvietenstvo, ako a1 velmi prltaž
livél výstava o bachovskom kulte v NDR. 
Oslavy sa stalt vyvrcholonlm pestovania 
Bachovej hudby t I.Jádatefsket činnosti 
za posledné desaťročia a súčasne pouká
zali nn čoraz sirs! dosah Bachovho die· 
la al v mllnoeuróp~kych centrách a na 
vuastanie záuJmu o Bacha v celosveto
vom meradle. S t~u1 oriamo sOvls( za
kiCtdAnle národných sekclf Nove! Bucho· 
vej spoločnosti, čo zodpovedá l jei ln
ternacionallzačným clolom. V tomto 
zmysle 1 or~anlzovanle pravidelných ba
chovských osláv nemá v budúcnosll zos
tať výlučne záležitosťou oboch nemec
kých ~tátov. Tieto zásady sa velmi dô
r~tzne vyslovili na generálnom zasadnu· 
tt Novej Bachovej spoločnosti l o Bacho
varn kulte na Slovensku orehovorll čiPn 
NBS dr. E. Zavarský]. na ktorom zvollll 
za nového predsedu NBS prof . Hansa 
Plschnera. 

kolesovala a ovplyvňovala Bachova ce
loživotné dielo. Bach - osobnost v OI'O
stredf osv1etenskeho storočia. potrebct 
nového diferencovania 18. storočia, Bdch 
ako priama hudobná l myšlienková an
tlcloárla klasicizmu, teda Bach ako KO
niec 1 začiatok vývojových tendencl!, 
Bnrh Ako osobnosť mimoriadnej tvortv'll 
koncentrácie, bohatstva nápadov, odvahy 
v umeleckých komblnáclAch l konc!lp
cl ách, osobnost verkorysá a zovšeobec
liu!Oca, hlbavá a nesmierne humánna (v 
tejto súvislosti sa hovorilo o zrušeni 
oddefovanla .,svetskéhou a :,duchovné
hou u Bacha l - to sC1 nové aspekty 
bádania, ktoré sa prejavili na konre
rencll l kolokviu. 

Z 27 hudobn9ch podujat( 3. medzi· 
nároc!Hých bachovských osláv su 1)0· 

čelné tmmomé koncerty uskutočnili v 
Starel a ovel radnici, organové. orato
rllilne a niektoré zborové koncerty !mo· 
telá l v rôznych chrámoch Lipska a oko
lia. ďlllšle koncerty v S~arei burze a l. 
Celé mesto žilo Bachom - a to sa vzťa
huje predovšetkým l na nevšedn~ zá
u jem obecenstva o všetky ootlutatla ako 
ol na mimoriadnu pozornosť, ktoru fes
tivAlu venovali st ran!cke a vládne or
gány NDR a Rada mest.a Lipska. 

Zo šiYl'OCh veľkých oratorlálnvch ve
čerov (Omsa h mol, Matúšove a JánQI\Ie 
paš1e a Schtltzove Za tmy Dllvldove 1. kto
ré odzneli v Tomášskom chräme. z hla
diska Interpretácie na l hl bšle zapôsobilo 
uvedenie jánových pa!,!! ood veden!m 
tomlí~skeho kantora H. (. Rotzscha l v 
Br.1t1slave z minulých rokov dobre zná· 
meho vynlkaiúceho oratorlálneho spevá
ka 1. Zaujala predovšetkým uzavretá jed
nota koncepcie a mimori adna kvalita 
všetkých zúčastnených Interpretačných 
zložiek (Gewandha~sorchester, Tomáš· 
sky zbor, sO!tstl Wernerová. Rlesseovt\, 
Schreter, Lorenz a Polster]. Z komor
ných koncertov čo do hlbkv umeleckého 

zátitku azda predovšetkým spomeniem 
večer Bachových vlolončelových sonát s 
M. Chomicerom a H. Ptschnerom, pro
gramovo zauilmavý koncert z diel Carla 
Ph. E. Bacha (A. Ntcole.t, H. Holllger, 
1-1. Plschner a Ch. Jaccottet). 6 Bran
donburskýt:h koncertov (Bachorchester), 
husrový rBcltál M. Vaimana. Jediný sa
mostatný orchestrálny koncert maJa 
!::itátna kapela Berlin pod taktovkou K. 
Sanderllnga s vyntkajuco Interpretova
nou Brucknerovou 4. symfOniou a s pre· 
mierou organového koncertu skladateiky 
Ruth Zechllnovei. Rad do l !ch koncertov 
sa vyznačova l Jednoznačne vysokou In
terpretačnou úrovňou a mnohostranným, 
zaulfmavým spôsobom prístupu k dielu 
j. s. Bucha. jeho súčasn!kov, predcbod· 
cov 1 nasledovníkov. Cosko&lovenskýcb 
koncertných umelcov úspešne reprezen
tovali Véra Soukupová (spievala altové 
sOlo v Omši h mol) a dr. Ferdinand 
Kllnda organovým recitálom zostaven9m 
z diel J. s. Bacha, O. Messiaena, J. Alai
na a P. Ebena. ktorý opät potvrdil špič
kovú úroveí1 nášho umelca. 

K hudobným podujatiam tesllvalu pat
rU i koncert l aureátov 4. súťaže J . S. 
Bacha pre žiakov a mladlstv~ch ako aj 
koncert kandidátov NDR pre 5. medzi· 
národmi súfaž ). S. Bacha v r. 1976. 
Zaujlmavá pre hosH festival u bola ex
kurzia do obce Stl>rmthal a koncert na 
obnovenom historickom bachovskom or
gane v t.amotf>om kostole 1 výlet do Ba· 
chovho t•odiska Eisenachu. účastnfcl 
osláv n"iall okrem toho možnost zoznä
mlt sa s rozsiahlou a zaujímavou uni
verzitnou zbierkou historických hudob
ných nálitrojov, nazrieť do bohatého ar
ch!vu (. S. Bacha a llpskel Hudobne! 
kntžnlce. ktoré patria k nalbohatš!m 
zbierkam prameňov bachovského báda· 
nla. Pozornému návštevnfkovl však za
Iste noušla ani milá pozornosť: predl
~enlo otvárac!ch hod!n hudobn~ch mtj
ze!. výstav 1 predalnf hudobntn. Dosved
čujú naše konštatovanie, že Lipsko na
owl žtlo v znamen! J. S. Šacha. 

ALŽBETA RAITEROVA 

Dvojdenná vedecká konferen cia, ktorá 
sa uskutočnila za prftomnosti hudob
ných vedcov z NDR, početných eurOp
skych štátov 1 zo zámoria, čo do náplne 
a množstva pojednávaných tém l úrov::~e 
referátov pôsobila sice do jmom hetero
s:énnostl, priniesla v~ak rad podnetných 
úvah a názorov t nových poznatkov v 
neraz velmi čiastkových, pre špecialis
tov však významných problémových 
okJ•ulloch. Množstvo prihlásených refe· 
rá tov, ktoré súčAsne odznel! v rôzny r:: h 
sekciäch. neumožnilo sledovať konferen
ciu ako celok a z časových dôvodov 
prakticky takmer vylúčilo akOkoľvek 
možnosť dlskuslo pl'ltomných na pri~
Jušné témy. Z československých účast· 
nikov konferencie ldr. Z. Pllková - Ro· 
dinv Bachovcov a Bendovcov. dr. (. Vy
slonl!l - Bach a Smetana, dr. E Za· 
vurský - O tempcrovan! on:anov 1 na1-
väčsi zAuiem a oh!Rs vzbudil prtspevok 
dl'. P. Poláka na tému ProtiklAdné ten
dencie v hudobnoestetlckýrh náhfadoch 
v obdob! osvietenstva. ktorý priamo nad· 
v!izoval na Interdisciplinárne kolokvium. 
uskutočnené za akt!vnAI ilčastl hudob
ných vedcov lE. H. Meyer, W. Felix E. 
Robllng), literárnych vedcov. historika a 
filozofa. Z rôznych hfad!sk osvetlená té
ma Bach a csvletenstvo sprostredkovala 
pohiad na duchovnú klimu, ktorá ob· Slr:úska Jánových pašií v tomášsfcom eli ráme .• , 

Saleh Hamdan 
Medzi pozornými niivitevn!kml kon· 

certov a rôznych iných podujat( BHS bol 
i sympatickY' muzikológ z Kuvajtu, kto
r t navyile prejavil dujem o orJ~auizé· 
eiu nálho hudobného l ivota. lltruktúru 
Konzarvat6ria, uplatnenie ab olveotov, 
úroveil naiet hudobnej kri tiky, nU ča· 
sopis a pod. Poiiadali sme ho pre Hu· 
dobný život o kratši rozhovor. 

Sme pomerne málo i n formovani o bud· 
be v Kuvajte. Uri!he tu mé dominantu 
rudová hudobná kttltira. Co by ste nám 
chceli pGvedeť o hudbe valet krajiny? 

Cudová pleseií sa tu dell na dve tas
né oblasti. SO to plesne primorské a 
plesne z oblast! pt\štl. jedna i druhá 
sféra vznikala pod Inými priamymi 
vplyvmi a preto sa l odlišuje. Pre pr!. 
morské plesne sú typické rôzne Júbost
né vf javv. často sa tu obj.avujQ poetlc· 
ké obrazy o Ioven! perál, o odvahe po· 
täpačov a pod, V druhom okruhu -
ktorý spomfnam - sa často ospevuje 
tava, spteva sa o zemi, vzácnych vod· 
ných pr.ameiíoch a pod. V oboch oblas· 
tlach sa vyskytujú nástrofe podobné v.a· 
sim hobo jom, rababy, tambury, lutny a 
pod. 
Keď my Eur6pania počúvame arabskú 

hudbu, nevi eme dosť postrehnúť rozdiel 
napr. medzi hudbou sýrskou. egyptskou, 
kuvaftskou, libanonskou a )}Od. 

Rozdiel 1e podstatný. Každá z týchto 
oblastí sl vytvárala fudovú hudbu v 
iných zemepisných súvislostiach a spo
luvytvárali ju rôzne vplyvy. U nás boU 
podstatné vplyvy, ktoré prichádzali z 
lndte, zo Spanlelska a od černošských 
národov. K našej oblastl patl'l celá tuž· 
ná zóna. 

Ktort hndobnf element ~onžujete za 
nalvf:lnamnellf YO vale! kuvajtskej hud
be? 

Je to predovšetký m rytmická hudba, 
ktorá pov.yšule a uprednosll''lu lo r ytmus. 
Rád by som sa r ozhovor il o valkom 
množstve našich bicích nástrojov. Me
dzi nástrofom a určitým t ypom hudby 
le tesná súvislosť. Každý z nástro jov sa 
použiva pr i Iných pr(lo:Zitosttach a viaže 
sa na určitý typ hudby. Poviem vám to 
na pr i k ladoch. Z kože ťavy sa vyrába· 
111 bicie nástroie. ktoré sa pou~!vajú 
predovšetkým pre vojenské Plesne. Sú 
určité biele nástroje, ktoró sa použfva
l ú Ion vtody a pri tých l>r!ležltostlach, 
keď hráči a celá spoločnost sedla. Z 
kravsk ých kot! sa vyrábajú tzv. vol ké 
nástro jP a u nlatimlú sa ako sprievod v 
plesiiach o láske. o spoločenskom živote 
a pod. Iný tvp blc!ch nástrotov sa zase 
použf\•a v piesni žartovne! 

Akf le u vés rozdiel medzi fudovou 
plesňou a umele vytvorenou hudbou ? 

Rozdiel ozaJ malý Máme už nl~kof· 
ko sklnrlatnľov. k tor! vytváJ•alú sklad
by oocl f a moclel u Judového prel-avu. Nie 
raz s(l to súčasne básnici. ktorf p!šu 
tP.xtv l hudbu. Máme dokoncA troch vy
slanrov. ktor! v sebP stelesilul(• srhoo
nostl pOP.t!cké a hudobné. Teštme sa že 
skladater Maron A. Almastch napfsal u:Z 
kuvaltskt1 symfóniu. ktore! opis parti
túry nechávam rv Bratislave. -6· 



Slovenskí umelci v zahraničí 
e Zaslú:Wá umelkyňa 

IC16ra HavlJková usku· 
točnlla koncertn9 zájazd 
do ZSSR. Klavlrne reci· 
t ály mala v TuJe. v Be
l ograde a Poltave, v mos. 
k ovskom rozhlase na
h rávala skladby Eugena 
Suchoňa: Sonatu rustlcu, 
Horals kú suitu a Tokátu. 
Pre budúcu koncertnú 
s ezOnu ·sa pripravuJe 
Havllkovet vysttípenle na 
recitále a koncerte s o r
e hestrom v Moskve. 

e Na koncerte U kla· 
r lslek flautista Mllni 

J urkovlč (na sn!mke l a 
g itaris ta Jozef Zsapka 
(15. IX. t. r.l uviedli 
H!!ndlove sonáty op. l e. 
2 a 4, skladbu kubánske
ho autora L. Brouwera 
Eulogy of Dance, Soná
tu pre flautu sOlo od l. 
Par1ka, dve novinky sú· 
časne! slovenske! hudhv 
- Kadenciu na pamJat· 
ku P. Picassa od Vla11· 
mlra Bokesa a premléru 
Koncertnet fantázie Ml· 
!oslava Koi'tnko. Krátko 
po koncerte uskutočnili 
Miloš j urkovič a jozer 
Zsapka koncertné turné 
po švédsku [24. IX. -
26. IX.). V mestách Ha l nt
stadt. SkOvcte a Hässle
holm vystúpili s dielami 
P. Locatelllho, C. Ph. E. 
Bacha. M. G!ullanlho, M. 
Kol'fuka, ). Tur!na. F'. Mo
rena-Toľl'obu a M. Cas· 
te l nuova-'ľedesca. Ospe!:h 
!ch vysttípenl doktnmm
tutú at pozltlvne ~cen
zle. z ktorých vyberáme: 
"Ako 'všetci velkf hudob
nlci, aj Zsapka a Jurko
-vl!! hrajú vo všetkých lly
l'lamických a timbrových 
polohách. leb vynikajúca 
h ra s i ponecháva pries· 
tor pre vlletky najdrob
nejllie hudobné od tiene. 

Jurkovič má silnf, plnf 
a iasnf tón, keď zbystri
me po2ornosť, v jeho hre 
možno počuť rarebné od
tiene celého orchestra. V 
adagiovej časti Bacbovf! j 
solovc j soná ty rurkovič 
tx~mocou dynamickýt~h 
efektov a ume nlrn plne 
ovládať se bamen!.ie ryl· 
m!cké nua nsy dosiahni. 
že láto časť dosta la ele
gantný ,ťah'. Celá sonáta 
bola' oslitu júcou ukážkou 
(!autovej hry najvyllšej 
svotovej triedy. Rovnako 
sn dar( Zsapkovi v rá m
el hudobnej reč i danej 
kompoz(cio - jeho g i 
ta ra zolo vorne a nevia 
za nc. Tóny plynú za se 
bou v úplne uvufnonom. 
hravo'm tanci po ce lom 
hmatnlku. Zsapko ve dvr 
krá tke sólové s kJadhy 
pro gitaru sú vybranfml 
prikladmi lmpreslonis 
ticke i gitarove j ekvilib 
rlstlky. . . Výraznf ľlau . 

tový tón, prispusobivt 11 

predsa samosta tný gila 
rový s prievod n obdivu. 
hodná schopnusť oboch 
umelcov zmocňovať sa 
hudby bez akojkolvek 
zjavneJ námahy, očarili 

obecenstvo ... ". [Ch. Ols
son, NORKA SKANE. 27. 
IX.] 

• NA ZÁVER ZILINSKEJ HUDOBNEJ JESENE dňa 30. októbra sa uskutočnil v DIJo
me umenia v !Iline koncert mladého Štá tne ho komorného orchestra !ilina. V ok
tóbri žila .Zilina v znamenl hudby, ktorú jej priniesli umelci účinkujúci na Brat!· 
alankfch hudobnf ch s lbnostlach. Zásluha Slovkoncertu je volmi sympatická, lebo 
sprostredkuje nehoJné umelecké -výkony z BHS al dG iných miest. Tohtoročná 21-
li nská hudobná jeseň mala 'Vlak aj cfalšiu d imenziu - účinkovalo na ne j po prvý
krát domáce teleso - ~titov komor ný o rchester, ktorý začlna len svolu druhú 
k oocertni &&zónu. 

Ovocl koocffr tu patril Händlovmu Concerto grossu, op. 6, 1:. 6, v ktorom sa pred
stavila alál!lková l!ast orchestra. V precfzne l ln te~;pretácii sa zaskvela výborná tech· 
.alcká a zvuková pripravenost orchestra, k torý pod svo jim lléfdirigentom Eduardom 
fischerom podáva z koncertu na koncert Jepllle výkony, meratelné vysokými ume
leckými kritériAmi. Dr uhou sk ladbou bol Mozartov Koncert G dur pro h usle a or· 
ches ter Kz 216, 'V ktorom s ólový part predniesla mladá japonská huslistka Yuriko 
Kumnumová. Vynika.ldci. i'ýkon spolu s výborným sprievodom orchestra pripravil 
pre preplnend koncertn6 sieň skutočný umelecký zážitok. l bortov Violončelový kon
cert boJ do110-va obJavom. Koncert je pisaný Jen pre dychové nástroje a sólorvé 
't'lolonl!e lo. Dlrlgento't'l a s61istke E't'e Kovácsovej ( illenke SKO ) sa podarilo pre
klenúť zvukovú kontrastnosť sláčikového nást roja a dychových nlls lmjov. Jemná 
{arebnosť inlltrumentácle, plastické vyznievan le kontrapunktl ckého pradiva a na jmä 
zvuková 'VJ'rovnanosť dychovej sekcie orchestra pOilporili výkon mladej sólistky, 
ktorá ukázala veľké technické dis pozlcie, zmysel pro lllýl a vyboruú pamä ť. Jo 
sympa tické, že v orchestri ie viacero hrál!ov so s61is tlckými allplráciaml, a azda 
by s a ma li 't''ftl !iť nie len v tiline. 

Záver koncertu t'Vorlla má lo známa a málo hrá vaná Mendelssohnova Sinronia 
Jn C. V nej sa " plDOm lesku ukáza l celý orchester. Dirigentova koncepcia bolo 
itýlod. mul~antskv cftené a e moUvne bohatá - v d iele, k toré je na pochopenie 
i týlu dosť bakllvé, lebo oscilu je medzi výrazovými prostr iedkami klasicizmu, na· 
•!npuj~ceho romantizmu a hfadanlm vlastných výrazových prostriod ktw, ktoré ul 
s •gnalu:ujú zre llí majstrovu t'Vor bu. Dir igent sa nechal strhnút hudbou, podčiarkol 
prodovietkým farebnotť partitúry. me lodické a kuntra punkt ické miesta a na jmä 
-virtuhne chá pané r ýchle l!ut i. Zby t očne noroman tLwva l a nevyzdvihova l klasi
cizujúce tendencie: sym!6niou ná m predstavil sviože dielo mladého Mende lssohna. 
Výkon orchestra a d irigenta strhol publikum k ovéciám. Koncert na záver hudoh
ne j jesene bol dôstojný a je poto~ltelntí, že v Ziline nám vyra~tá teleso. k toré budil 
pevným článkom v hudobnom ~ ivote Slovenska. r. DlBAl< 

e Dňa 21. X. t. r. skončil sa v Humennom IV. josennf koncertný cyklus. ktorý 
a prlle!ltost l 31. výročia oslobodenia okresu a mes ta Hume nného, us por iadalo Kul· 
t6rne a spoločenské stredisko a Krnb priatefov hudby. Podujatie časovo 1 drama 
tur1icky nadväzujúce na BHS sl už zlskalo značný ohlas medzi š irokou verojnosto u 
1 návi tevnost k oncertov 'V rám ci cyklu sa v priemere poma ly vyrovnáva nll vlltev
n osti Humens ke j hudobnej jari. Na úvodnom koncerte IV. jesenné ho kuncertnéhn 

cyklu vystúpil rumunský slíbor TRIO ATHENEUM, v podani ktoré ho zazneli klavír ne 
t riá W. A. Mozarta, L. v. Beethovena a J. Brahmsa. DYCHOVÉ KVINTETO ESTO N
SKEJ STATNEJ FILHARMóNIE sa predstavilo v programe z d iel A. Rojchu, M. KuuJ. 
ber1a, }. Riaetsa, A. Garineka a F. Poulenca. S veľkým íaspechom u humenského 
publika sa stre tla najmä interpre tticia súčasnej estónsko! hudby. Na záverečnom 

koncerte cyklu vystúpili PETER MICHALICA a ELENA MICHALICOVA. V dramatur· 
lieky n Jmi -vhOilne w.tnenom pr ograme ' ~azneli diela T. Albinioniho, J. S. Bacho, 
'A. Vinldiho, L. Burlasa, N. Paganlnlho, E. Ysayea a B. Sme tanu. Tohoročný nosi
tel ceny Konzervatória v Brusseli zožal svojim vystúpcnlm u humenského publika 
liBSiá i enf 110t1esk a urobil za týmto uí tTad lčný•n podujatlm výrazntí bodku. 

Správy HIS 
V októbri 1. r. zavftali 

tlo Hudobného lntormai!
alího atredkka SJove n
aklího hudobného fonllu 
't'iacerl zahranil!of náv
l tnnfcl, ktorých aem p•·l
-vladol ú.uiem o sloYen
ak6. hudbu: e Doc. Valerla jego· 
rovová, kto rá sa u~ viac 
rokov venu je slovens kef 
hudbe a publikovala r ad 
! túdlf o tel problellll!t l-

KONKURZ 

ko. prlpravu1o publlkliclu 
.. Odraz SNP v hudbe" . V 
HIS sl vypočula skladbY 
J. Cikkera, T. Salvu, L. 
Burlasa. j. Zimmera 
venované SNP a vyžiada
la sl notový materiá l nle
ktor9ch skladieb E. Su
choňa. 

e Cienovla l::stónske· 
ho dychového kv!ntetJ, 
ktoré vystúpilo na tohto 
ročn9ch BHS. sl vypočuli 
kompoztcle E. Sucho•'n. 
V. Bokesa a J. Podproc
kého l ore s vo te obsa de-

1110 ]. Po uspesnych uvo
cteniach dychových kvln 
tel A. Moyzesa 8 E. Su
ChOI~a · prelav!ll záujem 
uvies( v ZSSR at ďal!; I P. 

slovenské skladby. 

e Pofskt muzlkoiOgn. 
Vta llenryk Mozer. Wik· 
tor Socewlcz, Kamila 
K•elbulska, Witoltl Rogal 
8 StanisLav Lech sa za
ujlmali natm!! o sklad· 
by mladšej slovenskef 
skladatclskol generácie. 

~tfllne divadlo v Koilciach -vypisuje konkurz na ob111denie miest v sdbor e opery: 
aóllstka opery - a lt l mezzosopNn ], nko•A hra nica 35 rokov. 
s ólis ta operv - bas, 

korepe lftor alebo korepetHorka pre uperu. 
'Oale t obsadl volné miesta -v mužskom zbore. 
Oo orchestra sa -vypisuje konkurz do skupiny l. a ll. huslf, violy, -violončela, 

f edúceho kontrabasu, do skupiny klarinetov, horien a fago tu. 

Cestovné sa hradf Jen prijatým uchádzačom. Dá tum kflnkur:r.u bude oznámený. 
! iadosti posiela jte na ad resu: Sté tne d ivadlo. Srobfarova ul. č. 14, 042 77 Košice. 

.. 

"' Zivotné jubileum M. Móryovei 
Na jeserl r oku 1932 za svojho účm· 

kovania v Pr ahe, chodieval som veče· 
rami, keď som sám 11espreval v dwadle, 
na operné pr edstavenia do Ntlrodnéllo 
divadla a do Nemeckého divadla (dnes 
Smetanovo). V Nemeckom divadle som 
prÚý raz počul spieval v oper e lV. A 
Mozar ta "Onos zo Serailu" v úlohe Plan 
de sl. Magdu Szakmáryovtí. Krá~ny ly· 
rický hlások, perfektná muzikalita snú· 
bill &a s výbornou technickou vyškole· 
nosťou a hereckým prejavom. Tešil som 
sa z úspechov východoslovenskej rodi.il:· 
ky aj potom~ keď som ju počul v ďalšíc/i 
rilohách . . . Cas ubiehal a v Tatrách som 
sa opdt stretol so šarmantnott koncert· 
110u klavlristkou a speváčkou, vydatou 
::a hudob11ého skladateľa Já1w Móryho. 
Praucla, ant vted/l som ešte netu§il, že 
za ďalšieh pár rckov budeme p6sobif 
u rovnakom povolaní na bratislavskom 
Konzer vatóriu. 

M. M6r yová u týchto dňoch oslávila 
( 11ar. r. 1905) u plnej sviežos t i a peda
gogickej práci svoje životné jubileum. 
Zahľadiac sa sptit na pr ejdenú drált11 žt. 
rola, iste m1Jslela na svoje hudob11é za
čiatky u rodných Košiciach, po ktorýc{& 
tWfledoualo štúdium klavírnej hry na 
clráiďanskom K onzer vatór iu u žiačky Fr. 
Liszta a ll . Biilowa prof. L. Rappoldi· 
Kahrerouej. Studoual a s mimoriadnym 
pro.~pechom, preto ešte ako poslucháčka 
školy hrala Lisztouu Uhorskú fantáziu 
a Händlovo Concert o gr ossa s orgestroon 
Drážďanskej filharmónie. Bolo to l 'ýni
močné vyznamenanie, lebo bola ::óbec 
prvou žiačkou v dejinách t ejto školiJ, 
ktorú pozvali sólovo účinkovať s týmto 
orchestrom . 
Výnimočné klavlr ist ické a hudobné 

nadanie j u predurčovalo na štúdium dm· 
· hého pr edmetu - spevu. Teclmicky sa 

chcela tak zdokonaliť, aby sa mohla 
uplatni( na opernej scéne i na koncer t· 
nom pódiu. Roku 1925 po absolt~t6riu, 
ktoré skončila ako prémiantka, chcela 

pokračova! v majstrovskej triede 11 tej 
istej profesorky klavír a. Pre jej úmrtie 
prihlásila sa vo Viedni, kam dva •oky 
dochádzala, u prof. Emila von Sauera, 
nemeckého klaviristu, u Moskve žiaka 
N. Rublnštejna a vo Weimare Fr. Liszta. 
Sauer svojho času absolvoval koncertné 
turné po Európe a Amerike. f>{. Móryot:á 
popri iitúdrdch koncertovala ako l,:laui
ristka l ako spevdčka. Po ich skončení 
sa dua roky vzdelávala v speve u s6· 
listky budapeštianskej opery Tert~zle 
Krammerovej, známej interpretky soorá· 
nových úloh v operách R. Wagnera a 
G. Verdiho na európskych scénqcl1. V 
budapeštianskom rozhlase hrala Móruová 
sólove t s orchestrom Mozartove, Webe· 
rove, Lisztoue a Schumannove sklad'iy. 
Dostala pozvanie do Londýna, Jede s an, 
glickým klaviristom T. d'Ehrmrmnom 
hrala skladby na dvoch klavíroch. Keď 
na stífažl gramofónovej spoločnosti Co
lumbia vyhrala cenu, nahrala diela Clau· 
da Debussyho. 

Vrátiac sa do Košíc, spievala na kOil· 
certoch, na podklade ktorých ju pozoalt 
spieval do Nemeckého divadla v Prahe. 
Séf opery G. Széll jej pridelil úlohy, " 
ktorých mala možnost uplatntt svoj ly
rický soprá11 (Anička - Carostrelec. 
Blonde - Onos zo Serailu, Oskar -
Maškarný bál, Musetta - Bohéma, Nurt 
- Nižina, Marcel!na - Fidelio a ďal, 
šie). Popritom účinkovala i ako klaui, 
ristka u Prahe, Brne, Bratislave, Buda· 
pešti, vo Vied11i a v Berlíne. 

Od roku 1953 je M6ryová profesorkou 
spevu na bratislavskom Konzervatór iu, 
kde vychovala rad speváčok, ktoré sú 
v angažmán v čs. divadlách (Peňagkouá. 
Nitranová, lllenberger ová, Cibutová. 
lzsófová a ďalšie). Hodno poznamenal. 
že za sprievod svojich poslucháčok na 
medzinár odnej súťaži v Rio de 'Janeiro 
sa jej dostalo od poroty zvláštnej po
chvaly. STEFAN HOZA 

e Dr. Gy. Sebestyén, 
maďarsk~ klavirista, mu
zlkoló.~t a hudobný peda
góg sa u:2 viac rokov za
oberá slovenskou komor
nou tvorbou. Vypočul sl 
novinky s lovenske! kln· 
vlrnel tvorby, z ktor9ch 
chce niektoré pou~lt ako 

pecLagóg na Akadémii F. 
Liszta v Budapešti alebo 
odporúčať madarsk~m In
terpretom na zar adenie 
do Ich repertoáru. 

nťí fakultu VŠMU sl v 
HIS vypoču ll skladby slo
venských autorov a pra• 
covntci HIS Im odovzda~ 
U notové materiály a 
gramoplatne s nahr ávka
mt sťlčasnel slovenskeJ 
hudby. 

e Student! KyJevského 
konzervatória, ktod nav
šUvlll dru~obn\1 Hudob-

Peter DVORSKÝ 
v ženeve 

Mladf a611sta SND Peter Dvorský (na 
snfmke J. Vavro) sa vlani sta l laureá
tom MedzinárodneJ hudobnej súťaže P. l. 
Cajkovskébo v Moskve, v tomto r oku 
ic -vffazom konkurzu na stU ovanie v La 
Sca le a na jnovllle - koncom septembra 
- zviťazll .ai na Medzinárodnej hudnb
ooj súťaž i v Zencve. 

- Bola to súťaž obsadená v tednotll
v9ch dlsclpUnach sólistami z 36 krajin 
ll dokopy nás bolo pr!hlásens;ch 231. 
Išlo o kategórie mužského spevu. žen· 
ského spevu. klavlra, violončela. gitary 
o trúbky. V speváckych súťažiach ntls 
bolo 26 mužov a 32 žien. Od roku 1939, 
ako táto sútaž prebieha. absolvovalo 1u 
u~ 6691 k.nndidátov. V našej po t:ote boli 
Sv.ajčiHL'I D. Olsen (predseda 1. J, L. Ro· 
bul, S Brenn, E. Haefllnger. Rumunka 
A. Florescu, Francúzka ]. Roullatová. Ta· 
ilan G. Favaretto a M. Wlllemsen z Nlzo
zemska. 

Prvé kolo bolo anonymné. Spievali 
sme za závesom a mail sme Jen č!sla . 
podla ktor9ch nás porota hodnotila. Do 
ďalšieho kola sme sa dos tali štycta: F. 
Mayer z rakúskeho Llncu

1 
)apGnec Tni

ra Ellcht (Oklnawa), :svéd Per-Olo! 
Wenngrun zo štokholmu a ta. Spieval 
som s kJav1rnym s pr ievodom Ľudovlta 
Marclngera, s ktor9m sl velmi dobre 
rozumieme - a na programo som mal 
skLadby F. Cavalllho, J. Haydna. R. 
Straussa, G. Bizeta a S. Prokofieva. FI
nálový koncert bol vo VIGtorla·hall 24. 
septembra a sprevádzal nás Románsky 
šva lčiarsky orchester, ktorý dirigoval 
A. E. Katser. Náš spevácky koncert bol 
spoločne s gitaristami, ktor! boli tratil 
a my zo spevlíckef sútaže plati: F. 
Mayer, S. llayagová z NSR, A. Pusar-)e· 
rlčová z )uJ1oslávle, R. Falcondová z USA 
a la. Vyvrcholenfm bol Záverečn9 lmn
cert l a ureátov 27. IX. v tel Iste j sále 
a s t9m Istým orchestrom, ale okrem 
E. Kalsera dirigoval al }. Movlan. Tu vy-

stúplll všetci vftazl v tomto porad!: spe
váčka S. Heyngová z NSR, gitarista D. 
Bogdanovlč z FĽRJ, spevák P. Dvorský 
z CSSR, trQbkár J. Ch. de Rldder z Lu
xe mburska, violončelista W. Sarad Jan zo 
ZSSR a klavirista W. Westney z USA. 
Rovnako ako na !!nálovotn koncerte spie
val som áriu VoJvodu z Verdiho Rigo
letta. Po prestávke tohto koncertu sme 
z rťík A. Chavanna prebraU ceny. 

Co si najväl!§mi cenlle popri vftazstve 
v tejto významneJ svetGvet súťaži? 

Nadviazanie kontaktov s umelcami, 
špeciálne v mojom odbore - v speve. 
Všetci bolt velmi rolU, zaujfmall sa o néš 
hudobný a natm!! o operný život a ne
jeden by rád pr išiel k nám splevaf a 
V!acort pretavlll zllufem o pr!padné mo· 
to hosťovanie po absolvovanf roku v La 
Scale. Konkrét.m ponuku som dostal na 
hosťovanie v NSR. v Rakťísku. v Dánsku 
a perspekUvne v Anglicku. Išlo bv o 
predstavenia predovšetkým Rigoletta a 
Bohémy - ale to 1e všetko ešte pieseň 
budúcnosti. 

Prtpravll: M. G. 
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Ako zrástol Ján ·Kadavý so Slovenskom 
IV. 

Roku 1871 prištel Ján K adavft do 1'ur· 
čwnskeho Sv. Martina, ale aj . t u, 1 keď 
s pohlodom u pretým na krásne dm zro

·du slol'enskéha kultlimello života. pre 
::íval smtílky a žiale pre maďarJzaciu 
a , odrodilstuo mno/l ýcii z radou 111te'i 
gencie. Prezíva čirl'lle roky, 11ajmä vte
dy, keď zat várajti \1aticu slovensk'ti a 
gymnáztá, keď konfi~lwjú tatko nado· 

·budnutv 11árodný maje /oh· . •ucia kultúr· 
ne hodnoty, ukladaJtic wh v mokrých 
skr_~jšach, až celkom sple.wiL'ejli a ne 
mó±u sa viac upotrebiť. Stí to nežrčllt:é 
činy, ktoré ho mučw, lebo Kadavý tel! 
citlwo regrslruje. ZM:asttiuje sa na vw· 
cerých ochrartách $lovenských národ· 
ných zártjmov. Roku 1874 ho vyšetrujú 
ako člena gymnaziálne/to profesor .~keito 
ZÚOrtl U Martine, ked skolu zatuonli. V 
nej učrl melen spee•, ale i ltru na k!a
t,•tri, v čom mu pomahal - lebo Karia· 
''.ll nestacil uč:lf t•o detlqjcll trľedaelt
Ján \1/eltcko, učitel na eranjelickej lr~· 
dorej škole a dingenl martinskeho Spe· 
vokolu. 
· Pru.Q d iel Malého ~pevalw vydal K ada· 

vy roku 1873 vlaslii!ÍIIl nákladom s hes· 
lom: Spevom k srdcu. Hneď v tívode 
chválil, ie sa zaviedlo vyučovanie spe 
vu v národn(Jch skolác1t od roku 18ci9, 
keď školský záko/L zaradr l spev medzi 
povinné predmety i na rneštianskycft 
skolách. Kadaré/to speumk obsalwje 
zväč.ša ním kompotwc·a11é pce.~ne - •ne 
lodicky l allké a s dorazom na v licho!'· 
ntí st rán!.:u 11a le\ly vlastné i ~lOVf! lt· 
.fklíclt básrukot•. Okl'em pie.~11i obsa/tuje 
speortik tiež mracmé po1tauče11ia, ta!f~e 
c~lok má výcltovnrí clturak·ter. flodno 
pOZIIamenat ' ze Kadavý upotrebtíva i •to· 
vé slovensk·é hudobn~ názposlovie, napr, 
prmw označuje ako pn•ic11, sekunda -
vtorica, tercia = tn~tica, kvarta :c štvr· 
/lea a kvirtta ~ pialcca. V závere upo· 
zorňuje, že jeho návod ,.mózu k počia· 
točnemu cvičeniu vo spPve s prospe· 
chom upotrebiť i mnohosľubné n a Slo· 
vensku zakl ada júce sa spolky spevácke, 
p re ktoré mien im obstara ť vydáva nie 
piesní národnfch a obl'úbených, nových 
1 starš!ch spevov štvorhlasných". 

Preto~e Kada,uý sa chystal uydat i 
drui!.Q d iel spevníka, teda prosí a vy::ýva: 
"spevo a rodofubných po,•olaných bás · 
nlkov a skladateľov, aby mňa doposia · 
·nim mi svojich dobrých, na spev sú 
cich piesni a v troj l štvorhlasne zlo· 
i.ených spevov v tomto smelom, avšak 
potrebnom podujat! láskavo podporovať 
ráčil i". 

Malý spevák bol prvou melodikou pri 
ncč~·ou pre školský .~peu na Slovensku 
a •wo:aj lto upol r eboc•ali i slovenslcé 
spcrokolq až do konca l . svelOľej voj•ty 
- 1 ~-ed nedosiahol taký ríspeclt, ako -~' 
autor pnal a spevrtík zasluhoval. Vec 
bola v tom, :::e ::o Ult?>rska .~a ho školy 
čoraz !'äcšmt /Jáli objednáL•at a upotre· 
bút•at, lebo niele•t v oiJecn(/ch, ale naj· 
mä v lllf'.~tiemskyclt .~kolách, ktorlillt 
spevník tre:: bol venovaný, nesmelo ,,a 
po .doce11sA·u oltovorif, tobôž nie spre· 
traf p/ostellecké presne. Spe•·okolov tie:i 
11epribtídulo, ole naopaA·, o tak spevník 
~a stal , oko nopí.~al Vajanský, "väčším 
diPlom leiiakom pl'e našu národnú ne· 
rest a pl'e všeobecnú madarlzätorskú ne· 
!.peva vli obdobu". · 

Ján Kodauý nezapcd ieual sa iba har· 
mo11i::ouaním slovenských l udovýclt pce s· 
n1, ale ich nápodobott, lež písal o httdbe 
o .~pe!'e teoretické estet icko-vlaslenecké 
články do viacer.Qclt vtedaj§ích .~love•!· 
s kých časopisov. V jednom z nich (So
kol z r. 1863) píše: ,.My. ochotnici. vy· 
slupujeme pred vet·ejnosťou s piesňa· 
ml a na pevmi starými l novými a zámer 
n áš muc;l byl: nielen udria nle a roz· 
hojnenie, ale zdokon alen ie spevu. Ale v 
našom novom speve zjavovať sa nám ?a· 
člna ju aj chy by, ktoré odkryť sl mu~í· 
me, ak Chc'erne pred súdom verejnos ti 
obstať". Kadavý ·jasne dokazuje na zim· 
dob11ených básňach l!es pró t•no,~li pokiat 
cde o zvučno.~ť. hudobnosť a prízvuk. Dô· 
kazy uvádza z Hlahola, kde .~a v lll'erej
nellych skladbách llaclwdzalo ve[ a •1e· 
zromralosti 11 hudobnom pri::ruku v tex· 
t e, podloženom pod melciclie. Kadal'(/ bol 
za pri::vučnt'i proz6diu proti neprizvué
'tej, lebo - ako spomí11a - on "také 
veľše ani číta ť nemôže!" 

· . Roku 1873 odchádza z agilného mar· 
t inského Spevokolu správca « d ir igent 

J. lnstrtorc.~ za faróra do Prrbylitty. Val· 
né zhromazdenie Spevokolu jednohlasne 
zvolilo zo jeho nástupcu J. K adavelto, 
ktor ý mcesto rád prtjal. lebo po tat llo· 
rení m •trtinského gqnmázra bol bez prá 
ce. Zil u taA·ej bcede. :e musel popro~cr 
predsedníctvo Matrce slovettskej o 300 
zl. priiičku, ktorú aj dostal. Venol'ol 
sa v tedu l .. :omponouaniu - písal najmä 
prílezilostné zbory. Napriklad pri úmrtí 
V. Paul111y·T6tha, vla.Heneckélto bojovní· 
ka za práva sloľenského nár oda, skom
ponoval 11a Jeho a svoj text zborq Stíšte 
sa tuná tiale a náreh·y, čo ma budcš zo 
sna . . . a Ui nás opustil. 

Roku 1868 r ozhodlo .~a na valnom 
::hroma::dení Matice slovenskej o uy· l á 
vo11Í .. Súorníka slover~skúr:lt národtticŕt 
piestll, po11estí, príslod, porekadiel, l!á 
dattiek. luer, obyčajov a povier' ' . O.wali 
.~a i ltrulolmici a meclzi prvtími J. L. Be!· 
la, t~ledy ešte b<Jnskobystrick!i bohoslo· 
t•ec, ktorý sa pilne zapodieval hudbou 
a upozoriwval zberal el ov i uydavalel ov, 
aA·ým chybám sa majú uwlmu( pri ;;api· 
sot·atu a uverejtíovaní melódcí. V Il. die· 
le zbomil.-a - roktt 1874. - ujima sa 
lwdobnej stránky Járt Kadauý. Uťerej
nil v ňom viacero prís pevkov z vla.~t· 
nej zbierky. Zdarnc'i. čimrosf Matice na 
tomto polt zastavilo viiak zhabanie ma· 
teriálov pre ďalší Zborník r oku 1875. 

.\larlinskí činitelia, medzí mmi aj Ka
davlí. rra~U si novrí cestu a spô.~ob, al..·o 
vydal mnohé zozbierar1é už slovenské 
ludocé pce-me. Roktt 1879 sa ustonorrlo 
Do::omé poverenír:tvo - i keď bez sil· 
11ejších finančných zdrojov - aby za· 
čalo vydáva( Slovenské spevy v zoštto· 
vom ~·11clani . I šlo o záchranu .,hudobnl!ho 
pokladu slovenskľho, ba p oklad u celé· 
ho Slovanstva ". K adavého poverili, aiJIJ 
Slot'enské spet•y usponadal a napísal k 
nim úvodné riadkq. 

Pri vydávaní Sloi'Ctl.~k.Qcll spevov ::a· 
vŕsrl Kadaqí p:itde,~iatročnrl prácu na 
slol'eu.•kom kulturnom úhore, zasvätenú 
blahu slovenského ludu, pri ktorej ?tu 
pomáhala i jeho mauželka Judtlo, ro
dená .'vlakovická, a/co uznanlivá spolu· 
pracovmčka. 
Keď J. M. Hurba11 v V Il. ročníku al· 

manacltu Nitra roku 1877 ocerluje prá-

Písané pre Hudobný život 

eu V Pauliny-Tótha, dotýka sa i osob· 
llOsll a d iela Jána Kadauého na Slove•t' 
sku: "Kada vý je p rototyp idey vzájem
no!>ti československé. Ma tka Slávia dala 
tohoto jadrného, cituplného Cecha Sio-
1 ákC:1m za vzor, p~!klad činnosti, v!!r
uostl. stálosti a vzá.(emnosti slovanské . 
Tužba po Tatrách, vi·etá neprom~nná pN· 
zeit k Slovansku - mozno 1e1 cozkol!v 
kdy v (eho život!! pohnutém potkatl a 
kamkol1v osud zahodili - vždy táhly 
Kadavého na Slovensko. On i Obä. ósvo-
111 ce lou slovenskou povahu a ráz; bral 
ten nelčlnnl!fšl a ne1vroucnäjsl podtl na 
vsech podntclch národnlch mui ú Sloven
ska. Byl útoč!štäm po boku Kollá ra 
vsech mladšfch vrstev národa a zasv!!· 
cencem do vilech ukonO národo[ strany. 
Snad žáden nezná lépe Slovens ko v je
ho temn~ch a jasn~ch stranách jako Ka· 
dav~. Kadav~ také mnoho trp!!l na Slo
vensku pc·o Slovensko, ano často ptl l 
z kalicha nevd!!čnosti. ale vsecko to jen 
tolik vätšl lásk u v n!!m zapalov.alo ke 
Slovensku. Na muži tom nezoatt staro• 
by; tak myslim, fe pl'ekročil 11~ sedmde~ 
sátku, ale jestä ustavičn~ plane duel\ 
teho žlvoucl láskou k Slovensku a ·z 
Já sky té to 11evad nouci vytéka lf 1eWJ vžd v 
proudy čerstvé vody práCI! neumdlt!ívat1-
cl na národu roli dMičné. Pi·est!!hovHl 
se z Pešti konečn!! do centrálneho Slo
venska a žije mnohou skušenosU opat• 
re11 v Turč. Sv. Martine. O n!!m mitžeme 
flct, že od 40 Jet na Slovensku nic dO• 
ležitäj fho pro národ nestalo a nepod
niklo se. abv Kadavý nebyl mi!l n a tom 
podltu a živého učastl!nstvi a spoluťíčin· 
n~stl. Ani nejti!Mich a nejzapleten!!j~ 
slch tak clobi'e, (ako t!ich neJpracn iijšich 
a nofv!itš! sebezaprenl požadovavštch 
(tloh se neštltll nikdy, jen aby Slovenslw 
hri vnou svou prosp!!l. Nejvi!rnejš! Slo
venska rollovnlk a vzáctnv Slovenska mi
Jáček (e tu tento. star~ Cech. preslovu t· 
n~ Tenko Kadavý, jehož sta a sta otcem, 
tlsicové a tls!cové bratrem a sctudi!lnf• 
kem pf! t!!Zké prác! obrailovanl" a ktf. 
seni Slovenska k život jmenulť. 

J6n Kadauý umrel v Turč. StJ. Martirle 
17. augusta 1883 a pochovali ho na mar· 
tinskom Národnom cintoríne. I<ONIEt! 

A. L ORFIONOV lllSTORIA 
VE[KÉHO DIVADLA 

há scéna nadv!lzovala na ak
Uvne hfadanie nového reper
toáru, umožn ila experlmento. 
vať v novťch opern~ch a ba· 
letných predstaveniach a zo
hrala v~znamnú úlohu or) roz
~íron i repertoárove( škály dl
vadia. Pri obohateni a pc·! pes
tro~tl 1eho predstaveni. 

Po roku 1917 sa obnovili a 
znovu lnscenovall mnohé ope
ry a balety. Ku cti prl!li aj 
Wagnerove opery - v roku 
1918 sa Inscenovalo Zlato Rf· 
na, v roku 1919 Tannhl!user a 
V11lk~ra, v roku 1923 Lohen
~rln a v roku 1929 Ma(strl spe
váci norl mberski. Na premiére 
Lohengrlna oslavovalo s a dvo
flté Jubileu m: 25-ročné a 20-
ročné v~ročle umelecke j čl n
nosti Leonida Sabinova a An
tontnv NP.ždanovove( na scéne 
Vefkého divad la. Oboch umel
cov vyznamena li ti tulmi národ
n~ch umel cov Ruskej f ederá
cie. 

·lf. 

Na zaetatku dv ad 'a le ho sto
ročia opern~ repertoár Vel

kého divad la tvorili na (v~zn am
nejille d iela rusk~ch a zahra
nlčn~ch skladateľov. Za sedem
nást ro kov - do Ve lke l októb· 
rove( sociallsttckef revolť1cie 
- Insce novali sa Villce ré opery 
Rimského-Korsakova, (edného z 
n a )pro.stresivneiš!ch S1klad a te
rov le ) doby: Pskovské dievča 
(so Safap lnom v Cll ohe Ivana 
Hrozného ), Pá n Vofvoda. Sa d· 
ko, Snehulienk-a (so Soblnovom 
a eždauovovou v Cllobách cA
ra Re rendeia a Snehulienky 1. 
Májová noc, Povesť o nevldi· 
t ernom meste Kitežl. Rozpr6v
ka o cárovi Saltá novl. Opera 
Zlat~ kohútik bola zároveň os
tc·ou satirou na cáJ•sku samo
vlá du. Obrovs kf úspe ch vyvo-
11\la premiér i! Musorgsk~bo 
Chovančiny v roku 1912. V te l
to opere tnterpretov111 Satapln 
úlohu Doslfela a bol a l r e
žtserom predstavenia. V~zn 11m· 
ne sa doplňa l repertoá r zahra· 
ničn~ch opier - Massenetov11 
Manon 11 Werther, Rómeo a Jú
lia Charlesa Gounoda , Blz&tov! 
Lovci perál, Dél!besova wkmt§, 
Auberov Fra Diavolo. W~tgn &
rov Lohengrln - boli akoby 
s \té na mieru vynika júcim spe
vákom Vefkého d ivadla ežda
novove) a Soblnovovl. 

'la začiatku vojny, v rokoch 
1914-1917 lnscenov-1111 sa a-j 
dalšie opery R!mského-Korsa
kova: Cárova nljvP.sla a NMmr
tern~ Košče (. Cáro va ne vesta 
ma la vynikajúcu zostavu ln!er
pretov, ktorá sa v pod lille nfl
menlla vy~e dvad~ar rokov: 
Marťu vytvárali Nežda novová a 
Elene StepauoYOd, GJ•iaz.ného 
Leonid Savra nski i 11 Ser11ei Mi
Ili(, <;ohakina Vuilíi PetroY, 
Lv\wva And rr,i r.abinskii, Ľuhll· 
~u adPzda Obuchovov' - te· 
da s pev,cl, na kl.o t•f c h bol po. 

l, . ; 

Leonid Snbinou Lens/cij ro/ru 
1900. 

stavený .a podla ktorých sa 
dramatu r ,s: lcky orientoval re· 
perloár Velkého divadla v 
dv11 dslatych a h·tdsiatych ro
koch . 

Kolektiv Velkého divadla s 
ohromným nadšenlm privltal 
Velkl\ októbt·ovú socia l!stlckl\ 
revolúciu a zvrhnutie cárske( 
samovlády. Už po Februárovej 
revolúcii sa stal prvým ri adt
te rom divadla spevák . - Leo
niti SobiiiOY. V ta~kfch pod
mienkach p allvove( krizy za
chránil Velk~ divad lo pred za
tvor&n!m sám Lenin: rozhodol 
o tom. ako uchovať neocenllel
" ' tradfcle minulosti a na tch 
:zi kladoch vytvorit nové ume
nie robotn!ckel triedy. Vďačn! 
u melci zamerali v§e tku svo ju 
tVG!'IVú poteJ1CiU na to, aby 
n a1>11 porozum&nle a kontakt s 
n ovým robotn!ckym d ivákom. 
ktort dvch llvo zaplňal prepy· 
chov~ hrad isko VeTkého divad
la . Mnoh! už v te( dobe chce li 
md na d ivadelných s r énach 
tAké umPniP. klorli bv zodpove• 
dalo 1deálom vlfaznľho orolr. 
tariá tu - a n ie iba umenie pre 

luxus a rozptýlenie. H!adanle 
tohto nového umenia sa ube
ralo spočiatku cestou revlzie 
libriet klasick9ch Ollier s l\sl· 
Jim nachádzať novy obsah. 
Skladatelia zárovefl čerpali ná
mety pre tvorbu svolich d iel 
v bohatej histórii !>edllackych 
povstani, ktoré bo li medzi lu· 
dom najpopulárne(~ie. Tak ná
met o sedliackom vodcov! Ste
pltnovt Raúnovl ma l ba lel A. 
Glazunova Stenka Razin, ktoré· 
h o premiéra bola v roku 1918, 
l opera A. Trtodlna Stepan Ra
zin , Inscenovaná roku 1925. Z 
prlležltostl stéh o výroeta pov
stania dekabristov v Petrohra
de odznela premiéra opery De
kabristi V. Zolotariova. Vtedy 
vsak ešte nenad lšlel čas pre 
budúce velké úspechy v tejto 
oblasti. Spom!nané opery ne· 
mali vysokú umeleckt\ hodnotu 
a n a repertoári Velkého divad
la a udržali len krátko. Ve 
denie diVadla stllo pred váž
nym problémom: na čom bu
dova { zlo:Wú repertoárovú 
politiku vedCiceho hudobného 
dJv.adla kral!ny? Riešenie dra
maturgickef orientácie napokon 
Dv plyvnll známy Leninov vý
rok: .,Komunistom s a môžeš 
stať Iba vtedy, ak svo( um obo· 
hatlš poznanim v etk9ch bo
hatstiev. ktoré Judstvo vytvo
rllo". Stal sa zák ladom nove) 
repertoárovej politiky Velkého 
divadla. Riadite rstvo rozhodlo, 
že v repertoári divadla musia 
byt všetky na lv9znamne(šle die
la ruskej a zahranične! opernej 
a ba letne l klas iky. 

Strana 1 vláda vytvárali d l· 
vadlu všetky podmienky pre 
úspeš nú prácu. V roku 1919 
Velké divadlo priJalo názov 
Akademické a v roku 1924 pri
členil a sa k nemu budova b9 
valého operného divadla S. J. 
Zimi11a. kde sa otvorilA [JIIál
ka Velkého d ivadla. Tá to dru· 

Významnou udalosťou tvo ri· 
vých snaženi VeTkého divadla 
bolo pôsobenie dvoch na)v!lč· 
!>Ich d lvadeln~ch režisérov tel 
doby, K. S. Stanislankfiho a 
V . l . Nemlrovi~a-Dani!enka. V 
réžii Stanlslavského sa v ro
ku 1923 Inscenovala Massenet~ 
va opera Werther. Títo zname· 

'nl!! ma(s trl po nedlhom vede· 
nl š túdia VeYkého d ivadla za· 
loW! Opec·né d ivadlo Stanislav
ského a Hudobné divadlo Ne· 
mlrovlča-Dančenk-a (od roku 
1941 Hudobné divadlo Stants
Javského a Nemlrovlča-Dančen
ka v Moskve!. Nastuou(úca ge
nerácia prv~ch sólistov VeTké· 
ho d ivadla - E. SteP~tnovod, 
V. Barso:YO'f,, S. Migaj, B. Jn
lachoy, N. Pei!konkij a In! -
sa nielen učila u t~chto refor
mátorov činoherného divadla , 
ale &f do o pernS'cb predstaven! 
vná ala plnohodnotné kreácie 
opravdlvt ch. rea llstick~ch oos· 
tAv. 

Dvadsiate roky sa zárovei'l 
vyznačova ll velkým vzostupom 
úrovne hudobne( stránky o per
ných a baletn~ch predstavenf 
Veľkého divad la. Zásluhu n -11 
tom mal! n a jmä vynika júc! dl
rl.stentl, ktor~ch vedenie dlvad· 
Ja prlzvalo na spoluprácu. Do 
histórie sa tak zap!sali Nlko· 
lai GolonaoY, Arli Pazonk l~ a 
lurij Fa(er - akd jedn! z naj
lepšieh znalcov operntch a ba
letných partl,úr. Golova nov sa 
pr eslávil p redovšetkým ako 

IL:. 
ľatjana Antonína Neidanovová. 

skvel~ In terpre t ruskej hudby, 
hoc! pod jeho taktovkou odzne· 
II napriklad aj Lohengrln, Car
men a Iné západoeurópske ope• 
ry. Golovanov utkvel nadlho ·v 
pamäti premiérami troch diel: 
Stravinského baletu Petruška 
(1921). Muso rgskéh o o pery So
ročinsk~ ta rm ok (1925 l a Pro
koflevovef opery Láska k trom 
pomarančom (19271. Pazovsklj 
skvele Inscenoval Gounodovho 
Fausta s režisérom v. Louk f m 
a svo(e schopnosti najle pšie 
osvedčil v Inscenácii Borisa 
Godunova v roku 1927. V tom· 
to pred stavenl sa po prv~ raz 
uviedla scéna ,.Na námestl, 
Pl'ed chrámom Vasilija Blaže· 
ného" v lnštrumen tá cl! M. 11)
polltova-Ivanova. Tu vytvoril po 
prv~krát postavu Jurodtvéllo 
znamenltS' tenQrlsta ha11 Koz
lonkij. Tento umelec, ktor~ v~
borne Interpretova l prvé úlohy 
v lYrickom o dbore - Lenského, 
AUréda . Fausta, Vojvodu ( Rt· 
,~toletto] , Rómea, Vladlm!ra Igo· 
revlča (Knieža Igor 1. grófa Al. 
mavivu ( Barbier zo Sevilly l -
zrazu stál pred divákom v cha
rakterovo nát•očne), detske1 · na
Ivne J podobe. 

V tomto časovom obdob! pri
šla do Vefkéllo divadla dalšia 
velká skupina vynika1(JC!ch 
spevákov, o umeni ktorých JP 
nevyhnutné POl'OZIWávRť OSO· 
bltne. PrC'•OJil: 1. Rani nec 
[.Pokrač. v budúcom č!sle.) 


