
Tohtoročny, v poradi uz pia
ty zo ~emin<ít•ov mlad5'ch mu
zikol6gov a kritikov, k toré po
riada Z'f'äz slovenských sklada
terov a Slovenský hudobn! 
fond Sd neuskutočnil, ako už 
tradične, v Moravanoch, ale v 
Piesťanoch . Zatiaľ čo dotera]· 
šte ročnfky akcentovali pracov
nú nápll1 somlnúrov (členovia 
Kruhu mlad5'ch muzlkol6gov v 
rozboroch skladieb sloven
sk5'ch autorov demonštroval i 
~voje analytické a kritické di'l· 
poz! cle), plcšťansk5' seminár, 
ktor5' sa kone l v dt1och 28. -
30. aprrta 1976 mal dominantu 
v prcdnáskovcJ čostt. Uskutoč 
nil sa na počesť XV. zjazdu 
KSé a to určilo jeho il;trukt(u·u 
1 tvár: v strede pozornosti bo
h otázkv doterajseJ cesty kul 
títrne) politiky, hodnotenie v\•· 
sledkov, náčrt uloh a problé-

Reálnosť 

dtel progrestvnych tvorcov kul 
túr nesoclallstlck5'ch kraJin . 
Pokrokov! umelci boli vždy do 
určite) miery aj mysllteTml: !lol 
tm jasn5' zämer, Ctelc, prlmn
rané požiadavk ám doby. Mar
xisticky orientovaný umelec 11~? 
môže byť živelne produku jucim 
tvorcom. Spája svoje myslenu•, 
koname a crtenle s talentorn, 
ktor5' treba 1·ozvfjať j:lefAvedo
me, k ladentm sl čoraz nároč
nejšfch úloh. V tomto prlpomo
nul prof. Hruškovíc, prinále7.ť 
dôležitá úloha aj umeleck5'm 
zväzom, ktoré by svojim čle
nom mali napomlíhať pri volho 
úmerných a pre Ich l ndlvtdulíl
ny rast zúročujúcich sn úloh. 
Všetko nové, čo v oblasti umr> 
nia vzniká malo by sa stret.í · 
vať s pozornosťou a krttickvm 
pohladom umelcov, vedcov. kri 
tikov, publicistov, malo by sa 
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a optimizmus Orcllester Le11ingradskej filhamwnie v rámci ~rojilo umeleckého turné po Cesl..:oslovensku vy
stúpi aj na koncertoch v Bmtislat•e, 11 Košiciacll. t• Prešove a v Humennom. Predchádzajúce 
stretnutie s týmto ensemblom v Bratislave pr~pomína naša snímka. Snfmka: V. Hák 

mov ~toven!>kot knlturv vo vse · 
oiJornostt u lludobnet osobitne 
- vo svetle uzlívet·ov XV. zjut 
du. "Preclnáskovy den" so preto 
tesil pozornosti nlolen mlul!Vch 
muzlkol6gov, ale ét) členov cfal
šfch sekci! ZSS. 

jlja tému Aplikác ia uxúvoruv 
XV. zjaz~u KSC! na kultúr u 
prennaS<H proa. 10~. Ol'. ••u a u· 
slav Hru~.kovic, CSc., vr!llltct od 
delenia kultúry úV KSS. Zdó
razml nevyhnutnosť súhrnnéllo 
chápania problematiky kultúry, 
v kontexte otázok, k toré XV. 
zjazd riešil, mimoriadny v5'
znarn XXV. zjcndu Komunist i c
kej strany Sovtetskello zvilw 
pre prfpravu a uzne&onin náš
ho zjazdu. Spt•liva, ktorO pred 
nlf'SOl generálny tujomnl k KSSZ 
Lnonld Brežnev ma ta optim ls
lick9 churaktor - v hodnote 
ní uobr~ch v5'slodkov, ktoré sa 
dosiahl! na vsetk5'ch úsekoch, 
v predostrenf problémov, kto
re treba riešiť, v reálnoslt a 
adt·esnosll pri stavan! úloh a 
vo zvýšenom dôraze na kvalitu 
Tento trend 10 obsiahnutý BJ v 
uzneseniach XV. ZJazdu KSC. 

Rozbor výsledkov zu uptynu
I~·ch pať rokov uk~zal, že toto 
ohdohte patri v dejinách na~H j 
vlustl a strany medzi najúspui. 
nejšte. AJ v kultúrne) oblasti 
možno zaevtdovoť ú~pP.ch y: 
kon~olídoval sa kullúľny front, 
prarovnícl kultúry sl objasnili 
svo1e pozicic, ujasnil sa sociu 
lls1ický charaktor tvo ľ hy, v~·
ra.-;ne ~a pokľoči lo v tPorP.Itc
kom zdôvodneni l v prnktlr · 
ke j apllkúcll princípu socialis
tického realizmu, popri tmpo
nujúcej kvantite tvorby sa v 
n!ljodnom prípade mohol zaevt
dovat ll) kvalltatlvny prlnos. V 
tom úseku svojnj prednášky, 
ktor9 sa priamo dotýka l postn
venla kultúry vo svetle uznese
ní XV. zjazdu prot'. Hruškovíc 
zdôraznil, že s or. la llstlcká spo
ločnosť potrebuje kultúru a jej 
tvorcov, poskytne značn5' pries· 
tor pre uplatnenie sa talentov. 
súčasne však apeluJe na zvý
šen(t dlrerenciliciu hodnôt, ore
nenie nov5'rll diel a pr!icP tvor
cov - v mene kvality, pôsobi 
vostl diel, Ich schopnosti nai
vyMou umeleckou formou vy
jadrovať atmosféru a ideály 
rudskej spoločnosti. Slršle a 
ob~ažnejšle sa chápe aj polltlr 
ká angažovanosť tvorby: pri
znáva sa dielam, ktoré popri 
rozmonltostl formy, št5'lu, v9· 
t•azov5'ch p~ostrledkov svojou 
kva tttou prlsp1Pvo jú k rormo
vaniu nového človeka, upevňu 
j(! jeho rudskú podstatu, obo
hacujít jeho mysiiP.nkov5' a ci
tový ~Ivot. ľent.o aspekt pod
mleňúje' aj výber a PL'ljimanle 

i'ro f. 1\liroslal' Hrusl;ol'lc pl'ednáša útaslntl..:om piesicmskéllo 
tl'n1iuom. Pollľacl na predsednícky stôl. 

· :Viedzi posluclwčmi bol pntomný a3 riaditeľ Slovenského 
/l,tdobnélw }ondu Alojz Stušl;a. 

s:uť • predmetom kónštruktív • 
nycll diskusii l polem!k.• Trebao 
sl ujasniť základné lcrltérfá a 
principy kritiky, ktorá ml! pri 
hodnoteni v prvom rade vvchll 
dzat z vedeckej a'nal~zy. a rue 

Smmky : R. Polák 

byt ovládnutél subjekt!vnym 
vkusom, čl lubovôiou. Pre ak 
ccptovanie modern5'ch v~razo
vých prostriedkov a metód 

, ostlíva určujúcim umelcov zlí
mor, to, akú ideu nimi .stvlir
ilUje. Treba dodržať jednotu 
ideového a estetického, ujasn iť 
sl pojem a obsah modernizmu, 
kedy ' dochlídza · k rozchodu 
Ideového a estetického, dohod
notlť miesto experimentu v 
umen! - čl je cestou hlada· 
nla ďalšieho stupňa vyjadrova 
nla, alebo č l Iba ' samoúčelom. 

Pt·or. Hruškovíc venoval ďa 
lej pozornosť ! problému • v5'cho 

' vy poslucháča k umeleckému 
vkusu ·a· estetickému cneniu, k 
tomu, aby dielo n ielen chápal, 
air spoznával áj samotn~ pro-

' ces umeleckej tvorby,. p~!čom 

zdóruzntl v tomto smere ne
vyhnutnost zvyšovania pedago
glckoj runkcle školy, masovo
komunlkui::ných zariadení a po
trebu uplatniť marxisticko-lo 
ninskt'J estetiku r ktora je ni P.· 
IPn umenovednym predmetom, 
a le súčusťou vedeckého sveto
vého názoru) v celom škol 
~tvc. Z ďalšieh úloh, ktoré sto 
ja pt·ed našou kultúrou, pripo
menul pt·uznejsle a aktfvne re
agovanie na nové javy vo vede 
a umeni, potrebu úzkej spo
lupráce umeleckých zväzov a 
Ich členstva s riadiacimi orgán 
mt. Strana po znovuzfskanej 
dôvere lc umeleckým pracovni
kom za jednu zo základn5'ch 
otúzok považuje vytváranie po
zlllvnych podmienok pt•e ďalší 
rozvoj kultúry a umenia. Na 
tejto ceste sa očakáva ešte 
komplexné rozpracovanie via 
cot·ých problémov, o. l. urče
n io soc la lisllckého spôsobu ži
vota, jeho rormy, obsahu, roz 
hor vplyvu kapitalistického 
sveta u nás, preskúmanie ciest 
vyvoja soclallsttckej kultúry vo 
sv•Jtp, spolupráca medzi slo
venskou a českou kultúrou a 
kultúrami ostatn5'ch socialistic
kych krajin, hlbšie rozpracova 
nlr princlpov socialistického 
r ealizmu v tvot·be, dostatočnosť 
Stltpt)a vyuzltla zdrojov fudo· 
vého umenia o nadväzovanie 
na tradiclu, orgAnizovanie a 
rluclonlo knltúry. 

O•·. Zdenko Nováček, CSc. vo 
svojuj prednáške Stranicke do
kumenty o kultúre a ich ohlas 
v hudbe za obdobiP. 1948-1975 
predstavil krystallzóciu názorov 
011 Idey rutlovosll umenia, jeho 
n<ía·odnostl a socio llsllckej ob
sahovosll, socialistického rea
lizmu, umeleckého majstrov
stva - ako sa tieto z pôdy 
stranickych diskuslf a zjazdov 
premietli do koncepcie práce 
skladatelského zv!lzu, do orga 
nlzmu slovenského hudobného 
:l:lvota. Pripomenul I. lconferen
ciu slovenslc~ch skladatelov v 
r. 1955 s jej dOrazom na "v5' 
ber mnohotvárnych foriem a 
št5'lov, primeraných tndlviduát 
nym záujmom a schopnostiam 
umelca", stanoviská ÚV KSC a 
neskôr Xl. zjazdu KSC k ten-
denciám znehodnocovať nena · 
hL·adttelnosť spoločenskej funk
cie umenia, Zjazd socialistickej 
ku ltúry a jeho ústrednú myš
lienku .,zjednoti( všetky pokro
kové a socialistické si ly okolo 
strany"; uznesenie úV KSC z 

, r. 1959 o umeleckej krttike ne-
roz preceňujllcej formovO 

l 'ltránku, o nedostatkoch este
tického štrukturalizmu, o eko

l (Pokračovanie nar 3. str. l 

československá 
hudobná rada 

Pod vedením národného u· 
melea prot. Jána. Cikkera za
sadal v Bratb lave tent~;~ vý
znamný orgán. aby a podrob
ne oboznámil s prípravou lUe
dzinárodného dňa hódby a 
najmä. s celkovou konce)JC'iou 
Il. vetového týždňa liudb~'; 
ktorý sa uskutoční v dňoch 28. 
9. až 5. 10. 197'6 v C SR. Dl'. 
Ladislav l\lokrý predložil čle
nom Rady koncepciu a komen
toval zása<ly organizačného. u 
meleckého a m ateriálneho za
bezpečenia, tejto akcie. V 
rá.mci tohto podujatia bude i 
valné zhromaždenie Medzinlí
rodnej hudobnej rady v Prahe, 
zasadnutie výkonného · vý boru 
v Tatrách, rad konce1·tov a VÝ" 
stavy. Predpokladá sa. že sa 
zahraniční úča~tníri oboznámia 
aj s našou súča'lnbu ' tvorbou a 
budú diskutovať na té111u In .: 
terpret a súčasný • sklada tef! 
Rad závažn)rch akcfí · vyh' ot·í 
o.,-.novu tohto podu,iatia. 

Československf · . , 
výbor z~äz~v . 
skladatefov · 

N árodn)• umel cr prof. Eugrn 
Suchoň predsedal v Bt·aU~la
ve zasadnutiu tohto vr cholné
ho skladatcľsltého orgánu, kto
ré sa venovalo otázkam ďal 
šieho prehlbcnia spolupráce 
českej a slovenskej hudby. ro
kovalo o rozpracovaní uzáve
•·ov XV. zjazdu KSC a schvá
lilo rôzne delegácie pre kon
takty so zahraničnými partner
mi. Tento orgán konštatoval, 
že Ceskoslovcnský výbor reál
ne naplánoval závažné akcie k 
XV. zjazdu a oprávnene hod-: 
notí, že tvorba, interpretačné 
umenie a umelecká kritika do
siahli 'rad pozoruhodných Íl· 
spečhov. V rozsiahlej diskusii 
vystúpili l:a. Zelezný , dr. V. 
Kučera, dr. Z. Nováček. dr. O. 
Ferenczy. Z. Mikula, M. No
vák, J. Matéj, Siroko sa roz· 
<liskutovala otázka vztahu 
sklatlateľských zväzov k popu
lárnej hudbe, najmä potreba 
úžitkovej hudby. ktorá sa hrá 
pri rôznych civi1ných občian
skych príležitostiach a má mi
moriadny význam. K týmto 
problémom prijal Ceskosloven· 
k ý výbor zväzov skladateľov 

rad konkrétnych uzáverov. 



Minister kultúry SSR MiroslaD 
Válek odovzdáva dekrét o ude
lent titulu Zaslúittli umelec só
ZLstovt N ovej scérlv Karolov i 
Vlachovt. Je to ocenenie dlho
ročnej práce a umP!eckého 
vkladt' tohto umelca v oblasti 
operetne} a muslcalovej inter
pretácie. 

Snhnka : J . Vt·!ík 

• XXI. PIEStANSK~ FESTI· 
~AL v tomto roku venovaný 
XV. zjazdu KSC sa uskutočni 
v d tloch 17. JOna al! 31. JOla. 
Névštovnlcl tohto známeho po
dujatlo budO mat možnost 
s tretnut sa so Slovanskou Cll · 
ltarmOnlou, Státnou filharmO
nlou Ko Ice, Slovenským ko· 
morným ot·chostrom, Stétnym 
symfonickým orchestrom Gott
waldov a Stlltnym komorným 
orcho5trom Zlltna, dlrlgov11t 
budil dt•. Ľudovlt Rajter, Renó 
Klop!ensteln ( SvaJt larsko), 
Eduard Fischer, Kazuo Jamada 
[Japonsko), Eduud Rahn [Ve
nezuela), An tal jancsovtcs 
[MĽR l a Stanislav Macu ru z 
Prahy. Zo sólis tov pro~ram 
avizuje Nlllu Plarrou ( Sv6d
sko ), Ta tjanu Fratlovú, Eduar· 
da Tatevosjana (ZSSR), Philip
po Entromonta f FrancOzsko ), 
Venceslava Nlkolova [BĽR ), 
Marltmnu Slrblu-Da ncllovO 
(RĽR), Rosu Sabuterovll [Spa · 
nlelsko) , Petra Ovorského a Bo· 
husia va Mato uška (Praha). Na 
koncerte so Zlllnským sOborom 
predstav( sa Berliner Slng 
Akademia (NDR J. dva večery 
komornej hud by budú patrlt 
ensemblom Lelpzlget• Lleder
topr (NDR) a Stuttgartské trlo 
(N R). Slovenské národné dl· 
vadlo predstav! zo svojho re
pertoáru Pucciniho operu Ma· 
dame Butterfly, balety Bachčl· 
:;arajská rontána a Doktor Jaj· 
bol!, Divadlo J. G. Tajov kého 
v BanskeJ Bys trici uvedie Flgu
sovho Detvana a Smetanovu 
Preda no nevestu. Koncert na 
počesť 100. v}iročla narodenia 
Ivana Krasku bude súčaSne prl
Ježltosfou pre vyh láseme cien 
zo sllfažo o Cenu mesta Pleš
fan 

e PAVLOVI BAOINOVI, ume
leckému šéfovi opery Slove n
sk o!\ ho n4rodného divad la ude
lili vyznamenanie Za vynika jú· 
eu prácu. 

• VYDAVATEĽSTVO CESK€
HO HUDOBNE:HO fondu - Pan
ton vydal na potest XV. zjaz
du KSC partitúru t roch mul!
s k9ch zborov Františka Sauera 
CERNE: ZLATO, ktoré sklada· 
tef napfsal na slová Vlléma Zá· 
vadu a venova l speváckym zbo
rom Severočského kraja. Z 
novš fch notov9ch publikácii 
vydavateTstva upozortluje me 
ďalej na TROJKONCERT pre 
trllbku, lesn9 roh, pozaunu a 
komorn9 orchestet· od Jožku 
Mat~ja (klavfrny výtah a hla
sy), SKLADBY PRE VIOLONCE
LO A KLAVfR od j lndrlcha}ln· 
drlcha (k 100. výročiu sklada · 
tefovho narodenia) , tri šansO
ny Ladis lava Kub!ka na texty 
Hany ClhlinkoveJ DOPISY PSA· 
NE: MÁJEM (spev a klavfr). No
v}im ti tulom Edfcle Hudobnej 
mltideže je SONÁTA A 4 G MOL 
pre trúbku a klavfr od Pavla 
Josora Vejvanovské ho l Oprava 
a revfzla V. Kalabls) a mladým 
sO venované aj detské plesne 
so sprievodom klavlra na alo· 
vé Frant!Ska Branislava VEZU 
KVITI od Frant!Ska Sauera, 
CHVILE POHODY, cyklus Tah
k ých prednesových s kladieb 
pre klavfr od Alolsa Sarauera 
a koncertný valčlk pre l tvor· 
ručn9 klavfr od Vác lava Po· 
lcorného - PODZIMNI SLUNCE. 

• SLOVENSK! UMELCI V 
2:AHRANICI: organista Vladl· 
mfr Rus6 koncertoval 20. m4· 
ja t. r . v Sofii, kde sa pred· 
stavil v dielach J. S. Bacha. e 
Peter Michalica (husle) a Ele
na Mlchallcov6 (klav!r) vystú· 
pili 18. mája v Cs. kqltOrnom 
stredisku v Berlfne (NDR ). e 
Po dsP.e!nom koDcetmom zA· 

Jazde v ZSSR ma l dt·. Ferdi
nand Kllnda v diloch 2.-6. mé
ja organové recitály aJ v Tu 
llansku (Caselle, VIncenzo, VIl 
la Logarlna ). e Slovenský ko 
morn}i ot·chester reprezentoval 
na Diioch Bratislavy v Krako· 
vo (21.-26. mája). Na Di'loch 
vystupoval aj súbor Bra1'U1 
Hronca. e Klaviris ta Peter To· 
perczer sa 10. mája predstav il 
publiku v Istambute. e Spevo
hra Novej scény Bratislava na 
tumé po NSR a llolondsku (ll. 
až 27. mája) uvádza Stra ussovn 
operetu Cigánsky barOn. e 
Slovensk9 Tudov9 umoleck9 
kolcktfv vystupoval 18. máje v 
Mntchovo a západonemockó 
obecenstvo malo možnost vy
počut sl ej ludovtl hudbu Far
kasovcov (8.-16. V.). e Kon
com májn a začiatkom juno sa 
má OJ'ganlsta Ivan Sokol zO· 
čostnlt na Hudobnom Cosllvale 
v Seville o na Hudobných týž· 
dt,och v Tolede, kde bude mat 
dv11 rocltély. 

• OSVETOV? ÚSTAV v Bra
tislave vyda l pracu hlavnébo 
zbormajstra Slovanského fll· 
hnrmonlckOho zboru Jtlnu Mll· 
riu Oobrodlnskóho - KAPITO· 
LY O ZBOROVOM SPEVE, určf!· 
nu zbormajstrom, ktor! sa ve
nuJO práci s amatórskyml zbo· 
rov}iml te lesami\ Problemat iky 
zborovej praxe sa 11utor dot~ka 
v kapitolách Prvky hudobno! 
Interpretácie, Hlasová výchovu 
11 hlasovll tochniku v zborovom 
s peve, O zborovej Intonác ii, 
Akustické predpoklady dollroj 
zboroveJ lntonécto, Plénovnnlo 
pt·llce ~o zboro 111. Publlkllcla Je 
neprednjnd, dlstrlbuuje sa pros
tredn!e tvom okraan9ch osveto· 
v}ich Mredfsk. Osvetový ústav 
takto s pl'fstupi1ujo nj Zbornfk 
p0vodn9ch populárnyc h slovon
sk9ch plesol v Oprave pre sO· 
lový hlas s mal9m Inštrumen
tálnym sllborom [zostavil a 
upravil dr. Já n Slváček l a 
Zborntk zo zbierok ziskaných 
hnu tlm .,Deti vyhladévajú lu
dové tradfclew v roku 1975 -
DETI DEfOM ll , ktor9 a utor· 
sky pri pravil Kliment Ondrej· 
ka. 

• DETSK€ ZBOROVE: STO
DIO pri ĽSU v Brne so zbor· 
majs trom ja ros lavom Do~talf· 
kom v}iborno pripravil i pre mló· 
ru sOCažneJ skladby Alfréda Ze· 
manovi kého .,Sen partlzánaw -
Tr i nálady pre 3-hlesný detský 
zbor a cappella na poéziu J. 
Vrchotovej-ľátovcj (Odkaz -
Uspávanka - Partizánske sto· 
py). Zbor uviedli na Jarnom 
koncerte l 24. lV. t. r.) v )Ir· 
kove (okr. Chomutov) v rémc1 
XIV. ročnfka skladatelske j sO· 
fa že. 

• KONCERT KOMORNtHO 
ORCHESTRA sllboru TECHNIK 
pri SVST sa uskutočnil dňa 
16. m4ja 1976 v Bra tislave v 
koncertnej sieni U Klarisiek 
pod vedenfm hosťuJOceho dlrl· 
genta z NDR procesora Vyso
keJ hudobnej školy v Berline 
Harryho Adama, umeleckého 
vedúceho a dirigenta Stamltz 
Kamerorchestra, ktor}i mé nie· 
koikoročnO družbu s komor
n}im orchestrom s llboru TECH· 
NIK. Medzi týmito amatérsky
ml komorn }imt telesami sa ok· 
rem výmenn9ch koncertov 
uskutočnila aJ v}imena skladieb 
súčasných a utorov a ko napr. 
Kurta Schwaena , Eugena Su· 
chol)a a 1. Harry Adam pred 
vypredanou koncertnou slilou 
pred viedol vefml Ospešne pro· 
gram zo skladieb t9chto auto
rov: K. Schwaen - Berlfnska 
11erenáda l., ll., K Stamlt..: -
Orchestrálny kvertet E dur, B. 
Marcello - Koncert pre hoboJ 
a orchester - sOIIstka Zdena 
Odklédalová, O. F. Hl!nde l -
Concerto grosso op. 6, č. l só
listi Eleonóra Valové, Jozef VaJ
da, Martin Križan, O. Resplghl 
- III. suita - Antic ké tance 
a E. Suchoň - Preletel sokol. 
Mladá sOIIstka hobojového kon
certu Zdena Odkládalová zn
hrala svoJ part velmi muzikál · 
ne, technicky vyrovnane a s 
pekn9m tónom. Prftomný bol 111 
národný umelec Eugen Suchoň, 
ktorý sa vyjadril o v}ikone or· 
chestra aj dlrl&enta velmt 
prlazntvo. 

I ked sl to ešte niektoré ku l· 
tllrne !n!ítl tOcle v Bratislave no
uvedomujú, vyrástlo nám tu vy· 
soko!íkolské amatérs ke komor
né teleso schopné úspešne rc 
prezentovnt našu hudobnO ku l· 
tllru doma l za hranicami. 

(1. 1).) 

SKOLA A HUDBA 
Rad skú5eno.\tl z r {)znych sú

tati mladých klaDirl stou s me
dzlndrodnou tíča~t ou poukazufe 
na skutočnost, te v na!iom hu
dobnom školstve sme opr oti 
ostatným európ5kym l mimoeu
rópskym kraJintlm strat/ll tem
po. A tak hfadtlme ceMy ako 
znouu uplatn/( na!ie talenty na 
medzlntlrodnom fóre. To pocho
pi/eine prlntl!ia so sebou at rt
z/ko, :e na fednet strane stce 
D!>etkýml dostupnými prostried
kami podporufeme rast nespor
n{jch talentov, avsak !ilr !>te 
vrstvy mlad!)ch klaviristov ne
mô~u v teJto sl/net konkurencii 
uplatni( suo/e schopnosti a Dio· 
hy, aJ ked by motno pri syste
matlckeJ!ief výchove od útleho 
detstua mohlo umelecky "vy
zrlet" ouera vllt!ile mnoZstuo 
!iplčkou(tch klaviristov. 

Skúsenost/ zo zahranl~la -
zo ~tdtov soclall\llcJ.·~ho tdbo
rn l ro !itdtotJ kapitall5tlcJ.·ych 
- na\ucdčuJtl tomu, ~e nú!i 
škol $ky systt1m nic /P v oblasti 
vyučby klavtrneJ hry celkom 
optlmdlny, prE'totc mlaclych 

Zaujímavý 
pedagogický 
experiment 
ra by bola pre dell tohto ve
ku adekutltna. Tieto roky su 
nat~astef!ile naJkrttlckefSte a 
prdue vtedy ndm untka veta 
dett so skuto~nyml ltudobnýml 
predpokladmi. 

Preto už dnes te v zahraniN 
bežnd prax hudobne/ vychoDy 
dell predškol ského veku ako 
organlcka stí~asf celého hudob· 
ného skolstva. Nie fe to pozna
tok nouy, pretože s obdobnými 
ndzorml - aby hudobný pre· 
JaD bol podporovaný spolu s 
prcfauom vytuarnym, verbdl
nym a ďaliiwll u~ u tomto ve· 
kovom obliobl -, i>/retduame 
sa u teorollckýclt diel ach radu 
našich t :.uetouycll pedagógov 
všetkych $toroN. Vač!iina z 

Klavírni školička 

klau/rl5tou prlprauuteme at u 
~ase, kedy Icl! Jl5ychlka ut ne· 
chdpe k l avlrnu hru ako preJav 
spont tlnneJ radosti a tú!by po
zna( l'ost novt1, ale vo cht~lfach, 
kedy obuykl~ U·ol$kl ,,tarostl 
!takou naJniUlch tr ied ZOS 
uelm l zatatuft1 psychlck!J suet 
dletata; preto mnohé dell cl!d
pu nduJteuu CSU ako stíl!ast 
Uolsk!)ch pomnnostt a ntekP.· 
dy sa snntia l o to, aby bolt : 
ĽSU uyškrtnutl. Nauyše, u tom
to obdobi Je ut dteta tak za
mestnané betnymt povlnnosta
m l u !>kole, žP nie fe schopné 
celkom sa oddat hudobn6mu 
preJavu. 

Dnešné tempo denného two
ta n~dovorute rodine rozul fO( 
u d letata predJkolského veku 
hudobné -a, samozr etme, nte
len hudobné - cttenle, éasto 
ho odkazute na pas1unu kon
zumtlclu hudobného sveta. Speu 
a ostatnt1 hudobné pretauy sú 
uo suofet aktlvnet f orme vefml 
potldl'ané, čo fe zaprtl!lnenl 
nielen samotnfímt rodičmi, ale 
l celkovou socldlnou a clvtll 
zai!nou substanciou dnešnt1ho 
l/vota. Hudobnt1 zdklady sú vo 
vd~!>lne dnešnfíCh rodln neu~po· 
kofwt1, t ked prdve t oto obrlo· 
ble fe pre dleta D oblasti všet
kého P~tetického cttenla nafzd
uafnef!>te. 

Nedostatok r ozuitanla hudob
nosti u dell predJkolského De· 
ku sa slce i!lastoi!ne nahradzu
te uýchouou v matersk!}ch !>ko
ldch, au!>ak sltudcla nie te 
ani v tomto smere uspokoflvd: 
rad učiteliek matersk!}ch Jk iJl 
oblast estetlck~ho unlmanla 
dlefafa vedome 151 nevedome 
prehliada a podceflu/e, mnoM 
z nich nte sa dokonca ani 
schopnl reallzoDaf s defmt hu
dobntl vOchouu na tírovnl, kto-

.. 

nich sa zhodla, te v tomto IJe
ku te e~tetlckl pdsobente na 
dlefa prospešn/! nielen Jeho nn· 
stdvaJúcof erudlc/1, a le prodn
v!>etkým Jeho b/Jdticemu cPlJ.·o
v~mu psychtcJ.·6mu .~tavu. 

Vfiučba deti prrd!ikol 5kélw 
ueku sl, pochopttel nt>, 11ytadufe 
špeclflckfí prlstup, dlfereTtcouo
ný nielen naDonok, ale aj vnu
torne. V:ntkc1 tu totlf okam!trt1 
Interakcia medzi uzdeldtmta
lom a vzdeldvanym {uychoud.
uaterom a dletatom ), ktord miJ
!e prtnlest veta dobrého, ale· 
bo naopak, mdte všetko pprmrr
nentne nav!dy nt>govat. Preto 
tJ{jučba naJm en!>lch sa mud 
optera( nielen o bohatú prak· 
tlckú sk tísenosf, ale mus1 1111· 
chddzat t : teoretlckl}ch pred
pokladov a dan!}cll motno~tr. 

V!>etky tieto a ďa/Ste nspt>k· 
t y sl musela uvedomouaf autor
sktl duoflca prof Zdena f a n 
tur o vd a prof . Milada Bor o
v tl prt konctpouant pdDodnet 
a v našef republlkll po prvý 
raz vydanef met odiky klautrn t>f 
hry pre deti pred§kol skt1ho ve
J.·u. Publ/kdcla KC.AVlRNl SKO· 
LTCKA PRO DETI 4-6-ročnd te 
dielom celkom osobitým, po 
vodnfím. Ak tu hovorlme v ~u
perlatluoch o publlkdcll, ktord 
sa stJOfou ofed/nelost ou vymykd 
z rdmca betných naklndatof 
skf}ch zvyklosti, te potrebné 
prtpomentíf aspotf nlektort1 fak 
tory, ktort1 ttíto vf}nlmol'nosf 
poiiJrdzufú. 

Publlkdcla te nktudlna; cellí 
problematiku rle!>l na zdklade 
naJmoderneJ!>Ich poznatknD ~tí 
~asnet všeobecneJ t predmeto
vel {t. f. hudobnet pedaqnqlktt. 
Hoct sa tu nadtritzufe na nat
progreslvneJJie na~e l cudzie 
sktísenostl z minulosti, nie te 
tdto k ontinuita rle§end strlkt· 

ne a nectlliuo. Naopak, fe zr•f· 
m~, te aktudlnosf problematiky 
klauirnef ltry sa tu vyzdulhufe 
ako syntt1za v!ietk~ho, i!o sa u 
priebehu l!asu osDedi!llo a za· 
puslllo peunt1 korene. Dlefa sa 
neučt ale na ztlklade hry p o
zn tl v a, teda obfauufe, pre
mtefla a nafmd tuor1. Ttlto sku· 
točnosf md suot prlmdrny l se
kunddrny vplyu na dam vzfah 
dl~fafa nielen k hudbe, ale t k 
celt1mu umeniu a k tlvotu v6· 
bec. Neexlstufe tu nll! scholas
tlckd, predom určent1, pretot e 
dant1 fakty techniky klavtrnef 
hry sl dlefa samo obfauufe a 
samo rle!il, hoci sl to neuDedo· 
mufe. 

••• 
KLAVIRNI SKOLTCKA auto· 

rtl'k Z. funturovef a M. Bor oDef 
;e Ofedtnela v porounant so za
hranltnymt publtkdclaml toll/o 
lfruhu aJ tym, te neelllnlnufe 
ulu:.tnt1 výučbu klautmef hry, 
ale naopak, zaraduJe fU do kOtl· 
textu $ÚVI lt1ho rdmca estetlc
kcf uýchouy. 1'/}m splt)a ztlklad· 
nd potladaDky, po ktorých u t 
dlh~1 l·a.\ u rtimcl i;kol skej ~ft!· 
ry nulamc, nby kontmuLta fed· 
notiWtJCII ndiJor otJ eiitetlckl'/ 
uyclwvy bola uyrawef!ila. Treba 
tu prtponwtW{ l rlaune uymkaJú· 
eu tluMrátorsku iipoluprdcu 
akmlomlcJ.·efw maliara f osefu 
Pale l• k a, ktorého obrdzky 
ťfl'll zauJmú melen mafMrou
\kCiu 5kratkou, neu!ieclnou 111· 
tJCtlcwu 11 farobnu~t uu, al e af 
iipchu/Jum ~pracouania, ktoré Je 
tuk(l bltzkC' tintJSnllmu :,vetu de· 
tt. lliUfliiiUUa fe af hudobnd 
,,polupraca ~J.·laclatera Lubo~n 
S lu k u, J.·tortt pre t li/o kn/ltu. 
napt.~al rad .\klatlblčtek na po
tuvwue t na tntcrpretouantt>. 
f c• teJ luu/hti neobyča1ne poet/co· 
J.·ci a emotwnu - l kec! vychd
llw zo :.ul-a5neJ lwdobnef d lk· 
c1e. Skolttka fC určend budú
CC/ poslucháčskeJ qenertlcll, te
da musi vychoudvat dell tak, 
aby dokdw ll chdpaf 1 sú~asnú 
lrudbu. V t omto smer !.', zdd sa, 
Je to velktt krok 11pred, l ebo 
klaiJlrne !.koly zvyknú byf u 
tomto ohlacLe eSte l dnes dos( 
obuzretn6 a nlekedrt ot zbyl'oi!
nn J.·onZC'rvatwne. §koltčka vy· 
chadzä z prirodien'ycoh dtspcJ- · 
ztc/1 predH:ol:.kych dell, ·z: t(:h' 
radosti z hry, z poznl1uama, z 
/rh tútbtf pretuárar a uytDdrat . 
Preto sa nezabudlo nn/ na r óz· 
ne melodl:ácte rtekanlek, ob
mPnlf naznačentich model011, 
nec/ryba/li r cizne hddanky a 
pod. Otela ma tak poea, t e 
hra na klav1rl nte te Ibn po
vlnnoslou, ale predo11!ietk(/m 
rado.~f, chopenie ~a daných 
motnost1 pre vla~tné uyfadre
nte, vlastnu sebarealizáciu. 

v tychto dltoch sa dostdtJO 
na!ia prvd a koncepctnu ce/knm 
p6vctrtnd KLAVI RNl SKOLICKA 
PRO DETI 4-6 LETB na pulty 
na~lch knlhkupctleu. Vydavatel
stvo Panton 1Jypl1la takt o mo
dzeru, ktortl doteraz existovala. 
"Pravda, s uedomtm, te jedine 
prax ouer l platnost všetkých 
hypot l!z a radu experimentov. 
Treba sl len pr/af, aby ft1 to 
KLAVTRNI SKOLICKA autorfl'k 
7.den1f fanturouet a Mtlodtf Bo
rnvet pomohla rte~tf otdzky, 
1ctort1 sl cel d na!ia hudobntf a 
pertnqnqlckd vereJnost dlhU 
l'as klddla a stíi!asne, aby u 
dett zl~kala nielen vlastn[} zd
utem o hru na klavfrl, ale l o 
celq komplex e.~tetlckqch hnd
n iJt, ktorých nerozdlelnou ' /Í· 

~astou Je af hudobnfí sDet. 

TOMAS HEJZLAR 

Komorný orchester konzervatória v Gruzlnsku 
V prvom aprilovom týždni odišiel Komorný 

orchester K onzervatória z Bratis lavy do Gru
zínskej SSR, aby tam uskutočnil niekolko 
koncertov v jej hlavnom meste v Tbilisi a v 
blízkom okolí. Zájazd sa uskutočnil po do
hode Ministerstiev kultúry oboch krajín v 
dňoch 1.- 8. IV. 1976. 

Gruzínsko je krajina s vel mi starou kul 
túmou a historickou tradíciou. Vzhladom no 
jej vefkost a množstvo zachovaných pamia
tok, možno ju považova( dokonca za jednu 
z najstar ich krajín sveta. Dnes sú to hlavn" 
architektonické pamiatky, ktoré dokazujú bo· 
ha tú históriu a vysokú k ultúrnu úroveň. Gru
zínci sú snáď nepredstihnute rní hostitelia 
o čom sme sa presvedčovali každým dňom 
ná§ho pobytu. Stretnutia s nimi sa vyznačo
vali úprlmnos tou, srdečnostou a skoro nlkdv 
pri nich nechýbala ich - väčšinou viachlasná 
- fudová pieseň. 

Koncerty sa uskutočni li na pôde tamojších 
atrecinýeh ikôl a vnoke1 &koly v Tbilili vWy 

tak, že jf'dnu polovičku vyplnili miestni žia
cl a druhú náš Komorný orchester na čele 
s dirigentom prot J . Pragantom a dvoma só
llstamt ( čemballstaml) menovite E. Hra bov
skou, ktorá mala pripravený koncert I:.. 
Boccherlnlho a L . Kantom, ktorý hral kon
cert W. Fr. Bacha. Okrem koncertov v Tbi
lisi sa uskutočnil l jeden koncert v neďale
kom meste Gori spolu s ta mojším dievčen
ským komorným zborom, ktorý sa momentál
ne pripravuje na zborovú súťaž do lrska a 
ktorý bol pred dvoma rokmi i u nás. Neďa
leko od Gori sme navštívili l kúpe lné mes
tečko Boržoni, známe svojimi liečivými pra
meňmi. 

Okrem oficiálnych k ultúrnych s tvkov, nad
viazali sn mnohé priateľstvá a vydarený zá
jazd sa skončil želaním oboch strán v čo naj
častejšiu m ožnost takýchto A podobných po
dujatí i v bllzkcj budúcnos ti . 

RM'A~T;. HROlN~ 



O problémoch 
bachovskej 
interpretácie 

K BachoveJ hudbe (tak a ko 
l k všetkeJ ostatneJ) možno 
,pristupovať z hladiska výkon
ného umelca v podstate tba 
dvojako: buď ju podriad iť svo· 
~Im oaobnfm hudobným aklo· 
nom a hréi!lkym schopnostiam, 
alebo opai!ne - yyuliť tieto 
pn i!o molno najvernejlie tJ. 
•oi!enie • f povede skladatera. 
Pravda, každý je presvedčon9 
o svojom práve a o svojej prav
'de poi'\atla Bacha, no nie na 
tom záležl, ale nn umeleckom 
výsledku. Zame ranie intorprotn 
uda najobjektlvnejš io možno 
postrehn t1t právo na organe, 
p retože povaha n ástroja neprt
IIIUfa okamžit(! koncepčnO 
,.in plráciu" pr i výkone, 1110 co· 
lú zvukovO výstavbu d io l11 tre· 
ba registračne vopred pripra 
vit do najmonšlch podrobnosti. 
'organlslft, podobno 11ko diri
gent, pr i konco•·to už nemôže 
uslahnut do lnš trumcntlí cle. 
niskusie kolo organove j !ntor
l!ľlltácic, pokinf pravda lnA 
zlozky hry boli na (•rovni sa 
iiotýkaJt1 najmU tokýchto zreJ· 
mých a zásadných zvukovo-sta 
vebných pos tupov. ktoré ton
ktorý umolcc použil. 

Umelec p rvé ho spomlnančho 
zame•·anla sa na toiko s polieha 
na vlastnú muzikalitu či genta
mu, ll jo presvedčený o ne
omylnos ti svojl1o ,.vcllontn sa", 
že Je s l Iba sám k r itér iom pri 
prcdveden( s kladby (zll morne 
nehovorlm o interpretácii, pro
tože tento termln znač( In ý po· 
stoj) . Taký to výkon mOže by ť 
velmi pôsobivý, lebo v r á mci 
! lrokých zvukových možnost{ 
organa motno použi ť na jrozll l!
nejllle, 1 nekonvončn~ a ex· 
tr~mne zos tavy a s led y zvukov, 
okrem toho zapOsob( aJ os ob!· 
tost vystupovania a techniky 
výkonu umelca, ktorý sa po· 
vzná! a nad obvyklú prax. Ge· 
nla llla, ani ,,vc!tenle sa " však 
nechránia p red omylmi a ta k 
b ývame svedkami, t e v sused
atve stýlove podarene j Inter· 
1)retáCI!i niektorého d1ela hned 
Jle&ledujúce prekvapu Je Jahko
vUnosťou a neadekvátnosťou 
vofby Interpretačných pros· 
tnedkov. Najslávné)št umelci 
tohoto razema priprav11l mno· 
h~ !illnt poslucháčske záWky, 
11e neposunuli dopredu vývoj 
" poznant ~týlu toho·ktor~ho 
skladateia; hrah v~dy Iba sa · 
Jllých seba, čl hra \1 Bacha, Bee
thOvena alebo Chopina . Is teže, 
výkonný umelec má pr ávo na 
to, ibde to treba priamo kon
itatovat a nepredsherať, že ide 
e pravú ,.bachovskú" lnterpre· 
tíclu. Horšie je, pravda, ak Sil 
takýto postoj k Bachovej hud· 
be zaujlma z pohodlnos ti ale· 
'tle z nevedomosti výkonného 
umelca čl pe dagóga. 

Mnoh~ senerác ie umelcov 
l!ruMho zamerania sa snažlll 
,prácne a za pomoci obsiahlych 
hudobných vedomost( prlbllžlt 
Bacha svojim súčasntkom. Všet
ci boli - musell byt - zvla· 
zant & estättckým c!tentm svo
jej doby a podla toho vyznel 
Ich Bacli, pričom velkťi úlohu 
brala aJ neustále sa meniaca 
zvuková tvárnos t organa jed· 
notllvýcli epôch. ~elkt Interpre
ti romantizmu ( Gullmant, Bos
sl; Straube, atd.) v úprimneJ 
inahe o prlbllženie vtédy málo 
známeho Bacha obecens tvu, ro· 
Jllantlzovall ho s rafinovanou, 
!prudko dynamic ky zvlne nou 
zvukovosťou a tomu prispOso
hlll Aj ostatné zložky lnterpre· 
tácle (artikuláciu, frézovanie, 
agogiku, te mpo, ornamentiku, 
rormov~ stvárne nie, registrač· 
nO techniku, atd.). Mnoh( vý· 
konnt umeleJ, najmä klavlrls· 
ti, este 1 dnes obhajujú takéto 
poňatie, lebo je poslucháčsky 
vďačnl§ a nástrojove efektné. 
Pred 70 rokmi Albert Schwelt· 
zer dokázal vo svojom l u n4!1 
známom diele o Bachovi po· 
ehybenosf tohoto výkladu Ba · 
ehll, ktorý s!ce .,modern izoval" 
zvukový obraz jeho diel, avšak 
celkom podstatne Ich deformo· 
val, nezriedka zasahujlle do· 
konca do rukopis u skladateta. 
Schweltzer obrátil pozornosť 
na osobitú zvukovosť baroka a 
jeJ funkciu v diele a zdOraz· 
ftll nutnoef c:n,panta Bacha v 
liltl a11vlal01t1 Jlho 4ltl ( IJ 

zväzkov organovýcli skladieb 
predstavuje Iba asi osminu Je· 
ho diela\] a Jeho epochy, To 
dalo Impulz k podrobnému Stll· 
dlu s tarých prameiiov, Inter
pretačnej praxe a his tori c kých 
nástrojov, ktorých zvuk a mož· 
nosu hry sa s ta li základom tn· 
terpretsčného š týlu tzv. orgo· 
novej reformy v prve j polovici 
nášho storočia (Interpreti He lt· 
mann, Walcha, Matthacl, tcore· 
liet Keller, Klotz , atd. ] . Pl·av
da , neš lo Ibn o preorie nlovonle 
zvukovej podoby d iel použlvn
ntm barokových r egis trov a o 
zvukovú výstavbu diel do ve r
kých, vzájomne kont•·os lu júc lch 
plOch bez pozvofných precho
dov, a le o lWehoctnotenle celé· 
ho komple xu Interpretačných 
pr·ostrledkov: rovnomerné, ne· 
zvlnené tempo, a rtikulácia a 
r rázovonlo pociYa onnlog lckých 
vzorov v Iných Bachových d•e· 
Iach, o rnnmenllko pod Tu dobu· 
vých ornomentačn ých ta buliek, 
rormová vi•sta vba zodpovedaj(•· 
ca ba rokovému "chórovému 
prl nclpu", a tcr. 

V novi.oj dobo su tnnto ~n1f'lr 

nouied ka vyhrocuje do extré· 
mu v zmys lo (pod Ta miw l zlo 
pochope nej nfcktovoj to6no, eo 
vedie k zv ukovo ) jed no tvárnos· 
ti (dielo sa od o h rá bez zmeny 
na jednej zvukovej ploche l. k 

motronomlzúcti a k výrazovA· 
mu akadem izmu, dokonca k vý
razovému sploslcn tu pouzlvR· 
nim nepretržité ho s ti!Cc!l ta 
(pretože palec sa vraJ ncpou~.l

val] . 
Jednako, zA ada štý lovosti 

(nielen u Bacha !) s11 pozvor
na stala zlikladnou požiadav
kou este tiky lnterproHlclo na· 
roj súčasnosti l 11Hlradlo m in· 
torprétačnoj práce umelca. 

Keď sa mám vyjadri ť k vlast· 
né mu ponatw Bacha, jl'l to na 
obmedzrnom priestore preťat
kó poduJa ti e. Nemô!om uv1esť 
a m skutočno~ll. ktoré sú mi 
podkladom, a m diskutovať pro· 
h chodné názory a le bo vysvet· 
rova ť zle pochopená hM lovité 
poučky, ktoré su v obehu. Ved 
1ba sta ť o bachovskcJ regts trá
c•l v mOJéj p ripravovane j pr~
cl o organovej interpretácii za
berá. skoro 100 strán. Môžem s a 
jednoducho vyjadriť Iba tak, že 
sa zastávam takej lntcrpreláclo 
Bacha, ktorá berle do úvahy 
vSetky známe skutočnosti , Iý· 
kajúce sa Jeho žtvots a die la, 
jeho sOčasnostl , lnťiirpretačncj 

praxe doby a n ástrojov z Jo· 
ho obdobia. Ako pedagóg mám 
dokonca povinnos t zastávať ta· 
kýto pos toj. Dnes poznáme 
mnoho oporných bodov pre au
tenticitu Bachovho prednesu 
(Bachova výroky, hodnoverné 
opisy Jeho názorov a spOsobu 
h ry, jeho organové dlspozlcle a 
posudky a o rganoch, zachova 
né organy, registračné a tnt'i 
záznamy v jeho rukopisoch a 
pod.), ta kže zvolanie " ktože 
vie, ako s l lo preds tavoval 
Bach'' patrí minulos ti. V pod
s tate Je jasná aj ta k dO!ožltá 
zložka zvuku ako tzv. Bachov
ské plena, t. j. zostava r ogls· 
trov: zas túpenie základných r e· 
g ls trov a allkvotov, Ich fareb· 
ná chara k teris tika, zvukový 
základ, štrka spektra, hus tota , 
predomlnancla určiteJ vý~ky, 

vynechanie určitých polOh, 
a td. Možno rozllš lt dokonca 
zvukové požiadavky na s tvár· 
nenle diel mladého Bacha, od 
palety zvuku pre diela stredné· 
ho alebo poslednAho lipského 
obdobia. Podobne Je to s Inými 
zložkami Interpretácie l a rtl ku· 
lácla, frázovante, tempo, orna· 
D11Dtlka, formov6 výatavbe), 

ktoró dodávlljtl Bechovmu dili· 
lu - na rozdiel od jeho pi'Cll 
chodcov o s í11!usnlkov - vv· 
hranený, vrcholový charakter. 
kt01·ý ho v hudbe všetkých ob· 
dob! 1·obl tokým jedinečným. 

Na druhej strane ostáva 
otvorených mnoho otázok, kto· 
r é už osi ne budú vysvetlené ani 
doložiloTné p ra mof1ml. O jed
nom l o druhom však treba ve
dlof, kod sa nechceme dopustiť 

zjavn ých proh reš kov proti Ba· 
ehovmu ~tý lu . Chn jo nám 
vzd lolonojšla hudobnll epocha, 
tým viac pomáhaj ú konkrétne 
vedomosti (nie heslá l); boz 
nich jo to asi ako v p•·ovopl· 
so: k to nepozná g ra ma tiku, oni 
nevie, to urobil yps ilonku. DO· 
klucl né zna losti vo sfére lntor
pt·etačných problémov a orga
no16g ie sí1 p re koncertnú prax 
organistu nevyhnulnt:, nojmU 
ked so stá lo viac hráva oj na 
h ls to•·lf•kých nústrojoch rozli č· 
nýc h liOb a pô vodu. Nomys llm, 
žu poznunlo a tWidržtovantc so 
zásad stý lovosti porus uj(l ln ter
\)I'Ctu č nú s lobodu alebo zno· 
mol.illl jú osobný výklAd d iela. 
11m usmorftu jú z ložky ln torpre· 
tóclc llo u rčitých cl ohovýc h 
h l'il n lr, v rll mc l kto rých jest· 
VliJU dosť pnustoru pro vla l:;tný 
v~·klacl, do konca pre zdanlivo 
protlrhoclné rlei.ontu . Osobnost· 
nll i: 1·tu a vý•·uzná hudobnos ť 
majú byť zas tí1po nó v každej 
in tl'rprot.1cll 11 tstože mož no l 
vedomo pn•kmc•f hromec i.tý· 
lu, 1do vi;Hk u to, a hy zložky 
lntcrp rotl\ciu us tu 11 v sú lode. 
Bolo hy lw p•·orcslo nll lno l nr>· 
umolockň, ak nnprl klod u Ba· 
cha sice puu211ome š t91ovíl ro· 
glstréciu, ole n~og1ku roma n 
tlckí1, ornamont lku podfa s tH· 
rých Fronrllzov a tem po ce l
kom SVOJVOľné (alebo naopak) . 
Tv rcl lm dolej, že zd Oraznonle 
stý luvostl n ir. jo ani na uj mu 
pos lu chl\čskoho záž.itku: na
opa k, dovoľu je v rúmcl progrr~ · 

mu v!lč:.1u zvukovú dlfe ronclá· 
ri u, okrem toho v pos lednom 
časo ukazuJe posluchi'íčstvo no
oiJyi'olnú zárubu v po~t1vanf do
bového zv uku [ensombly s la· 
rýc h nástroJov, atď.). 

Rád h1·ám na h istOr~ckych 

ná~trO)OCh, prl'ltOf.e Sil nf"U!;ti\
lym l zdrojm• in~ pl rácle a po· 
učenia, a vsak rozlls u)em medzi 
r igoróznym ,.h lstorickýmu 11 

.. ~t ý lovým" pona tlm Bacha. Od· 
mleta m prvó. lébo je obrátené 
do minu losti (niektorí napodo· 
bUJU dokonca s ta ré p rstokla 
d y) 11 n11 priok v~etkeJ snahe Je 
1\uzornó na kaMom Inom ná
s troji, než na pár zachovaných, 
na ktorých skutočno h ral Bach, 
aj to s výhradami. .,llistorlc
ké" reprodukcie sú azda zauj!
mavé pre odbornlkov, alo oslá· 
va jú odťsžlté od živého toku 
hudobného života . " Štýlové" po
fla llo na proti tomu počfta (ok
rem spomfnaných vlastných zá
sad š týlovos ti) l s dnešným 
poslucháčstvom, s jeho bohatý· 
ml hudobnými zážitkami a s kll· 
senos taml, s es tetikou dnešné· 
ho zvukového cttenlo. Stýlovým 
os táva na toTko, nnkotko vie 
poslucháčovi tlmočtt osobitosť 

s kloda tera čl diela a zroteine 
ho odl!š it od iných. Domnieva m 
sa, že toto poslanie š týlove j ln
tcrpt·stlic to je hudobno obhá· 
jltolné a opodstatne né. 

Aká budo bachovsk tí Inter
pretácia v budúcnosti, nevedno. 
Celkom Is te však vs trebe do 
seba s umu dotera jšieho pozna
nia o Bachovi a nevráti sa do 
včerajška, aJ ked obecens tvo 
niekedy pr ivHa predvčerajšl 

s pOsob ako š láger z čias ha· 
bičklných. Organové lnterpre· 
tácia Je u nás mladým žánrom 
a treba mnoho času, aby sa vy· 
tr(bll vkus tak, ako je bežné 
napr. u klavlrneJ čl symfonic
kej tvorby, aby nad!enle za 
orgAn a za Bacha, ktoré li tak 
radostné, prerás tlo v hlboký a 
uvedomelý zá ujem. 

FUDINANii KLINDA 

Budem úprimn ý. Ako :mčf· 
najúcl. i ba t rl! tí rok na vla~t
ných nohách stoja ct skladateC 
som roku 1966 napísal o Zlm
merovej VII. symfô!tii neprtaz
niJ:tí kritiku. Vyéfta! som 1ej 
prehnaný pátos. tuším že• aj 
bolest!nstvo a es te čosi. ale ut 
neviem pr esne éo. Ztmmerov 
prístup k hudobnémtt materiá
Lu. j eho úporná snaha k lenút 
vefké výrazor e oblúk y. pove
dať vždy z rto J:u t •setko. čo mu 
Leži 11a mysli ! na srdci. sa 
akosi nezhodovalo s jeho po
vestou odbojné/to novátora. ant 
s v tedaj§ou predstavou mladej 
generácie o tom. čo v last ne 
novátorstvom. Pxperimentom 
j e. Ale p1·ešlo desať rokoť. 
Ztmmerova zbier ka symf órttt 
vzrástla síce o crawe d ve, ale 
prišli aj Piesne bez slov pre 
sláčiky, op. 66, pies1iový cyk
ltts Smaragd, Motetá na latin
ské texty, Madriaalv na staré 
anglické texty. Viac ako jeho 
velké symfonické konštrukcie 

Hudobný skladatel Ján Zim· 
m er sa 16. máj a t. r. dožil pät
desiatin. K jubilantovej tvorbe 
sa na stránkach Hudobného ži· 
vota ešte v rátime. 

JÁNOVI ZIMMEROVI 
namiesto blahoželania 
mi potvrdili j eho v lastné pre
s t·edčenie, že v hudbe je dô
ležitý a podstatný ,.vnútom ý 
realizmtts", cltapanú ako u me
? l ie citu, z ro::umitcCne spro
stred kor·a11éhn t' !írazu ľurlsh:· 
lto nuít ra. Z lmme1·. k torý v 
.~umfóniach w•raz .,to)í na pô
diu a ::osi!neuá. monumcntali
zovarlá emocionalita nás t'last
ne od neho oddeCuje. u púUit 
odrazu od tohto 1Jostoja, sila 
jeho m onoltiau sa obracia dn· 
v nútra a. v mcia sa ozecHolt 
ako pok H., o Intímny dialóg. 
Tieto Z!mme•·ot•e skladbu 
Nproblcmatlzot:ali moju nczre
llí. predt'osne utt•orenti 1Jrccl
stat·u o jcl!o l l'orbc. Do t·ofuiú 
mi vracať sa k jel!o lturlbe alm 
k. žl!•emlt organizmu - nic 
l en tým . že poodhalil i Zimm~'
r a zdržan!ívéllo. vyrovna neho, 
emoclonalne ak tív nPho bez 1Já
tlalwL·ého prvku pótosu. a ne
t• yspytatelnej t';;ruAívo.~tí. ale 
aj tým. že vymedzujú jeho 
,,ymfonlckým dielam miesto v 
cel kot:om kontex te je lto osob
nosti. Tch intímne detailizova
nú st' et t•dycll uje atmosfértt 
.. obýuaností" í t'elkým m así
t·om, ktoryrn by :~me bez tých
to .,drobných k vt?tov" .a-si mc
nc>j verili. Ja. to aspoň tak ci-· 
tim. 

Reálnosť 

Po desia tich r okoch som sL 
znovu vypočul Zimmerovu V II. 
SJJmfóniu. tú l.:torá ma kedy
sí tal; clrat dtla. Bol v tom k us 
zámernosti - skúšky samého 
seba. A bnclem znovu úprtm-
1t1Í - páčila sa m i. Zlnlln!!r 
v Ili' J ltorort t'ŠC'tko. co 11HL 
leii na srdci ! na mysli -
oct 1li1Jstickej meditácie ada
gi(, cez t rmlc', títotuť, l;on(li/;1-
n(• a!Lt?nrá. grott?skuc• tiškfabl> '! 
capr icció::uf1Ch mozaík. a:t po 
d rt•it•é [i11cilocé maestciza. Je 
to j eho t ypiclqí monolog 11a 
p rosccnlu - určcny t•cľkťu;.; 
pr iestoru. Ale verím mu, ve" 
rim mu or•Pla 11iac ako p red 
desiatimi r okmi. chápem. ::e 
je skutočne jeho. f. l' poctivo na
berá hm otu z drobných prito
kov a nedokotúľala 110 k mo
jim nohám ako bludnli balv an 
nej aká absurdná náhoda. 

Neviem pisae oslav né blaho
želania. Adresujťm Jánov i 
Ztmmerot:i tríto príltodtt z his
tórie v lastného dozrievania, v 
ktorej je hlavnotL postavou on 
sám namies to ob!igátrl eho v tn
ša. a v iem ze pochopí, že moje 
pero viedla. úcta. a. snaha poro
zumie~. 

JURAJ HATRfK 

a optimizmus 
( Dokončel'ne z 1. s tr. l 

nomtckýéh otázkach v kulhlré. 
Oale j dr. Nováček hovor il o 
ús llf II. zj11zdu ZSS t r iezvo a 
úpnmne zhodn oti ť s ttuáclu, o 
a ntima rxlsllckých tendenciách 
skupiny jeho členov, o ú lohe, 
ktorú v tomto s mero zohra l ea 
sopls ZSS Slovenská hudba a 
konečno o s ttuácll v 70. 1'0· 
koch, po XIV. zjs zde KSC, o 
dOraze na konsolidačný proces, 
na zvýraznenie š lrky metódy 
soclalls llckého r ealizmu, na 
opll tovné vyzdvihnutie vzta hu 
umenia a spoločnosti. Predná
šalel v ta kme r poldruhahodt· 
novom referáte rozvljal vtac 
da !šfch n á me tov. 

V prednáške Rozvojový pro
gram hudobnej kultúry na Slo
vensku - perspeklfvy dr. La· 
di11ln Mokrý, CSc., zhodnotil 
s ituáciu, ku kto reJ sa v oblasti 
kultúry na Slovensku od os lo· 
bodenlo dospe lo: v prvej roz
vojove j vlne Iš lo o vytvorenie 
profesionálne j zá kladne, o zria· 
de nle profeston(ilnych Inš titú· 
elf, poštátnenia hudobného 
ilkols tva a vytvorenie jeho uce
lenej sús tavy; druhá rozvojovA 
vlna - od r. 1970 znamenala 
federáciu " plnom rozsahu, pi· 
nú kompetenciu l zodpovednos t 
minis terstiev školstva a kultú· 
ry za JeJ dorle!ienle, vznik pro
fes ioná lneho hudobného vyda
vatefstva Opus, plnoprávnej 
umeleckej agentúry Slovkon
cert, pries tor pra vývoz kul· 
túry do zahrnnlčla, vznik Ko· 
š lckeJ filha rmónie a Zllinského 
komorného orchestra , založe
nie Hudobného Informačného 

s trediska pri SHF, rozvoJ ams
térskeho hnutia, záujmoveJ čln· 

DOlU v obla5tl hudby, zntroč· 

• 

nen le práce čoraz pol!etneJ~tct\ 

Kruhov priateľov hudby atď, 

Dnes m6me ucelenú štruktúr u 
hudobneJ kulttlry, k torá má bá· 
zu celoslovenskú, slovenská 
hudba zača la plnit r eálnu spo· 
ločenskú funkciu, vytvorila sa 
s ta bilizovaná s kupina konzu· 
mentov hud by. Dr. Mokrý lto, 
varil dale j o úlohách, k tor6 
čakajú v oblas ti citoveJ v9cho
vy, kultivovania poslucháčov1 
najma mládeže, o pers pekH• 
vach rozvoja hudobne j kultllry1 

kdo sa •·áta s rast llclm podte
rom kultúry v životo človeka, 

no kdo súčasne treba rešpek· 
tova t 1 skutočnost, že nie kaž
d ý človek sa s tane konzumen
tom hudby, pre ko2dého vša lt 
tre ba pripravit optimá lno pod· 
mienky pre JeJ prljfmanlo. NaJ· 
bližšie porspektrvy v rozvojo• 
vom programe hudobnej 'kultú· 
ry na Slovensku sa dotýka jú 
usporiadania a vyriešenia le
g ls latrvnych otázok, dobudova
nia jestvujllclch lnš tttOctr, do
budovania SlovenskeJ hudobneJ 
spoločnosti a, prirodzene, s tá· 
Jeho podnecovan ia tvor ivej sré• 
ry. 

V. semlnlir mladých muzika• 
lógov a kritikov v Pieštanocli1 

z ktorého domina ntneJ - pred· 
nliškovlij časti sme p r tbl!žill 
niektoré základné my! ll cnky, 
doplnili prlspevky č lenov Kru
hu mla dých muzikológov - I. 
Mar tona, B. Ba náryho, I. Tvr• 
doňa a D. Jak ubcoveJ. 

Z. M.UCZSLLOYi 



Slovenská filharmónia 
22. a 23. IV. 1976 

P r 1slušmk s-tredneJ genenic.e R0;\11\N BERGER je 
typom hlboko mvslitcf!>kv zalozeneho ~l<lad<~tela. ktor) 
s kôr, net prikroči k samotn~mu tvon\t>mu aktu. ne· 
cháva uporn~ m 7\':lŽO\'anim dielo v ~ebc nkob1 do1.ne· 
vat; prem~·šTa líniu jeho postupov i cellmv~ho formo
vého riešenia. Je autorom, klon'• l<u kompono\'amu 
do peJ ai v zrelom veku - ako trlcl..,iatnik , ab~olvent 
k lavírnej h rv na VSMU a po nlť'koTkoro(·nom )X'(h 
gogickom pôsobení Zoznnm jeho diel J(' pom<•rnt• ~trué· 
n\•. vyvai.uje ho však kvalita n úpornt• rir senu' proble· 
mov. ktoré Bl'r~erovi kompozičnú prax na~tolule. Pre 
velky zmysel pre f<lrebno~r mohli In ... mc ho charnk
te r i70Va( 8 1 ako mai1:Jra t(mO\ . Pok1af bv 'mc ho 
v tomto s mere chc"li zaradil podla .. pou:i.ill'.l maliarskej 
t echnik v'· do nejakeJ -,kupínv. tak by mc naj-..kót 
našli paralelu medz1 pa!.telom. pnpadne akvarelom 

Tr11~íck'' o~ud velkého !>loven.,kE'ho muzikológa pod
niel il Bergera ku <;kompono\',Jníu -.~ mfonírkf!i pocm' 
1\lemen lo po <.m1·ti l\l iro~la\·a Fíllpo~. Skor nt•/. dospt 1 

k 1omuto takme1 polhoclinon!mu :liť'lu . .,komponoval 
k1 a hi u. 1!-mmútm u verziu -.kl:lclbv nkn h<•zprostrcdnl 
d o1em 1 tra~<'dl(' ]Ol''kor -.a mu ,.,ak rilclo zcl, lo l>l't 
prchu~tent.' 1. 

s,·mfm11('ká pot'·rn;J '\k ml nto po 'mrli ;\1u·o~l.l\'ll fi
J.p·t IE' n·fkou plochou Jll,,wflt'kt•t m~fli::iril'. a al;n 
Rutor ' hulh'tmc• prezradil. 1~lo tu pn·clm·;:.p;Jn·m o ,~·
.Jaclrt•nll vl:hi!H'ho postoi.t k IE'1tn ~mlltiW.J wlnlosti u 
n<•suhln~u ~ nou. Autor rharaktcnzuw rlwlo ako had
ku s mrt\\111 lluclnbnnni proslrít•dkarni u~ilo\'al n \\
JMlrrnH' nc.'suhla-.u s tak1 mtn l;on<llllln. ale Mlt'nsm• 
at .., t\·m. éo ho prt>ctchadz In a z:tpl'lčlllllo. 

B<'n::cr tu kl<i<lol l'ť'fk1 d .. ta/ na -.amotn\· n.qxlfl, n.1 
jl)l'('ll('IU. i'O~Iucha(·a Ohlii'O\ oli Z\'U]W\ tlU \ Vll,llH·/.tYCl.._ 
(ou. pestrn!-.(ou faneb. hol'i 111 "' t' v tomto smnc lll.t 
pnam nevrct•rpatcrne reLen·y, nrbolo jeho ;anwrnm. 
1 siluje o jednocluchos(. mll'staml ai. lapidúrnosf n·pn
vectc. Aula aJ preto potrPbuJe k tomu (·asO\'O porncrnt 
rozlahltl plo<· hu . ktorú vsak ,., ria tne v~·u1.il a uc:·mm 
buctm·aJ ."., uz11·•m1m pnn<·1pu lwntra-.tu a ucb z1. v.m11ll 
napiit1a huclob1who prudu. l p11 poutlt! nazn.tl;t)\ ""· 
mc tne \lt'nwnto nL·mkhnull' k rw ial,, mu zno~mt·nHI 
tOJ·mmt'lllll pudunsu. ale <'HIIu(·nn~ton 1\I V<IľH "l \'IIISI
nu lo~ll;:u roz\'lt<111i<t Cl'lknn• n ,menu• tl!l'l,l 11 .JIH'

ch,l\ a v po..,JurhacOYI uln,l';a )tit'i <lt•Jt rn · n IP:JÓI • c·1t\ 
"' llk.t koTn•k ZtJ\·najsko\ os( su tot i z lkl!l.l'l "' 1 C'Udt.iP. 
:-.. .. wonnm tí. ek u d1·n:unic:l,ehn no~r.lsl,anm /~llllil'\:,1 n:1 
v r(']wlt• muti\', ki<H'I' \'Pfm1 Pl'l!lttllllllll u1 od IJ, t thn\C
nnn•J O~udovt'J \Yillfóme. Poll 1t11n lohto '<\'lllholu l \·o
kuje pri.,lusnr úst•k J«.>dnollt.ll'IW url' l ll' ],unkrétľ.l' p1 u
g ramo,·e v~·znenie. 

Bohatstvo a vanab1hta zvä(·;a .i<•mnejšit•h lllll'bn~·d' 
odtienkov, rytmus a kone(·nc i {'ao.,o\'ÍI rol.ľnhloo.,( dw
la, dynamické vlnenie pomerne sírokq:h ploeh nt•sú 
so sebou rad problemov. tak p1 <' cllrigt•nt:t alw pn 
hračov oreh<'sll·n V tomto sme1c mui.t'llll vykon n YS 
TRI KA HEZUCil U charaktcrit.ovuC uko prillaJmene.t 
úetyhodn\· [ i keď sa mu. pochopiteľne. nl'podr.rilo zclll
l af tuto problematiku bezo zvy;.ku). Sut:a\nc mu..,.me 
pouka7a( na to. i.e v daneJ situáCií bol t.1 pom diril{l'nt:t 
oo lll'•'ľJ1rPti.lriu whto druhu hudhy uzdu lllllvhod · 
nrj~fl11 rw ,pollotovlljsím. V tomlo !>nlt rl' poctu! ilj z kon· 
tr Xl\1 c·C"lcho koncE-rtu V\ kon nHjpr ''-\'l'dtt\'PJ'-1. 

Pri prievodc I koncertu pre kl,tnnt•l 11 ordwste•· 
f mťll. op n od Carla ;\lanu qm Wt'ht·rn mu ... mw lll'l 
s ',·lwnom dm;.:c•nta o;pokojm u1 mlnt'J. S •llo.,t:t .IOZFr 
LUPT 1\C'!K <,;\ uwedť·•l 1.at1ar nnjm;i pri intl'I'PI t•t<lt:íl 
~ut·asn<'J hudb\. kde doslo\1\ om rúd l priam nndTud-
kvm• mo.mo ... rumi bohatej di ten ncial'.t' tonu - naj

mii v naJ.t<'mtWJSJ<'h ľťiU"trodt, • Pnkl.tT t11'to o.,chop 
noo.,ti moze vvuzn·ur v cllt'lildt , l>tnn• mo1.mknvito <;ta
vaJÚ na farbf', je Luptúc1ko1· \'kon \~ ... oko pn wcdči\·y. 
Wť'berov Koncert sta\ al na k pnd nt• IH l prohh•mat i ku 
C<'lkom inu. Popri technickom arzl•nall• 1 ,t ,. tom In o.,rne
re i keď s uré1tymi prehre ... kamí nalwnwl' 1wsk ,am•1l1 
fil\dala sa od neho i schopnos( udri.nnia t\·orn·ého na
p ätia v dlh!ích líniách. V tomto !>mere mal jeho v~·kon 
eštE' dost veľké rezervy. Navvse !.uhra s orchestrom , 
vďaka častým tempovym výkyvom. boln do<;f problt·· 
n1atická a dochádzalo k markatnvm a ru~1vym koli
Ziám v celistvosti súhry. 

Z viedenskYch klasikov je lla.1·dn zn•jnw najobfubc
n ej!>ím Re.luchovvm autorom. Nccudn, žt> pre ;.nqc 
b1·ati~lavske ,.,·stupeme \')'bral s1 opiltovne .J('ho JHO 
svmronJU G dur - Vojenskú Zda s;.;, že UC'/.urha \' o.,na
hť' o čo najlepšie \·yznente veno\ al nnsltlciO\ an1u pr<'
mlerového Bcr~era naJviac ča ... u ;~ l'ni'I'AII'. kton'J ~a 
potom nť'doltt<ívalo v do~tatocnl'J a poll ebnl'J miere 
i pre ďab1 program .. Jedin<' takto mo/.nu \'ys\'l'tlíC i'>ll' 
Flcdosiahnutosti 1 celkov!.' fnntazijne skromnl' pnstup 
)(: ()l;tatn!.'mu programu. Orche~ter SF t<>ntokrat nť'do-
a hoval am woj ;tandard a aJ v llavdno\'i '·l n<'vvhol 

''tacerym nepresnostiam. Ct•lkm·<· poclanlt' p<~J.naéila 
skór reme!>elná rutma, nez t\·ori\'ej;ie zamt'tl'n ll'. 

VLA Dll.ltlR CIZIK 

Operný zápisník 

Festival 
Snlmk.l: l. Kvoptl 

komornej hudby v Nitre 
1\: trHo: n<'J X1t11anskej hud,)bnt•J Jali a JC~ent rad1 

sa 1 pn-.lt>drn rh rolwch Cd o.~ lo 'l!n~J•u i<'Stl ra l l:omor
III.'J lludb!l. Tuto prehliaa .• u liOilll'-tl ;omornych 'ili· 
Imro\' na Slo\'ensl.u tll',i:;Jilii.UJe 0-.\·ctmT ust,IV ,. Bril
t"lav.:! spolu s Okrc-nrm narndn~·m 'Vl>orom - od•> . 
lwlt un • O.,r· .n, m o~vctov1·m ~>lr••diskom ,. Xi Jr,· 
v raml'i ZUC 01·g;mizúton C'I• K ll "PI'il\ ne docenuiú 
\' \Inam l·nm01 'H'J huclll~' prc zbl!t.P.nic sa cor<tl. i.lr
sít•hn oi"'llhu posluchiiť'Ov s vaznou hudbou i pr<' rast 
umc>IE>ckej k\':t litr súborov. ktore tt·nto druh umema 
P<'SIUiú. 

Organit.:íeia sufaž<' cJU\·a pnlt'zito~t I.Učastnit sa\ j<"d
nom rnku m;dopol'< !IWrn zoskuprninm a v ďa bom ro
J, u J,omornym ordwstrom. 

Ili CFKI! •>orwdan~· v ch\nl'h :! l a 2.í. apnla t. r . 
\ ;\;Hre pot \Telil ~tupa]1.k11 lt'mlt nl'lll poctu 1 k\'alitl' 
l:onHu·n,·ch tt>lll's na Slm·tm-.k 1 V U\ f'denvch dn or;, 
~m·~ boli wedl,nmi toho, z<' knn1orna hudba· 1 kt·ď n,t
rncná na hrat·o i po'>ludt. t'a pe tUJI' '" \ ~ucal-n<'l 
dobE' u no~s na clohn•j Urťl\'111, V purnnHlnl .., C'SH. kct t> 
.It' l'Vídontn \'l'h l iO J,ornonwl'h tt' Iles. pn•z•·nlfl\ ;~lo sa 
l':t les l í\·alt• h•n nt•p,,tnw Pt'rc• nt o .:Im l'n-.kvl'h komm -
11\'l'h o,uboro\'. :\lo/no , ·,al{ ,., jndn! li'J)okoJC'111C nad 
IYm, Žt' lt'rlln hudob!l\ ,.,\1\P.I' (lt'SlliJ 111illl\'nll'l \'iiZOf'j 
huclh1• roznn·l1 1 t ko\ n·h !,atc 'Ul' 1. l'o1t l'll'le rnll'slu sa 
Jel du..,t,,,." 1 1111 l.tldto\ 1(']1 ~!wh (']l unwn1a. l>ton• sll'l' 
\ ' o.,l;romnum ]lO('It•, 11u pri'CJo.a bolt na lťstn·,iJp z .. lstú
(.>lnľ. 

\ l'fmi tlspt•snl m 1 c•pu•zc•ntantom bul o K/annu.' t.'ro 
z LSU Bratislura - OIJraucot• mr<•ru, ktore ako l1!lJ
mladší uéa~llul, sufatt' Zl~l,:ilo <'<•ou za id<·cn·u-unw
l<•cku hodnotu progrumu a 1rnll>aJU<'ll intcrpn•ta<'lll . 
Z LSU 1· Tr<'Hciue :-a zm·astnilo zlaCI'I• Sluérkore l:rar
IPto V ll katl·~orii clo :.n rokov vt.m'ntl a pm·símnu
tiahodnu cť'nu . .1.a o.,usta\'ne a Cl<'f:tvť'dom(> pe~tovanl<' 
konv>rm•j hudb1•" dust;ll Kumorny orc/H'SI<•r ~uboru 
Technik pri SVST l' Brati.\lal'l' , ktorcho :eu.~l.e Slac1 
l ol'ľ kt·arteto dostnlo cenu za pn·ctn·dl'llle sldadbv 
kl11sickeho autora mu~skemu Slatrkor·<•mu /.;l'artelll 
lohoto 'iuboru udelili ct•nu - cer• u z<~ rdť\·o-umeled,u 
hodnotu prm:rnmu a u"l'll'snú lnt<•rprctticnl. )<aJPoéľt
nt'j;ia bola Ili vt>km a k,ttt•t::,c'H ia nucl :!:~ rokcJ\. ,. kto
ľt'J súťaži l Spi.,.~l:y komonqj orc/1(•.\tl'r zo Sptšski.'J 
.\'ot•ej V.\i a dostal ct•nu zu zaujímavú dramaturgiu, 
Collegium mu~1cum PMoniense pri :llests/,om pedago
gickom stredí.~J.;u oclmt>nil Osl'ľlO\'\' ústav eenou 1.,1 
id<'ovo-umel<:cku hodnolu pro~:·:1mu n t.a \'Ynikajucl 
prť'dvedt>nie sit .ad by -;lon•n!'-kcho aul•>ril .• Jeho élt-nkt 
Helene Répas~yol'l.'j udt•l ili cenu La mimoriadni' vvknn 
v komornom ~pevt•. V ll•jto katťgónt ud<'lili ďa.leJ ·cenu 
za ide<)\:o-un1elecku )'lCldrwtu a n·nikajucu mtt>rpretu
ciu Dycltot'c'mu kr•mteltt pn Ľ.SU t' Ko~iciach -
Sl'erdlor·ot•a 6. Klal'irne trio prt KomoTrJom orchestrr 
Technik n Dycltot'<' kt'inteto pr! OOS t' Pnet'idzí dP 
~tali diplom za ucn'>t. Z tvorby hudobného skladateľ;~ 
.lulwsa Kowalského oclznt•lo nn festivale niekofko skh
clieb. Cenu za autorsl"' pnno\ v obln~ti komornt>J hud 
b1 udelil menm nn<.'mu autorm 1 Owetovy ústa\ , . Bra
ti~lave. 

llos(ami fl'st11 al u boli · Lu~ecl,ť kl'arteto pn Vlas tt 
ťednom muzeu S/anti r· C'SH. SlaclkOI'I! tno J>ro.fe 
.~oror• Korrurratrirw ~o Zrl111y, Consortium musrcum 
Istropolitanum. Dychot'JI subor Kort::erratorra t' Ko
~tciach a Slatil•or·y subor I:Su r· .\itre - útn;: tohtn 
roéneho núrodneho kola '>útui.e I..SU. Uvedené enscm 
bly učinkovali na Koncerte ho!>lt, ktory poskytol hod
notn\• umt>l<'cko,: zazitok. Cela o,u(aznu pt·ehliadka ko 
morných súborov zaznamenala dobru umelecku uroveťl 
Bola dôkazom toho. že sa 1 u nús v}•tvára nová tra 
<hcia pestovania tohoto narocnt•ho hudobného žimru. 
Pomaly, ale ISte sa realizUJ<' povodny zámet· or~anizá 
torov Celoslovenského festtvalu komomej hudby, kto
rym je aktivizacia komornych suborov 11a SlOlJensku. 

EVA K UCEROVA 

Organový recitál 
Vladimíra Rusóa 
Hudobn~ veldielo Johanna Sebastiana Ba

ella t·o SVOJÍCh mnohotvarnych podobách stá
t:a sa dn es prvoradJim zdrojom umeleckeho 
napLnenia kaid~lto tL·orfveho interpreta. Rov
nako to platí t pre organistov, ktorí v nom 
nachádzaj" rovnako pomôcky organovej Jko
ly, ako i možnosti t•lastnej sebarealiuície u 
techmcky i umelecky t•ari najnaročnejších die
lach organovej literatury vobec. Preto ka::.dJÍ 
siaha po jeho skladbach a naptiia ich t•iac 
čl menej adekt·litnym umeleckým pretlmoée
ním, teorh:ým prepracor:anim, muzikalnym 
realizačným naplnenhn. Z poslednello dra
matur gického p rogramu organových koncer
tov Bratíslat•y, pripravot·aných Mestským do
mom kultury a osretu. zaujali umPlcck~ 
kreaclc v troc/i celoee(·ernJich recitáloch :: 
tt·orby J. S. Bacha t' intl'rpretáctí lt·ana So
kola. Karla Richtna a Vladtmtra Rusóa. Tri 
1 ykony rozdielnych prrstupot'. indit•tdualnyrlt 
precwmt, mttzikalnych pretaeent, ~tylol')jch 
realizacli. Pokra( pre Ir·ana Sokola platt mu
zil\alne najétste)Stc precrtenic bachovske) hlb
ky, pokory, ~tulot'I'J l'llitoty, t'y]adrene pro.~
tou rl'gtstractou. perfektnym Jrazot·amm, od
danosťou hudbe tohto !'ellkana. Karl Rtclttn 
na .~r·ojom nedal'nom r·u.~ttipeni t' Bratlsla!'e 
:::bat•tL Bachot•u hudbu /)l'at·e teJtO pod.\laty a 
sťoj t'ykort ~tat•al na bn1antno.~l!. t•trtuozrte, 
::.rukolle) pregna ntnostr. poslttchačskej pač1 · 
ťostl at dleadelneJ po.,obn·ostl, ktora mies
tami ttí nemala ntč spolo(·neho s autorom hra
nyc/i .~kladteb. V1ikon Vladimíra Rusóa by 
~ml' mohlt ~apa.~01·a( niekde medzi oboril 111-
terpretor·. 11a tl'clmirke predpokaldy rtrltlť
rOI•si,P j t•irwo:tty a brilantnosti. ale nad nt

mi tJrc!'lada net·sedna muzrkaltta, ktora nl'
doľolt strllm1( k fallkej plisobit,o.<;tt, bPz hlb
~~eho tt·or11·e/io r·kladu Ru.~óot• temperament 
pretl,anli 1 CIIOl'lllll napl11enim rtl'dor·otuJI' s1 
re iitulol'tt stTI<'dmos( a pol.:orntt oddanos! Ra
cliOľl'j hudbe. alt• skor $a ;ej chce rot·naf. 
Jrlw llltt'TJ>rl'tacw )e prc.,ýtena t'la.~tnou tro
TII'Oit indrt'tc/ualrrou. ktora rsaJ.; naplnena mu
.ika/ttou a tal<'ntom uclr~iat:a mieru 1/lW,\

nostr. neura.a l'lilt~ po~luchaéa a neprotir<'ct 
myslwllkorťJ podstate, t·nutornej log1ke a 
hlbJ..e ll'orru. Rusoova koncepcia vychadza 
prerloi'M'tk 11111 :: u~asn11ch ztmkm•ých možnos
ll organu. klort• tl'nto na.\lroj poskytuje 111-

t<'TJlT<'lOl'l Haclto1·u orqanoni hudbu, bohatli 
110 tc•ntalrdw. motivirkn a kontrapunktirkr~ 
~truktunt cllrtJJI' ako farebne a zt•ukot·o bo
lwtli orclwstralnu partriiiTIL a v tomto duclw 
111 aj interprctacne star•ia a realizujl'. A pri' 
tozr dókladnl' o1·lada prmcrp11 registracie. M
ro/,u .~ká/u mo.;.IIOStt nastro;a , darilo sa mu 
naplrut HachOI'U hudbu Zl'ukom nedednýcll 
ro: me rOL' a gradácii, posluchacsk 11 posobn:o. 
napnek tomu. ;;e miestami bol takyto post1111 
rwc rhoclny pre dtela. romauttkot·. 

Vyber skladieb do celor•ečerueho rec1ta'u 
1 ;,. aprrla t. r. t• Redute 1 st'edét o dt·och :a 
ml'roch mterpreta: ttka::a! a umelecky !itl'ar
nic melodrcky bohate. pastoralne a radostne 
drobnokresby ro Jtigacll na lemy z CoreLlilro 
a Leoren::illo sonat a iru; taltansk·e r·plyry l' 
PrelttdliL a /UOť D dur 8\VV 5.12; a na Slranf' 
druheJ - na urovnt ,.popasora( sak s bolia
to l'lltttorrw di.ferencot·anymi. stat·ebtH'. lllll.~
lumkot·o a te cit rt ic kl/ kom plikora numi p,., 
ludtamt a /ligami d mol B\VV .'iJ9. e moL 
mvv :i48 (ktora patri k lla)llaTOCile)SIIll Bn
rl>oqjm organovym skladbam t•ôbecj a Fan
ta::iou a fugou c mol BWV S.17. Ku kat:del 
prrstltpoval l' prrsn e prepracoranej oddi.fe,·en
corane; polohe s i.ndí!'idttalnou regtstrácrort. 
pri<'om perfektna at virtuózna technika umo:
llila mtl sustredi( sa na ttmelecl:é t•ypracor·a 
nu•. Z Rusoa t•urasta dóSIOJIIJÍ rl'pre:entunt 
,IOrl'nskeJ organot:eJ .<;koly. na :amyslenie 
rsak zostava jedna skutočnost - ab11 stu·e
rl'nnP ot'ladanie nástroja a be::p,·oblt'mora 
JPclnul.a podporena tempcramerllom ne:rwdlt 
•Hc/.;edy interpreta na scestre forsirot·anta lat
,I<'J etektnostt, Z!'ukot•ej pôsobirostí na u/,r>r 
štylorosu. reall::ačne; organot'I.'J WIOMto.,tl llľ
tttJicll !itulovyclt obdobi. Ntektore pn·ku " po-
sledne/to t•ystúpenia totntL nasPedrOI·alt. 110 

boLo by to na ~/,odu talentlt a III.'I'SI'd nyl'lt 
~chopnostt mladelw umelca. 

ETELA CARSKA 

~poločný umelec ý názor a program, 
k tory, pravda, nevylučuJe tvorivO umf'· 
lecku dl!.ku'>tu - pevná kontinuita tn · 
scenačných výsled kov - nároky na Ju· 
vlskovú zložk u predstavenl, zod poveda · 
1ilcr všeobecnym estetickým ukazovotn· 
1om čias - vvvll;:ené rozvl1antc hudoh· 
ného a javiskového potenciálu lnterpru· 
tačných schopnosti - stabilný súbor a 
dPnná prevAdzka: to je náš model a 
tdcál operného divadla. V socialistických 
krajinách, ale t v Skandlnávtl a v n e 
meckPj kuli Ornej oblasti kap lto llstlckl!ho 
!Ive ta pochopili progreslvnos( takejto or 
g11nlzOcle a zamerania operného dlvacllll 
už d ávn o. Naopak. ako ne prljatcfný, mA 
Jo tvori vý 8 anachronický pociťuje so 
p revAclzkový typ nlokotlcotý~dennej stop, 
glony , plnej tmprovlzáctc. nedotiah nu 
tostl InscenačneJ zložkv a ol)rovskrt 
tnl~1·arto um c lerk9ch s!l 

Tzv. kamenné dtvadlo v~ak vonkon 
1to111 nevylučuJ.e, ba ani nestavia do an-

tagonlzmov plné uplatnenie jednej z dáv 
nych zvyklosti opernej praxe hosfo· 
vanlf' cudz!ch umelcov v domácich tn 
scenárlách. Zväčša vy~oký stupe11 hc· 
rcckej profesionality 8 umeleckej adap 
lilbilnostl umož1!uje cestujúcim !>pevác
kym ,.hvtezdamw s plným a komplexnym 
ufcktom v tup do ,.domáclchw, neroz aj 
značno orlglntllnyrh insceneCnyc:;h tva· 
rov. Len nem nohl z týchto umelcov prvej 
kategórie musto !>a presadzovať výlučne 
cez kvoltty !>VOjho dokonalého spevá< 
koho majstrovstvo (Cubalii!E', Bergonzl) . 
Pohostln~ké vystúpenia zahronlčn~·rh 
operných umelcov, predovsetkým spl'vu 
kov, sú osvle~enhn p1·eváctzky, ale pri 
nť\šojú oj vzácne momenty konfronttlcle, 
umož1~ujú spm:návo( nové stupne a odtll' 
no speváC'ko-herockej profesiOnality, no 
v" Interpretačné pohtady a koncepcie, 
su zdrojom Inspirácie, rozstrujl1 obzor 
diváckeho vkusu, podnetne pOsobia na 
domáci subor. Nie Inak je tomu l v ope· 

re Slovenského národného divadla, kdn 
vystuponla zahraničných spevákov matu 
svoju bohatu tradlclu, zakorenenu este 
v činnosti tnslltlicle v prvorepubhkán 
skych sE>zónuch. Bllzkos( VIedne a Bu 
dopP-;tl, meno Oskara Nedbala l puvp-.( 
o.,t:1boru v strndonurópskom kontextf' trlct 
stotych rokov to vi.ctko, aj pn pod· 
sta tn<> menšie! komumkačných moznos 
1111ch net. dnus - vytvorilo pnestor prP. 
~tretnutla s význemnymi speváckymi 
osobnostaml. 

V llčnl večerov s fonomenll lnym Flo· 
dorom Saraplnom zostáVaJu s odstupom 
rokov neprávom vystúpenia ď8lslch 
unwlcov, ktor! presh do h1stórle. Kon· 
rom ilPľovského obctob1a Oskara Nedba· 
Ia a v prvýC'h sezónach jeho nástupcu, 
synovca Kdľlu čas1o sptevttl!l v SND svp 
toznámo polska soprnnistka Ada Sari , 
ktora sa predstavila nielen svojimi ex 
porlnýml partlamt Ro::.lny, Glldy, Violet 
ty, Leonóry z Trubadúra, čl GounodOVI'J 
Margaréty, ale aj Smotanovou Marlon 
kou. S nodobným okruhom úloh ( Ros!-

n11 , Vtoll'lti.l, Mimi) príchadzala n.tlll 
od polovice tridsiatych rokov Tnllan l.a 
Tatjana Menottlové, oj ked JOj najsl.lv· 
nnjsw brattslovské vystupenla viažu .J 

uz no vojnové sezOny. Galériu slávnv•·h 
vwdenských opronistiP.k vedie vyzn;; 
mom l počtom prcdstovllnf Maďo rk.1 Má 
ria é methová, spevllčka s neobyéo n~ 111 
rozpUthn repertoáru (od Mozartovr,j Kra 
rovnej noel až po Pucciniho Turn .. .tol ), 
nczabudnutefná vortllovská tnterprctk.t, 
ale 1 Tosca a Santu:tzo. V trtds tatycll iO• 
koch vystl1plll v SND 1 jOJ - tek l"lu ~o 
Vwdnl angažovanO a oj vďaka klosu.;k~>l 
operete neobyčajne populárne kra 
janky Gita Alpárová [VIoletta ) a !\1a rgil 
Bokorov6 [Zorko v Cigánskom baróno
vi, pont Flutovú v Nlcolalovoj shakc
spearovskcj kom•c !.oj opere). v pomUtf 
st\ ešte aj hostovnnta ďalsej medzlvoj· 
novej hviezdy z opery na Ringu Very 
Schwarzovej (Leo nóra v Trubadúrovi, 
Carmen, 1933) - a keď sa Karel Nedbal 
o rok neskOr rozhodol uvies{ Trlstan11 
a Izoldu, vypomohol sl v náročnej titul· 
nej 11lohe tnou Vlcdenčankou, Rose Mer
kerovou. Ako Marta v d'Albertovej Nf· 
žlne ~a v roku 1931 nradstavlla a .. 



Živý hudobný odkaz 
v českých kraioch 
a na Slovensku 

r .. •.tJ~hil Ol.l(a mzálll! Zv szu cesk~th 
skladateľov 11 t.;on<r.rtnych umelcov v 
Plzm priprftv lill n11 11prfi tohto roku troJ 
vecurov9 preclnu~kový cv l. tus na tému 
Pnl< rokuvc lradfr:ic v hudbe v Cechár.h 
na l\1orllve a na Slovensku. 

O hudb1• v Ct>rlwch hovoril na otv,, 
racom voC!•rp prP<I<.I'dll Coskej hudohnri 
spoločnosti dr. Jirl Hajar, CSc. Tému 
ohraničil na pokrokové tradfcle v čo .... 
keJ muzikológii, alo vedel zaujat hlbkou 
kritického pohladu Ako progresfvnc 
osobnosti če~kej muzikológie charakte· 
r1zoval Augusta Wilhelma Ambrosa, kto 
r9 hoci Nemce mal velmi kladn~ vztah 
J.. českeJ národneJ hudbe, luna Ludevfla 
Procházku, Otakara Hostln&kého, Vladi· 
mira llelferte, Otakarn Zicha a hudob· 
ných teoretikov L. Zvonára a Frant1šk11 
Zd. Skuherského 

V druhom večere brnenský univ. pro f. 
ilr. Bohumfr St droil, DrSc. podal v 
skratke náčrt progreslvnych prvkov v 
hudobnom vyvoji Moravy od čitts Valko
moravskeJ rišo s byzantsko-slovanskou 
llturgiou 8 od fudov9ch husllsk~ch tra 
d!cll a národného obrodenia v 18. sto
roč! po sociálno revolučné myšlienky v 
druheJ polovici 19. storočia a robotnlc
ke hnulle silno ovplyvliujúcu robotnfckn 
pleseň. Od Pavla Kflžkovského presiel k 
Leošovl Janáčkovi a ako v9born9 znalec 
Janáčkovej tvorby 08 nlekolk~ch ukáz
kach domonstroval pokrokoviÍ Judskú l 
umeleclru oraentáctu tohto dnes už sve 
tovoznámeho umelca a zdOraznil Janáč 
kov hlbok~ obdiv k ruskému rudu. 

Brilantnou formou, lnformovanostou a 
zauJfmav9m obsahom upňtal poslucháta 
v tóverečnom večere prednáškového cyk
lu bratislavsky host, riaditel Konzervd 
tóna dr. Zdenko Nodček, CSc. Presved 
čtvo ukázal, ak9 progresfvny bol na za 
člatku slovensk~ch dejtn vplyv VeJko 
moravskej rf~e a v 15. storoči vplyv hu 
s1tských rudov9ch tradlcll. Potom vefm1 
skoro prmlosla pokrokové črty do slo
venskej hudby Judová a sociálna plesei'l, 
v 18. storoči zas progrestvna mestsk" 
J•udobná kultúra. Vefký krok vpred zna
menalo slovenskó obrodenie, zaloienle 
~olovončlny ako splsovnoho jazyka predo 
vslltkým Sturovou zásluhou a položenie 
zakladných kame11ov národneJ sloven
skej hudbe, do ktoreJ sa sline prem1etal 
v l polovici 19. storočia l zápao; za so 
cutlM Pl'áva utlačovaného rudu Pred· 
ná !><l JUCI potom zdOraznil vefkosť O'SOh · 
nost1 jána Levoslava Bellu, vplyv mo 
dorne orientovaného bratislavského 
mestského obyvatefstva na rozvoJ hu
dobného flvota v centre Slovenska 
[vplyv r.lsztoveJ osobno!>tl) NoviÍ éru 
v~voJa predstavu)ll robotnfcke spolkv na 
Slovensku na sklonku 19. a v prvých 
desaťročiach 20. storočia. Po vytvoren! 
spoločného štátu Cechov a Slovákov ztt 
čfna sa boJ o vlastné slovenské hudob 
ne skolstvo, v tridsiatych rokoch silnú 
progreslu predstavovala politická prár.a 
skupiny DAV. Pre zachovanie zdravého 
vývoja slovenskej hudby vola znamena l 
nlírodn9 odboJ, ktor9 vyl1stll do historic
k\' v9znamného Slovenského národného 
povstania. Po máji 1945 sa mocne roz 
vlja národné slovenská hudba, ktorej uz 
v tradstatych rokoch položili základy 
na)m/1 Eugen SuchO!), )án Cikker, Ale
xander Moyzcs a Dezider Kardoš. 

Prednáškov9 cyklus PokrokoveJ tradí
cie v hudbe v Cechách, na Morave a na 
Slovensku bol cenn9m poučenlm pre hu 
dobnlkov Zépadočeského kraJa a znovu 
dokumentoval historicky pevné bratské 
vztahy medzi slovenskými a českými hu 
dobnýml umelcami t nerozlučné spälle 
oboch ná1·odn9ch hudobn9ch kultúr. 

ANTONIN ~PELOA 

Peulyod, presovská rodáčka, v rokoch 
1925-1940 Jedna z prv9ch dám berlln 
~keJ !itálnoJ opery, VIedne, Covent Gar
den a Metropolltan, Jedna z najväčšfch 
predstaviteliek Elektry, Dony Anny, Sa
lome a Mário z VoJclca. Napokon v se 
zóne 1936 ·37 - necelý rok pred svojim 
dPbutom v MET - spievala v Bratisla 
ve dvak rat Leonóru z Trubadara záhreb 
~ka sopranistka Zinka Koncové, v šty 
r1dslatych a plltdeslatych rokoch pod 
menom Milanov azda najuznávanejM 
verdlovský soprán svetov9cb javisk. Naj 
slávnejšlm mezzosopránom, ktorý za éry 
oboch Nedbalovcov poctil svoJou návšte 
vou brauslavsk9 súbor, bola vo vieden 
skcJ lltátnoj opore angažovaná Maďarka 
Rosctte Andayov6. Vtodajšf návštevníci 
opery SND moll Ju mol'-nost počuť ako 
Carmen 1 Amneris, alo aJ v maleJ úlohr 
Ľudmily z PredaneJ nevesty. 

v prvom desotročl opery SND stretťí 
varne sa na plagátoch velmi často s me 
nom medzinárodne renomovaného rusk~ 
ho basbarytonlstu Baklanova, s Jeho Ri 
golettom, )egom, Scarptom, Tónlom, Me
!istom, Escamtllom l Borisom Goduno 
vom. Polský bArytonista Zaleskl, k toré
mu podobne ok o Baklanovovl umožňo-

Knižný glosár 
l' reaal:Cl! auoch u{l:ntJčných 

cwoorgnnol6gov Ern\ICI 
t;.m ~he/mera tt Rf! cha Stoclt:
mcmna - :uttna}tí 11yrhádzot 
1 /!fHII:om luu/olmom uydavatel 

,/11( uvndnf> zl'liJk!l otakdvan~
ltn prnwktu llandbuclt der eu 
'''fHthrhen Volk\mustkm~ttu 
mente. Ako uz z ndzuu vyply 
'IO, Ide o Mroko konc1povanf> 
~yntettek~ d1elo, ktor(> ma byt 
'POl uilltV/fnl !>pľlPI!Odcom prt 
t>oznt1vanl. 1 f!edent a dol.-umf>11 
táctl európ.\kycl! l udovttt'll zvu 
lcovýclt a lwc/obnttrll ndM rojov. 
fllí~kum ludouf>ho ln~trumentá 
ra stdl e!ite Pflblt!ne pred 
dvad~lattmi rokmi celkom ne 
zasltí!ene na okra11 ztlufmu PI· 
nomuzlkolóqov a etnoqrofov. 
Tento stav zaprt~m!l. ~P me 
ktor~ l udouts nc1stro1e európ· 
!ikych ndrodou dne' poznama 
ut iba v ich relconS/ruovanPf 
podobe. Pr/ekopnírkll cltarak:ror 
rdil'il' sa na/<retel nP/i;!e prP/t. 
111 oA· st uvedomtme, :!P - a~ 
na n1ekolko Vlinlm!ek nl>nl•, 
tú doteraz tednotlwtJ európ\kP 
ndrody súhrnnt> ~praco11anú tu 
to problemal!ku. 

Prdve vy!ilfí zuä1.ok Dte l' ol/..·\ 
muslklnstrumente der T~rlu• 
choslowakel ;e 11enovamí <'l'' 
k!ínt ľudov!}m hudobmím na 
stro/om. Ide o pruú ~a\t zamtr~ 
lan~ho C'ellcu, ktorlJho clrulza 
Mst bude patf!t \ louPnsJ.:lJmu 
ludou~mu ln!itrumpnfdru. Autr• 
rom publlkdcle 1e doc. Pli/Jr. 
l.udvlk Kun:. dlllorotnlj ved!i 
cl etnoqraflck~ho tístaz>u Mo 
rausk~llo mlízeo 11 Brne. Prt 
~pracovant nlektorttch !>pel'tfir 
k!ich otdzolc sa mohol oprwr 
a/ o vla~tnú Interpretačnú prm. 
ked'le ma nielen ndrodop/\111 . 
ale aj hudobn~ - kon7Prvntn 
r!dlne - vzdelame 

1-. Kunz vo SVO/l'/ pract uy· 
chddza predovSetkým zo zbter 
kovych fondov te~kých o mo 
ravskyl'h múze!. V tefto .\UIJt\ 
lost/ treba spomenú/, ~e prt 
lhtave lldového umém 11 Strd· 
mel exliitule od roku 1907 .\td 
la expozlcla ludovych lwdoiJ 
nyclz ndstrofou z CSSR. !nt> 
ucelene/!ile a IJI{Znamnet~te ko 
lekc1e sú v zbterlcach etnogru· 
ju·J.:~ho lí~tavu Moravskf>lw mu 
zea v Brne a Ndrodn~ho mii 
zea v Prahe. Ter~nny v!i-~kum 

- nafmd v porovnani so '' 
tudctou na Slovensku - IJ\ak 
prmd.~a ut ne porovnal el nf' 
)/cromne1:.1e vtísledky. 

Snaha o max1mtilnu prl!hlod 
nosr a e>.aktno~t cPiel ť'dU~tP 
\O prefavufe uz v konl'epčtwm 
zdmere. Jednotlw~ .vi1zky 'a 
spracovdva1lí podln orqanolo 
qlckého systému llornbostelcm 
ho a Sachsovho, pr~čom mfor 
mdcla o ka!dom nástro fi le ro 
delend do 5testich okruho11: 
term/nolóq/0, erológto a teclz 
nológta, lzracw technika a lw 
dobn6 moZnosti, hrací reper 
tolir, tí tel pou~ltla, de/lny a 
rozi;íreníe. 

Hudobná iar 
na Slovensku 

lohtorot'ná ~lurt ohnA 
nl' prrdo;t>tvujP v celo

,JOI'Pilslwm mnrarile cfal
'ilr. rozsfrr.niu koncertn~ 
ho žlvottt, zdpo)eme ďal
'tch slovenskych mle&t a 
lllf'St('('lf'k (IISkUtOtiiii)C 
... a v Nitre - 21. IV. -
'll. V , v Tmove - !'i IV 
il~ 7. Vl , v Novýrh 7ám
l-.och - 2!1. 111 - 26. V , 
~ Trenčfnr 6. IV. -
l'i. V., v Banskej Byo,tn 
ct - 6. IV. - 'l Vl .. v 
BanskeJ Sttavnicl 24. IV. 
- 17. V., vo Zvolene -
ll. IV. - 18. V.. v Ru
tomher ku 7. IV. - l l. 
\ , v PnevldZI - 24. IV. 
tt H. \ v Martine 
ľl 1\'., v Puchove 7. 
\ 11 21 \ , v BrPZnf" 
13 \ , v Lutcncl - 21. 
1\ , v Mlchalov~;laCh -
1.!. \'. o lU. V., v Humnn 
nom 9 IV - 2 Vl, 
v ľrrsovr 8. V - 3. 

Vl.. v 'ifll"s~r!J NoveJ Vsi 
- 10. V - 2. Vl., v Re 
vuc nj - 15. V a 27. V a 
V 1\l!tmorku - 14. V ). 
\'y~lotlkv ciiMho úsilia o 
cJOsto)nú tvúr tychto tra
rhčných C'Vklov ntekedy 
prPdčill očakávanie. Me~

IH vvrhodn~ho Slov~nska 

1 naJm ll 11umnnn6. kde <;a 

l.onil Jubtlejná XV. hu
clnhn.a 1ar. ale a1 PrPi>ov 
" Splsska Nové Ve<; l 
.tzda nlkdv nemali takt> 
reprezPntal!vnc hufiohoP 
c v kly ako na jar tohto 
roku. Táto výhoda vyply
vu z toho. te východo 
~lovrnskó mest,\ majú k 
d1spO!.IC:1i lli'C'hf'~trt' pľl 

'la.HIZIIJúcr na Kosic:ku 
hudohnu )Rl O~tatn}•m 

mcstlim zn11čne skomph 
kovalo s1tu6c1u odrlek
outl!l zéjazdu Karlovar
~k~ho svmfomckého or
rht'lc;tra, ktory mal pred· 
stavovaf Jediný symromc· 
k} koncort HudobneJ Ja 
rl v cPiom rade m1cst. 
\;ovmkou Je zaradenie 
operných p1 rdstavenf do 
cyk lov lludobnej Jari. Z 
nojvyznom noJšfch ak clf 
treba ~pomcnut aspo11 
koncertv LeningradskeJ 

Pozomo!>l \l znsltí!t af 11/J\ 
traCnd stranku kntlzy. v ktore/ 
nechybaiti am pohlady z via 
cerých stran, dolet detaily a 
rezy. Kresby sil prdcou K. Lan 
qera. Vo jotograflckef prllohe 
fP vera cenných historických 
·dberov, spomedzi ntch niekto 
r~ pochddzaflí z konca minu 
/(>ho storo~la. Po te/lo vydore 
ne1 knihe o l}eslc!}ch ludových 
ndstro,och so zdufmom očaka
!lame fef slovenskfí pendant. 
Napísantm slovenskef časti bol 
rrdaktormt edlcle poveren!Í nas 
popredng etnomuztkolóq Oskar 
El schek. 

O Tyidni noL'eJ ceske) hudby sme písali v čtsle 8 HZ. 
Teraz sa k tomuto podu;atiu vraciame obrazottým 
~pravodtl]stvom. Snimka ltorc zachytáva Jana Tau
.Hngera. · autora na prehliadke uvedene; skladby Sin
}oma Boltemica. Milan Bó.cltorck tna snímke so zbor
majstrom StanisLavom MátlmnJ bol autorom kantáty 
Klasy. Jan Hole11a inU!rpretoval Koncert pre klavír 
a orchester od Ladislava Kubíka. Spevácke zdTuženie 
moravskych ucltdov a sóltsta Jaroslav Horáček pred
mesh skladbu Jirího Dvofó.čka Evrgrýn. 

llhat·mónlc, Slovenskej 
t tlharmónle. StátneJ 1'11 
ho rmónlo Košice, Morav
~ kol fllhlll'mónle, Ostrav
~kol tllharmónlc, Sloven
c;káho komorného or
rhestra, SKO Zlllna, zo 
sólistov Igora Oistracha 
a Igora Gavryša (ZSSR), 
Cecyllu Barczykovl1 
(PĽR), M Bartu (MĽR) . 

V HudobneJ Jar! 1976 ~oú 

dOstoj ne zastOpenf ej slQ
venskf sólisti a komorné 
telesá. 

(Z i nformahébo bul
letinu Slo•koncertu) KORNEL DUFFEK 

valo klasické spevácke školenie zvlád
nut partie barytOnové l basové, vystú· 
pli u nás v ulohách Scarplu, Meflsta a 
Rigoletta. NlckofkokrAt spieval v Bra
tislave slávny predchodca Goangu, Her
leu a Ohanes)ana Demetri Baslliu; ako 
Escamllla, Amonasra a baróna Ochsa 
o,poznalo publikum tridsiatych rokov bl'
nenskóho rodáka Allr6da }erJera, salz· 
burského testtvalovóho Giovanniho, Pl
zarra, Gugllelma a Almavlvu, Mandryku 
v drážďanskeJ svetovej premiére Arabel 
ly. V roku 1935 spieval v SND mlad}· 
madarsk9 barytonista Alexander Svéd 
part Rigoletta, s ktor~m neskOr dobyl 
všetky velké svetové javiská, nevyntma 
Júc ani Metropolitan operu. 

Ozajstnú žatvu slávnych mtcn posky 
tuje prehlad hosťuJúcich tenoristov. Pre 
krásny splnto teno1· JyrlckaJ rarby Ko 
tomana Patakybo zaskvel sa oJ v SND 
v Cavaradosslm a llofľmannovt , roky pr 
v9 tenorista talianskeho odboru z Vie 
<lenskeJ štátnej opery Alfr6d Piccuer 
spieval u nás dona Josého, na sklonku 
svoJe! umeleckeJ drtlhv zavltal do Bra
tislavy legendárny Leo Slezak 1 Eleazár. 
Assad v Krdlovnej zo Sáby l ZnA my te
norista Metropolitan opery Armand To-

Snímky: B. Horínel< 

katyan hosťoval u nás v roku 1933, ako 
Cavaradossl a vojvoda z Mantovy, v na 
sledujl1com roku sa v úlohe Cavaradoss1 
ho predstavu prvý Katar z posmrtne1 
premiéry Pucciniho Turandot, Spanie! 
Miguel Fleta, temer sllbo2ne s nfm za 
znel na koncerte sladk9 belkantov~ te
nor joze(a Schmidta, ktorého popularl 
ta v tých rokoch vážne konkurovala po 
pularlte Glgllho. S bratislavskými naštu 
dovanlaml vrcholn~ch hudobných drám 
Richarda Wagnera - s Trlstanom a Par 
sifalom - spáJa sa meno Skandlnávca 
a bayroutskeho protagonistu Gunnara 
Graaruda. }eden z najvl!čšfch tenorlstov 
nášho storočia, skvostn9 mozartovský tn 
terpret, ale aJ neprekonatoln9 predstn 
vital hlavných postáv v posledn9ch ver 
kooperetách Franza Leháre - Richard 
Tauber, ponúkol bratislavskému publlku 
ďalšiu zo svojich repertoárov9ch domén, 
verlstlck9ch hrdinov z Carmen, Bohé 
my a Madame Butterfly. V posledných 
sezónach pred Mntchovom splevaJQ v 
SND aJ mladf slovanskt tenorlstl, anga 
žovant do VIedne. Juhoslovan Anton Der 
mola debutuJe u nás v roku 1938 Alfré
dom z Travlaty, Bulhar Todor MozarGY 
vytvára v roku 1938 R8damesa z Aidy. 

Na tomto mieste treba stručne sporne· 
nút 1 pohostinské vystúpenia skvelých 
česk9ch spevákov. Faktom Je, že vtedal
sle české vokálne umenie mohlo sa po
chválil radom osobnostf svetového vý 
znamu. Z nich sma v Bratislave rokov 
1920-38 mohli počuť Emu De Unovú, na·
turallzovanO Bulharku Krlstfnu 1\forfovti, 
(armHu Novotnú, Zdenku Zlkov6, Karl11 
orberta-Novotn~ho, Pavla Ludlkara, Vi 

h~me Zftka, Karla Buriana, Otakara Ma
rAka, Teodora SchUlza, Richarda Kub· 
lu . . . Umelecktl dráhe v!lč!;lny týchto 
umelcov Je zviazaná s naJv9znamno)šfml 
opern~mt l nštllúclomt sterého l nového 
kontlnentu (VIedeň, Scala, MET) 11, žlal, 
aJ s bojmi o uznanie, pochopenie a uplat
nenie doma. Bez v9nlmky to boli nopre
konatelnf Interpreti smetanovskf a dvo
rákovskl, no zároveň v operných metro
polách uznávanf speváci v operách Mo· 
zarta, Verdiho, Wagnere, Pucciniho, 
Straussa - osobnost!, v ktor9ch ume
leckom prorlle bola Interpretácie nArod
neJ tvorby a vrcholných diel svetovej 
opery nedeUtelnou jednotou. 

fAIOSťAV BťAIM 



GAUDEAMUS 
A SúčASNA HUDBA 

Hudba ak chce komunikoval, 
opiera sa o psychlck~ vlastnost i a 
stavy spiU~ so soctdlnou skt1senos
tou kolekt!vu. Určttf}m sposol>om 
využtva psychologlckf} styk fednot· · 
l tvcov v rdmct určlt~ho kolektlvu 
a tak podmlel1ute spoločensk{} vf}
znam hudobn~ho obrazu. V hudbe 
Yunguftl r~zne významové vi1zby a 
ak z hudby vieme vyctttt určit{} 
obsah, nie te to d6sledok tn~tlnk· 
tu, ale vnt1tornet l ogiky. To sa 
napokon v poslednom čase dost 
rozpracava. 

Na vf}znamnt1 st1ta! Gaudeamus 
v Rotterdame sa pr_lhldsllo 41 

to nutne vedte k avahe, 1.11 ak pla
tt t~za, "človek sa stdle zospolo
čen!itute, obohacute spoločenskf}
mt skt1senostamt", tak tu nové 
" rldenla" ta! ko nadvl1zutt1 na sta
rtl skt1senostt. A predsa st touttJ 
hudbou človek zndsobute vztahy k 
vonkat~lemu svetu, predov!ietk!ínt 
mu odkrf}va apokal yptické polohiJ, 
rozpoltenosti a anavu v Cloveku, 
ktoré ldtl a! na hranicu teho ka
tastrof y. Znova sa zamf}nam, Ct 
niektorOm skladbdm neddvam v 
na~lch podmienkach prllt§ odlt§n!} 
zmysel, iJt tm neuberdm. Azda by 
sa mohli e!te nazvat expertmen-

Skladater Peter Scltat napísat kantátu In memoriam Salvador Allende 
pre mezosoprdn, !tyr' klavíry, dva organy a devät gUár , tlmočiacu 
silne angafovanfí bdsnlckt1 predlohu Pal>la Nerudu. S. Allende (vpravo) 
s P . Nerudom sú zachytení o.j na obo.te platne so Schatovou kom
pozíciou. 

účastnikov z cel l ho sveta, prices
tovalo okolo 30, Co samo osebe 
te actyhodné množstvo. Podmlen· 
ky nehovorlll, Ze treba Interpre
toval len " poslednil" hudobné ten
denctt, čo čast uchddzačov vyut.l
la a dala st do programu aspoil 
7ednu skladbu klasikov 20. storo
čia. Tu ut. te v~etko skQmatelné, 
alebo dokonca preskfímané, vie
me ut. zo skt1senostt zmerat Inten
zitu zdtttku a dokonca doba ut. 
preverila, !e prdve natlep!ite 
skladby vyrdstlt zo sllntfho pocitu 
vnatornet nutnosti. Ak dialektika 
naplffa z času na čas v~eobecné 
kategórie novOm obsahom, amer
ným kvalltatlvnym zmendm spo
loCnostl, tak i čast natnov§ej hud
by naplila staré kdnony novf}m ob· 
sahom čl výkladom. Tradlčnd me
lodika sa stratila, v§ellčo akob11 
fu chcelo suplovaf , pričom tam. 
krle chýba, ochudobťlll sa vnfítor
nO protikl ad umeleckf}ch zlo!lek . 
V popredi je rytmus, farba a nd
hada. Stdle a neoddlskutovaterne 
to pr/pomlnaJ/1 nové skladby, kto
r~ sa Cast o staré (aspo ff tu v sil· 
ta U l len nie kOlka mesiacov. Sil 
tO preva!ne veci, ktoré za niC mi
nulé nesupluJú, sa spaté s v~do
mtm Casta §lr§le nekontrolovater
ného novdtorstva á Iste kalkuluJa 
t s tf}m, !e toto hudobné mysle
nie nie te doteraz nijako prebd
dané. 

Ra([ t!ichto skladieb vychddza z 
vedomlho konf liktu s tradlclou a 
z roz§tlepenta včerat~ka s dne§
kom. Ak počt1vame viac tf}chto 
kompozlcll, zlyhdva Casta na§a 
doterat§la umeleckd skt1senost a 

tdlnym umeleckf}m zdpasom o 
stvdrn1n11 sveta, čl posunutie 
mlkroskoptckf}ch veltNn for my do 
popredia. Vo viacerých prlpadoch 
vds musi napadnt1t , t.e sa zrejme 
ner,Spektuje téza, te "tvôrba nie 
je l en osobné sprdvanle sa umel 
ca" . Tvorca natexpertmentdtnet!lch 
sklädlt1b sa snatl vyprostU z r6z· 
nych vl1zleb a v niektorých pr /pa
doch akoby sa choval nie v me
dziach redlnycfl, ale l en pravde
podobnf}ch zdkonov. 

Ktosi mt tu povedal, t.e v!ího
dou týchto skladieb 1e, fe Je to 
" hra s otvorenými kartami" , l!o~l , 
l:o oslabuJe akýkoľvek ~tablllzut 
nO prvok , Cost, čo md stdle eSte 
rezervy , aby sa Qplne neutopl/o v 
nezndmom. 

Ak vieme, !e mlerá zlo!ltóstt 
umenta, ktora konzument akceptu
je, jé ohraničend Inteligenciou, tra
dielami a schopnostou organizmu, 
potom tste niektor~ skladby budtí 
kdesi na hranlt!l prijaternostl t 
najzorlentovaneJSleho posluchdča. 
To zrejme zvldJt lntenzlvne cltlla 
l porota na Cele s Tahanom van 
Bogertom, ktord mala lnterpretd
clu skladieb post1dlf. 

Ak llstutem v starostlivo vyda
nom zozname acastnlkov a pre
hladOch zahldsenf}ch skladieb, roz
delili sa ml do viac rovin. R. du 
Bol s Pastoralé v II pre zobcova 
flautu sa bltt.l mlllstaml technlkP. 
a zvuku na§e j fujary. Akoby nd
strof nedovolil kra jne prekvapivé 
sp6soby, Boulezova Sonattna pre 
flautu a klavlr fll premyslend, po
drobne, zaujlmavo Clenend, Berla· 

ve Due Pezzl zaujlma svotou ko
mornou odhmotnenostou a Stock· 
hausenov Cyklus pre 1 hrdča bl
clch počlta v pravom slova zmys
le s at asnou technikou hrdča (ako 
sa l en zvl1C~lla technika a mno· 
hostrannost hry na biele/ ). Mimo
r iadnym pozltlvnym prekvapen!m 
bola pre mffa Pijperova Sonata 
pre flautu a k lavlr, miestami a~ 
skotačlvo radostnd, vermt pútavo 
naplsand a vďačne akcentuJaca 
rahk~ tvorenie tónu. Bergových 6 
kusov pre klarinet posunulo llu
dobnt1 skratku do dynamlck!icll 
jemnosti: dalo by sa povedal, že 
te v§etko v ppp, čim natl 11rdča 
k obrovskeJ kultlírt1 tónu. Wlrbel 
2 E. Corroggla pre dvoje husle po
Cita moderne s rôznymi technic
kf}mt f inesami, výborne rozol1rdva 
oba nástroje a p6sobt naprosto 
kompaktne. To te vOber skladieb, 
ktoré ma najviac zaufall, kde mat
no manifestoval moderný pr lstup 
k problémom, ale l ndpadn~ vedo
mosti, zmysel pre ndstrof, zdravil 
nekonvenčnost tvorcov. Zhruba 
dve desiatky skladieb v podsta
te zostal o v rovine Izolovaných 
fragmentov, kochalo sa v r6znom 
tvorenl osamotenf}ch tónov, Casta 
prlpomlnajt1ctch rozcvičovanle, 
alebo kal kulovalo s r6znymt prek
vapeniami. Pr iam útasnd v~ak bo
la tnterpretačnd úrovetf Qčast nl
kov. Rozcvičovali sa prevaf ne na 
klasických skladbdch, disponovali 
vrcholne vyci brenou perfektnou 
technikou, temnOm, ale st1časne 
bohato dif erencovanOm tónom -
a pokla"l sa to dalo postrellnút -
t ndoadne deflnovatelnou muz1ka 
lllou. Porota posudzovala hlavnH 
interpretačna strdnku a napokon 
po takých vgkonoch pr' ~t1dila ce
ny. 

Pre ucelene j!ile trval~ záWkt/ 
sme sl mohli Ist na vokdl1w sa
fa! A. ScMnberga, ktord tu pre
biehala večer a napriek zmenSeniS
mu počtu konkurzantov ako sa ča
kalo, bola velmi zauj1mavd. Pred
sedkyfia poroty zndma Hg!ga Pl
larczykovd a rad Schänbergovf}ch 
odborn!kov Iste mohli zasviitene 
posúdlt výkony. Katdd hlasovd ka
teqt1rla mala určeni p!est1ov~ cuk· 
ly, preva!ne z teho prvef tvorivej 
etapy 1903-14. Doba tu vykonala 
svofe, ale rozhodne v prospech 
autora. V!}voj hudby od tetto doby 
mačne zlntenzlvnil nov~ zmyslov~ 
a tJstetlckl1 zata!enle a ScMnber
gova tvorba :t tejto etapy teraz 
pósobl at k lasicky umternene, 
mahlerovsku. mnohondsobne pru
poJend k minulosti, ale u! ohlasu
lflCa za,traJ§ok. Te to tlnes viac 
svedectvo o nendvratnostl Casu, 
ale súčasne ~vedectvo, !e sl spo
lol:nost uz stabilizovala hodnotu 
tlichto diel. Te to l pouCen1e, te 
ScMnberg vedel o emoctondlnyc1t 
potrebdch svotej doby a spektrum 
hodn6t te tto etapy nevyrastd z ra
dlkdlneho prehOdnotema hodnot 
minulých. 

Ta!ko Oy som mohol dal pred
nost nlektor f}m lnterpetom a v po
dobnom polofenl bola l porota, ale 
osobne som sa klonll k tým ln
terpretdcldm, ktor~ uplatnili "ro
zumn~ obmedzenia" v zmysle z tem· 
nenla hlasu a skomornenla pre
Javu. 

Obe sata!é, sprevddzan~ neCaka· 
ntt malou pozornostou obecenstva, 
ale dokonale podlo!en~ organizač
nou zdatnostou usporladaterov, vy
u!lll holandskl kolegovia na viace
r~ diskusie o umeleckom ~kolstve, 
holandsket hudbe, estetike t bu
dtlclch projektoch spoluprdce. 

ZDENKO NOVÁCEK 

Zo zahraničia 
Spoločnost r>écca vydala kazetu s piatimi dlhohrajú

cimi platňami, na ktorých sú nahrané všetky komorné 
diéla Arnolda Sch!lnberga. 

Zaujímavú korešpondenciu Theodora Adorna a Ern
sta Ki'enka vydali v NSR. Končí sa trochu melancho
licky, listami z pätdesiatych rokov, kedy obe osobnosti 
stáli na križovatke rôznych rozhod::.:.:n.;.;u.:.:t[c..· ----

Létné kurzy vo Fontainebleau povedú traja poprední 
sovietski umelci : huslista Snltkovskij, VIOlončelista Saf
ran a klaviristka Josifovlčová. 

O Dukovl Ellingtonovl vy§la velká monografia, ktorá 
vcelku dokazuje, že bol okrem iného ,.vyslancom kultú
ry černochov a politikom, ktOrý chcel emanclpovat 
jazz" . 
~~~------------------------ - -----

V ZUrichu vydali novšie články Pierra Bouleza k je
ho téze o ,.seriálnej hudbe ako historicko-filozofickej 
~gltlmácli k roúčasno_s_ti:.."-·------------

V obrovskom množstve gramoíónových platn{ všet
kých svetových gramoíónových spoločností sa na po
predných miestach uplatňu jú skladby Dmitrija Sos
takoviča a Sergeja Prokofieva. ------

V piatich kazetách vychádza kompletná tvorbt Ser
geja Prokofieva. Na nahrávke sa podietajú rôzni eu
rópski in terpreti. 

Sólisti a J ulllard-ensemblo na hrali pre firmu Philips 
viaceré z posledných skladieb Luciana Beria. Recenzie 
s porozumením hodnotia skladatetovu poslednú t vorbu. 

Luigl Nono vydal v Deutsche Grammophongesell
scha(t viac svojich posledných skladieb. Západonemec
ká kritika p íše, že ,.v jeho tvorbe dosahuje angažovaná 
hudba najvyšší stupeň a je presiaknutá konkrétnou 
vô tou prospict revolučným myšlienkám". 

Leonard Bernstein naštuduje v roku 1978 vo VIeden
skej štátnej opere Wagnerovho Tristana a Izoldu. Na
studovanie sa už teraz ohlasuje ako udalost sezóny. 

Potská a londýnska televízia spoločne nakrútili film 
o živote a tvorbe Krzystofa Pendereckého. 

Pri príležitosti 200. výročia trvania Spojených ltá
tov uskutoční Newyorská filharmónia v júni t. r . vet
ké koncertné turné po Európe. 

Dirigent Sllvio Varviso a režisér Ingmar Bergman 
lnsctmujll v !štokholme operu Igora Stravinského Zl
~ot zhýralca. 

Pod dir igentským vedením tenor1stu Petra Schreléra 
bude splevat jeho významný kolega ThéO Adam vo 
viacerých predstaveniach v Státnej opere v Berlíne. 

Pierre Boulez dostal Vet kú cenu francúzsko-nemeckej 
spoločnosti za rok 1075 - za zásluhy o kultúrne vzta
hy oboch š tátov. 

Olivier Messlaen dostal zlatú medailu od Krátovskéj 
filharmonicl,ej spoločnosti v Londýne. 

Významný režisér Gilnther Renner, znämy aj z uvi
clzania Cikkerových opier v NSR, dožil sa 65. narod.a- , 
nín. 

Hudobnej terminológii XX. storočia sa venuje kniha, 
ktorú vydali v Stuttgarte: niekoiko teoretikov sa za
mýšľa nad touto problematikou. 

Knižnicu Sergeja r>agileva vydražili v L.ondýne. 2000 
zväzkov s mnohými závažnými rukopismi a neuverej
nenými skicami Igora Stravinského rádllo túto kniž
nicu medzi najzávažnejšie súkromné zbierky. 

Rodný dom Beethovenovej matky otvorili v Koblenzi. 
Sústreďujú sa tam rôzne závažné materiály a doteraz 
neznáme dokumenty. 

Gyi1rgya Ligetiho poctilo mesto Hamburg cenou za 
rok 1975. Skladatei však cenu vo výške 15 000 DM da
roval hamburskej vysoltej hudobnej škole. 

Milánska Scala uvádza v sezóne 1975176 Verdiho 
Macbetha a so zvláštnym dôrazom propaguje J:.eontyne 
P riceovú v Mozartovej opere Coci fan tutle. 

Tvorba Vincenza Belliniho (1801-1835 l vychádza sú
borne vo vydavatelstve v Amsterdame. Edícia má slú
zit renesancii skladaterovej tvorby. 

Vydavatelstvo Cirordl vydalo štyri zväzky orchestrál· 
nych štúdií pre kontrabas. Obsahujú najfažšle par tie 
a sóla z opici'. 

Rakúsky skladater Marcel Rubin napísal pre Vie
denské hudobné slávnosti Concertlno pre 12 violončel. 
Dielo bude mat v júni premiéru. 

OI"!Iov má lo známy Malý konce1·t podla Jut.novej 
zbierky zo 16. storočia pre ílautu, hoboj, fagot, t rúbku, 
pozaunu, čembalo a bicie vydalo vydavate!stvo Schott. 

Varšava hOstila v ostatnom čase tri vctké a znám~ 
spevácke osobnosti: sopranistka Victoria de los Ange
les za klavfrneho sprievodu P. Katina predniesla na 
~vojom recitáli vo Veľkom divadle skladby Schuberta, 
Schumanna, Debussyho, Pcrgolesiho, Granadosa a Ob
l adorsa; grécky barytonista Kos tas Paskalis interpre
toval po:.tavu Posu vo Verdiho opere Don Carlos a 
Nikolaj Gjuzelev sa p1·edstavil ako Dosi[cj v Musorg
ského Chovančme a v titulnej postave Mozartovej ope
r y Don Giovanni. 

Vo veku 71 rokov zomrela v USA speváčka Lily Pon
sová. jedna z naJúspe§nej. !ch členiek Metropolitan ope
ry. Spievala celý veľký koloratúrny repertoár - vy
nikla ako Kráľovná noci , Gilda, Rosina v Barbierovi 
zo S~v~~~Y. Mireille. a ~úlia v Gounodových operách 
a naJma ako Domzethho Lucia a Delibesova Lak
mé. 

V rámci II. b aletných dní v Hamburgu uviedli novú 
inscenáciU baletu P. I. Cajkovského Labutie jazero. 
Z povodneho Pctipovho libreta nezostalo takmer nič. 
JnRcenator John Neumeier stavia do centra svojho no
vého ltbreta postavu bavorsk! ho kráľa Ľudovíta II. 

N~ festivale v anglickom Bri,:thtone mala pod auto
rovyn\ dmJ:ovanm, premiéru ~ulta Hansa Wernera 
Henzeho "Kath<lrina Dl um ... Sedemčasfové dielo vznik
lo z hudby k !Iimu, nakrúteného podľa románu Hein
richa BOlia. 

Maďarský tanečník a choreograf, šéf baletných sú
borov mllanskej Scaly, v Kolíne n/R. a viedenskej Stát
nej opery - Aurel von Millos dozil sa sedemdesiatin. 
Ako choreografOVI prislúcha mu zásluha na uvedeni 
mnohých nových baletov na hudbu XX. storočia. 

Manfred Fechncr, jenský hudobný bádate! objavil 
v dt·a..:ďanskej knižnici neznámy rukopis Antonia Vi
valdi~o. Sonátu pre husle, hoboj a organ doteraz 
v zbierke knižnice pripisovali neznámemu au torovi 
Fechne~· ob_javil takto už aj diela G. Ph. Telemanna: 
T. Albmomho a F. Fascha. Vivaldiho sonátu v naj
bližšom čase _vydá lipské nakladateľstvo Peters. 

Sopranistka Renata Tebaldiová s mimoriadnym llspe
chom koncertovala v Sovietskom zväze - s dielami 
z opernej l piesňovej litera.!_ú~ 

Takmer 200 mladých umelcov z 27 krajín prejavilo 
záujem o účast na V. medzinárodnej sútažl J . S. Ba
cha, ktorá I?rebieha v dňoch 14.-31. mája t. r . v Lip
sku .. Mladí mštrurnentalistl a speváci súťažia v odboro 
klavu·, organ, spev, husle a violončelo. 

Po dlhej chorobe zomrela Magda Szávaiová pod
predsedníčka Zväzu maďarských hudobných u~elcov 
a generálna tajomníčka Hudobnej mládeže Maďarska 
Stála pri zrode oboch organizácií, bola v nich vedú~ 
cou os?b~osťou, zastávala významné vedúce posty 
v medzmarodnej organizácii Hudobnej mládeže. 

~d i tio Musica v Budapešti vydala z noviniek madar
skych skladatetov Iris (partitúra) od Sándora Balassu 
od Pála Károlyiho Coulours - pre mládežnícky or~ 
chester, Monologo - pre lesný roh sólo od Istvána 
Lánga a Concerto sempllce (husľový koncert husle + 
klavírny výtah l István~ Sar kozy ho. ' 

Na Dňoch hudby v rod1sku Zoltána Kodálya v Kecs
keméte v rámci 10 koncertov odznelo viacero' podujati 
venovaných zborovej tvorbe. 

K stému výročiu narodenia skladateta Ermanna Wol
fa-Ferrarlho pripravil Jeho žiak, skladatel Mark Lot
har v Bavorskej štátnej knižmcl výstavu o živote a 
d1ele umelca a pre vydanie pripravuje jeho korešpon
denciu. 

25. medzinárodnú hudobnú sútaž v Mníchove (7. až 
24. septembra t. r. l vyp!sall pre odbory: spev, husle, 
hoboj, gitara a klavírne trio. 

Welská národná opera uvádza stále s mimoriadnym 
ús!)(!c~om Janáčkovu Jej pastorkyňu, ktoré t u spolu 
s. Bonsom Godunovom patri medzi najnavštevovanej· 
šte opery. 



O zaslúžilom umelcovi VIKTOROVI MALKOVI 
tdm ul! druht raz. A čo na súčasneJ hud
be dirigenta naJvllčšml podnecuje, to Jlf 
tvorivá Interpretačná volnost, nezatal!e
ná tradlctou. Casto som v minulosti za-
1!11 na vlastneJ koži, !o ma "rada múd• 
rych" nlltlla robiť "muzikantskú oporu"• 
čiže koplrova( tempá, čl v}iraz podla na~ 
hrávky, čt uchovaneJ tradlcte. Každá od
ch}ilka podliehala nallprosneJ krltlkol 
No súčasná hudba ml tu poskytovala 
úplnll vornost. A t lito ma zavllzovala 
odovzdať opernému divákovi čo naJvts
Užnoj!ll lntorprotačnf obraz novovytvo
reného diela, lebo len umelecky oživené 
a osobnostne umelecky prežité dielo mO
že sú(a!l( o umies tnenia sa v histórii 
operného umonia. -

a S ·DÍID 
Kecf • roku 1982 ltyrldaaťročny dlrl

aeat ~!ktor M61ek na1túpll • opere SND, 
Iba obnoYOYal ~l nadd1ou1 na svoje 
nťahy k Slovensku. Narodil 1a totil vo 
~elkef Polane na •tchodnom Slovon~ku, 
odklal aa fabo rodina pre1ťahovala do 
Steret Bystrice na Kysuciach, 1lad1ar do 
Petrlalky a po teJ okup6cll do Prahy. 
Po 1Uidl6ch Jaho pnym pOsoblskom bo
Jo dludlo v Ostrave, o dva roky ne1kOr 
prelial do OsU n. L., kde pOsobll v opere 
trlnbť roko•, at po prtcbod na SloYen
ako. Tu ako dlrisant opery SND a IO· 
klldeter l dlrlsont lliboru Camerata s lu
Yacca pft1obf do11ar a 1a dotara)iilu ume
Jackll prácu tu dostáva l titul zasiCII116-
Jio umelca. 

- Od dets tva viedol mn otec k láske 
k hudbe, hral na vtocorfch nástroJoch, 
stlstredoval vOkol sebn hudobn}ich nad
lencov a duetá, trl4 čl kvarte tá mali u 
n4s "domovské prdvo". Otec bol aJ mo
jim prv9m učltelom. V Brotlslove som 
ll& učil na Konzervatóriu hre na hus
liach a na klavlrl. Kedže sme moll pred
platné do opery, pamlltdm sa na ccl}i 
vtOdajšl repertoár, z ktorého ml v pa
mlltl najväčšmi utkvelo predstavenie 
Oounodovoj opery Faust a Margaré ta. 
rf Pr11he som, dokončil reálku, š tudoval 
som ne St~Hnom konzervatóriu popri dl · 
rlgovont aJ spev, klavlr a hus le. Na mOl 
hudobnf rast naJv9znamnojSle vpl}ivali 
manfolla Chalaba lovcl, ona uč il a spev a 
on dirigovanie. Po maturite som no Ka r 
loveJ univerzite pokrečovol v ~túdlu mu
tlkoiOgle a po absolvovanr som nastú
pil k svojmu učltelovl Zdenkovi Chata
billovi, ako joho as lstont do Ostravy. 
E§td za pražsk9ch š túdii som ma l ko· 
morn? Stlbor, orches ter l zbor a spolu 
so sólistami sme uskutoča1ovall svoJe 
umelecké pl4ny na rOznych koncer toch. 
V Ostra ve ma Z. Chalabe la zasvätil do 
cele) zlof lte) problémll tlky operneJ pre: 
v4dzky, hral som v orchestri, kore peto· 
val som, viedol ensemblové a aranžo· 
vacle sktli ky, dirigoval l komponov11 1 
na)mll hudbu k čmohrám. NeskOr v Úc;tf 
n. L. 110m Iii vybudoval nlelan i;lroky 
operný repertoár, ala vonovsl om sa 
aJ koncertneJ činnosti 11 zsložll som ko
mornt orchester. Po nhrato do Brntl · 
slavy 10m mal možnosť uplllt"l( svo)e 
dlhorol!n6 skúsenosti z OJ'lornOJ pru o, 
1)rtpra vll som 25 op rn9ch prodstavtnl a 
5 tfeli lch 1om pravLal od Iných dlrtaen
tov a mal s om dosť času a prfldltosU 
at ne koncertnú čtnn01f, ktora vyllstlle 
i:lo za!O!anta súboru Camerata 110vacca, 
ktor9 od r . 1969 :r.lskava sl umolacku 
pozrctu 1 uplatllujo sa koncort"e 1 na 
verejných pOduJatiach, v rozhlase, v to · 
ltvlzll čl v Komornom allMra opery 
SND.-

O Íllrlaantooli •• 1!81to 'frnl, 111 
matt l'fO)Ioh 1kladateloY, diela, 1!1 ul 
• opernej, 1!1 • orcheatr61nef tYorbe. 
Vam tlel prlpl1Uj6 kritici lklony k 
ro11U!nfm obdobiam, autorom, 1!1 
ekledbam, ele • takom llrokom "sor
timente", llli to ••ed~l o •alej • iia· 
etranno1t1 .. . 

·- y hudobnom sveto bJva často ze
u!lvaný takf tO "zlozvyk , prlplsov11f 
umelcovi priOritu v Istej ättlovej oblas
ti, člfe sprav!( z neho ak6host experta 
čl ul na baroko, klasiku, romantiku, čl 
modtrnu. Nikdy sa ml to nep4čllo, a j 
keď viem, :le v tomto smere jestvuJú Isté 
v?nlmky. O Z. Chalabalovl sa napriklad 
notoricky vedelo, že bol expertom na ro
mantiku, kým V. Tallch s uverénne viA
dol v oblasti klasiky. A pritom obaJa ti
to nérodnt umelci venovali vera času a 
umeleckého llsllla hudbe XX. storočia. -

Na avofom dirigentskom "konte" 
mtlte prlpflanfch do 80 dlil, ktor6 
1ta ntlludoull, k nlektorfm ale aa 
l vrecaJJ, ale zvlli!la lllo o jednot11•6 
naltudonnla. Ktor6 dm boll najblil· 
Ile? 

- Na to ťažko Jednoznačne odpove
clnf. Vl.lčsln o titulov, ktorč 11om naštudo
vul pat ri k tzv. sve tovému roportollru, 
ktor}i s11 hrá bežne na vsetkých opor
ných scénach. Co naf51rsl oporný ro pcr
toll •·. to bolo devlza , ktor(t musul splni! 
v najka·utsom čase každ}i oporn}i ume
lec. Bolo to tvrdá skola pohotovosti, vilo
s tronnostl 8 s týlovej rozhradeno'>tl. AJ 
keď s a rad~uj ve nujem i.túd lu 8 prlprun1 
opier, k toré bom este nedtrlgovol, rlid 
sa vraciam l k tým repertoárov}im opo
rám, pre ktoré má m optimá lne !>Ollstlc
ké obsndonle. -

Co hudnotlto na sf1boro Comoraln 
sluvacco na jväčlml a aké máte tu 
plány? 

- Prácn opemóho orchosiJ·a a ča sto 
podCOll UJC o proto sme chceli na to kom 
to molom telese doklizat, ~e či nnost or
che trll lnych hráčov usJ..utotnovuná iba 
v orchestralncj ,.fame", musi byt sustttv
ne doplOova ná aJ o pôsobenie koncf!rlné, 
ktoró dod4vo orches tru nao len umelec· 
J.. ú tt spoloCr nskú pece(, alo uJ prufesio
nAlnu suvorem tu. AJ ked om v tomto 
&Obore vyknnávlll popr i runk r lách UO)Jl
if'l kňhn vedl1reho a dl riRf'ntn a j fu n k· 
c:lo llt )omnlkn. Art htvára, upl~ovača nôt 
11 d't l!lln. prori<;,J lrn 711 nll) latstu pokln
d4m !u nkcJU dramaturgii. Vytvára l hu
dObnt 11rchlv, zhromafďova ( ka ta lógy a 
odborné easopisy, zlskava f užitočné zntí
mós ll, vod l<lt o archlvovanych matcriJ
Ioch, ddvat robtf mikrofilmy 11 rntokOpto, 
ln&trumontovať, korlgova( a dolJina ť nf>
uplné mlltMJtí ly, z[ska vaf spr&vy·o svP to· 
vóm dlani v ob tnsll komornoj lnHlhy, to 
vs tko zohorá veTa osobnt'lhn tnsu a ~;In · 
Jl to ll) dosť penazr. 1\eď'-a knmoru\th 
~1\borov Jo v•acero. trab11, a by dra matur
RIII bolo tu obJavná, vynarhárlzava, v?cJy 
nov&, 11le aby n'eprosahovola mo1 no<ll 
~uboru 11 mala v1acr) mo'-nosl• a vu
rlánt no uplatnemo sn. 1\ym vrr(..é umo
lccké tolo!tá vopred oznamujú d ramatur
gické zá mery, komorné súbory b}ivaju 
zdrtonllvojsle a radilo) hovoraa o tom, 
co bolo, ako o tom, čo budo. To!IZ ko
mornýc h s úborov je vera a zau)lmov9ch 
materiálov málo. V ka ždom prlpado 
chceme sl uc hova( širokú pa lotu svo)PJ 
koncea·tno) ako 1 scénickej činnosti. zo 
všetkýc h M}ilov9ch obdob! a na jm!! c hce
mé roz91rl( spoluprácu so Zvllzom slo
vensk}ich s kladatelov. Z jeho č lenov už 
máme v repertoároch d ie la P. Bagina , 
l. Dlbdka, l. Konečného, O. Martlnčeka, 
M. Nováka a ). Zimmera. -

Osobitnou kapitolou valoj dirigen t
skeJ pr4ce v opere jo i ludovanlo diel 
XX. storočie a naJmä s6časnfch, č l 
ul zo svetovej, čl domáceJ tvorby. Co 
ds tu najYIII!iml podnecufa? 

- Nazdávam sa, že an i medzi opera
ml XX. storočia, ktoré som naštudova l, 
neexistuje taká, ktorej by som neveno
val všestranml pozornosť, ktorú by som 

Tanečný súbor Lúčnice v USA 
Dvofndsobn{j nosltel Radu prdce a 

Lauredt $tdtnef ctmy sQbor Ltíčntca 
uskutočnil dlhodobé turné do USA a Ka
nady. Tento zdJazd, ojedlneltl u doterat
!tch de/lndch na!il ch ~plčkou{jch stíbor ou 
sprostrlldkouala cez Sloukoncert firma 
Acroama a ulastné predstauenta dlstrl 
buouala spoločnost Columbia Artlsts Ma
nagement I nc. 

Umlllllckl turné bolo potrebné u! pred 
odchodom pouafouat za uel ml ndroCnl 
- (llho dl! kou ako l dramaturgickou ug 
stavbou programu. Natzduafnllf!ilm mo
mentom bolo, že po prufíkrdt na~u re· 
publiku reprezentoual samostatny taneC 
ng program. Ltíčnlca pripravila duo/llo 
dlnouQ taneCnfl koncert , zostaueng z na1 
úspeJnetJtch Ctslel kme11out1ho repertod 
ru z nových choreograft1 zas!. umelcu 
Stefana Nosdra. Program dOplnlll dvP 
hudobné Ctsla, stmMI na pl!fallach a fu 
tare a ludoud lwdba. 

Cel koue 89 predstauenl u 31 Jtdtorh 
USA a Kanade splnilo svat 1/meleck{j za 
mer. IHle uiJl'! lm pr1nosom fP nadviaza 
nitr komunlkdcie s publi kom, ktor~ bo 
lo spočiatku prekuapen~ prerl~tavenlm 
pretofe z drvwet ulit!lny nevedelo, na 

čo to ulastne Ide. O tom, le tdo o stí
bor z Ceskoslovenska, zo soclallstlcke/ 
kraflny, ~a dozvedeli af z programouOch 
bullotmou. Zauory jednotlivych predsta
uent ball búrllut1 a dwdcl nto raz e~te 
pred kOilcom vstdvall zo sedadiel, tlies
ka /tie a vykrlkujtícl "bravó• , Co te at v 
teJto kraJi ne pre1av utac ne!! uznania a 
sympatii. Ltíčnlca suottm programom zo
zndmlla v11!.e 200 000 amerlckfích dlud
kou s hodnotami slouensk~ho ludou~ho 
umonia a prostredntctuom net a Clenou 
suboru sa dlvdcl, ale nielen oni zbllfova
lt s na!iou socialistickou vlastou, pouliC· 
~tne po prvgkrdt v ttuote utdell obCana 
z takll/tO krafl ny. 

Napriek obrauske/ fyzicke/ nt1ma1ze, 
mtmo ulastn~ho predstavenia precestoua 
n{jch 33 000 km u autobuse, mno!stvu 
kl lmallcl.:ycll zmien a psychlckef zdtaZe 
uypltjuaftlcet z týchto faktov, tanečn!i stí 
bor LlíCnlca uymkajlíco reprezentoval a 
dopad teho umeleck~ho turn~ te ta!kn 
•·y jadrlt slovami. zarol'llo sa v mnol!$tVf 
rlotmou a zc'lW kov fednotl lvqch l'lenntl 
,aboru. zlíroNlo sa v clnJmoch a zd%t' 
koch r precl~tm·enta a nznc1menla sa ~ 
umenlm naSe1 vlasti u amer ických dl 
udkou. -b-

detallnd nerozobral hudobne a j drama
turgicky, kda by som neskorlgoval každ}i 
orchestrálny part, neporovnal detailne 
klavfrny v}i fah z partitúrou, nepr eš tu
doval s l dOk ladne literárnu predlohu .. . 
Opery XX. storočia sa neukladaj11 do re
pet·toárového rezervoá ra, lebo to pre
vádzko d ivadla neumožňuje a tak š tudo
va( viackrát to Is té dielo jo vzácna v?
nlmka. Ba ani diela L. janáčko, B. Mar
tinO, čl B. Brlttena sa ml nepodarilo no
študova( a ni dve razy. Jedinou v}inhn
kou Je zatia l opera Glan-Car la Menottl
ho Médium, ktorO !ltudufeme s Komor
nt m saborom opery SND a ktora chys-

Pr ipravil: GABRIEL RAPOS 
Snfmka: J. Yano 

Spievať pohybom o lósl<e 
bolo cierom tvorivého 
' eamu choreograf ná-
10dntí umelec Miroslav 
Ktlra - režisér Peter 
Wefgl - a balet praž
ského Narodného divad
la "zaspievaL" pod tel& 
citlivým vedením jemne, 
z ro:umiterne a cLivo. 

Sce1dcká hudba Jose
fa Suka 1;. Zeyerovej 
poetickej rozprd.vke o 
RaéltízouL a Mahu!iene je 
tícodno" často" triptu
chu. Priam mánesovská. 
,,hwčná pohoda, p rerušo
t·aná v dramati ck licl& pa
&átach suitou k raCot:nej 
Runy, predstavlteCml zla. 
V prltomnej r ežijnej 
koncepcii je Radúz do
m l nanto" deja, ilttenn·e
rom mySLienl:y o mocl 
éistéllo citu Lusky: VLas
t imiL Harapes. al<o u.! 
t•efakrát. &klbU techn ic
k y rtrt ročné tanečné prv
k y 11 prest·edčlvým he
reckym prPjacom. slo
t:anakou lnUŽ IIOS(OU aj 
n e/tou. 

V drull r) éa.~ti t·ečera 
r eo ll::or·a 11 anscenatort 
ll! /IM!Cn~t' obozn.ámlt dl
ťaka s póvodnou tanec
nou podobou znamcj 
kom pozície CLauda Dc
buMyho Fottnoeo popo
Ludnlt. s Jedným z v r
cholnych r epcrtoaro t:ych 
<'J .~tl' l dnes v ! legl'ndór
nl.'hO tartCČIIIka Václara 
NU:Inského, k torý vytvo
ril v tomto prípade OJ 
tiOIJyboey te.rl . Na prc
mil•rr .~m l.' t ' tt lohc Fau
na obdlt•ot·a/i jrdneho z 
n o)chyrnP}!tch sucasnýclt 
to nrčru/;o t•. Talta~~a Pao
la Bortolu::ziho. v ú lohe 
Num!y kultu·ora nc krch
ktL A ne tt u Voleskú. Pre
tože tde o dtclo s použi
tlm reliéfnej. 1tezvyéaj
ne) pohybovej technik!! 
je zarad l.' n ie tohto. no 
st•oju dobu reuolučného 
baletu. za&ltti né. Borto
luz::t, k torý pôsobi l alw 
popredný s6lis1a Baletu 
XX. storočia, zatancot:al 
aj dvadsaťmtnútovú cho
r eograf lckú kreáciu u
meleckého riaditera toh
to suboru Mauricea Bé
jarta - Nomos Alfa 
skladatera Janisa Xena
kisa. Demon!troval do-

konalú znalost klasickej 
aj progreslvne) tanečnej 
techniky, schopnost spra
covat s pohvbovým de
ta!lom. obmieil.at ll do
kresrovat, upútat pozor
nose v oj edinele dlhej, 
dramatický čas ma
ximálne 111/Čerpáva}ú
cej tanečnej prezen· 
tacif. 

Dômyselne vygradova-
1tým t•rcholom večera 
bola Blzeto va-Sčedrlno
t'CI baletná verzia Car
men, uvádzaná pod v Ji
stlznlim nazt:om Vá§e1l. 

lov takých dólditých 
pri v ýstav be nezabudnu
tefnlich scenick(/ch po
stáv. Výnimočne pekný 
zjav mu pomohol v y
tvorit t úto úlohu, a Car 
moll v jeho bUzkostl bo
la podmanenou, odda
nou ženou. predurčenou 
osudovo l úb!t. Prekrás-
110 lurlcká a pôvabná ;e 
Michaela v i nterpretácii 
Anetty VoleBIGaj. A1 ba
letný zbor bol v tomto 
d iele p la tnou z latkou, 
zt·ý raziÍU}ÚCOll dej. S in-. 
dividucilnym pohubovlim 

Vlastimil Harapcs, ktorému v týchto d11och udelili 
titul Zalltí.tily umelec, v post:J.vc Radu::a. 

Bolo : au}tmat'é sledol·at 
.. od tteltr" t •á!n!vr j Láa
l•u: ltá rodná umelk 111ia 
M arta Drott llerova odha
l iLa nové értll SVOJ/tO 
r/rara/.:trrl~a t'•u!hn u nw
lda . oboha tila. rad l yh c'
/.: ych balennskyrh ulo/1 
o : darllc z.ob ra:enlc Cud-
3ke} byto.~ti odhodlanr) 
rad$rj ::om r!ef. nko : tr 
bl.'z lasky. Výborn1i m 
pn rt ne rom jej bol don 
Jo.~ť Pat:la Zdtchynca. 
ktorý t•ytvortl ulollu bcz
h rantélle oddaného mi
Lenca 11 mimoriadny m 
citom n} pre m nožs tvo 
prťkrásne Atylizovanýclr 
! panielskych tanečlllich 
prvkov. ktor ým doká:al 
dat potrebný timbre. 
Celhom odLUný bol 
t.•ztah EscamHLa a Car 
men - Vlastimil Hara
pes tu priam demonštro
val tiéinnost tíapomej 
prezentácie gest, každé
ho z pohvbov ých detaf-

Snimlta : J SYoboda 

rll'senín~ v scénach ra
do.Hr, sucltu & &mutku. 

NPraz sa v divadelnej 
JJraxi stretneme s u t:a 
lramt: menl t či nl.'monit 
os t•rdécné llbreta? Au
fort noveJ koltcepcic prť• 
11lttsll v tomto p rL1Jad 
ďej zo spanlelskej .,a re -
1111" p red nlektory : o 
Sl'ťtOt:fÍCh ctrkuaov. E&· 
canuLLo t u nie JG torea
dorom. ale artl~tom. Na.
prLPk pou.<.ttm preva.;.ng 
spantelskycll tanečnýcl~ 
prt•kov p re dod r.!a nie 
&tyloveho suladu pohybu 
a hudby d tval: poctfuje, 
t e sa podobnd. d ráma 
mó.že stat aj d nes, v k to
re)koCvek z kraj111 sveta. 
Tak sa podarilo zbacit 
::namy dej presne t:yme
dzeného určenia miesta, 
zosúčastnft stále ak tttal
nu tému vá§ltivej Lásky, 
pr ispósobit ju požiadav 
kám phtokrvnélto, súčas• 
ného tanečného dicadla. 

A. PASTOROVA 

Za dr. Hrabussayom 
Dňa 4. mija 1978 roslúl!l ll sa pria

telia l býull apolupracovnfcl s JUDr. 
Zoltánom Hrabussayom, ktory somrel 
•o veku 72 rokov. V ostatných dvoch
troch rokoch mu zhorioný zdravotný 
stav nl nnolml dovoloval akllvne sa 
zaplifať clo nálbo hudobn6ho I IYota. 
Kullly, ktorfml prispel k fabo rozvo
ju, naJmä ku 1pestrenlu, obohaten iu 
a doplneniu obrnu o hudobnom 11-
Yola Bratl1lny v starllcb obdobiach, 
sarutujll mu tnalA miesto • zozna
me fundonnýcb 1 zanletonfch hlsln· 
r lkov, publlclstoy l organizátorov hu
dobného llvota. ~ centrtilnef t6me 

svojich odborných záujmov - ku 
vzťahu významných zjavov hudby kla 
sicizmu a osobnosti hudby minulého 
storol! la k Bratislavu - vracal sa 
dr. Hrabussay v rode viil:!lch jtúdll 
i v bohateJ publicistickej a krlllckn l 
činnosti. Bol členom Beetbovenovr ' 
a Chopinovef s polol!nosti, provldolnc 
a so záujmom sa z6častňoval muz! 
koluglckýcb sympllzll, na ktorých n4s 
Ylackrlit reprezentoval aj rerercntsky 
Redakcia Hudobn6ho !Ivota st r4ca ' 
dr. Hrabussayovl ddy pro vec zanla 
tenAbo, odborne rozhladen6ho auto· 
ra. - zm-
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S Magdalénou Hajóssyovou 

o hostovaniach 
v Prahe, 
v BerlÍII8 

M aodaléna Hajóssyová ako Pam!na na scéne 
ND Praha v Mozartovej Carovnej flaute s Mi
r-oslav om Svejdom {Tamino]. 

Snímka: J . Svoboda 

a o· najbližších 
plánoch 

V novej pražskej inscenácii l\1ozartovej Carovnij flauty hos· 
ťovala sólistka opery SND Magdaléna Hajóssyová. V náročnom 
a tradičnom oper·nom svete si zfskala nielan popularitu, ale 
aj úctu a váinosť. Napospol o tom svedčili hlasy vi etkých, čo 
·jej predstavenia videli, ako aj - inak k predstaveniu dost 
rezervované - hlasy kritiky, pod ra ktorých : " . . . bol Mozart 
najbliUf host'ujúcej l\1. Hajóssyovej z Bratislavy, ktorá svoju 
sta r·ostlivo hudobne pripr·avenú Paminn s tvárnila vofne tvorll
nfm, ~istým tónom ... " či " .. . M. Hajóssyová je speváčka bo· 
halo rezonujúceho, pr itom ale krlittáfovo priezračn ého a ~al 
lllajovo rozochvievaného hlasu pr iam s ve tovej frrovne". O nie
kol'ko dnf na to be r llnska tlač info r·movala o úspechu tejto 
naliilj só listky v tamoj~om predstavení inej l\1oza rtovej opery. 

- PoteSila ma možnost !>ple oni, aby !>om to mohla porovná 
vat na proef i!eskoslouenskei vat s naiiou praxou. No vs/ú-
scéne v opere mo;110 na;míl- pila som prakticky do llotovet 
~ieho skladatela W. A. Mozarta in.~cenácie a mala som Iba 
v tednom z troch obsadent a oriental!né ensemblovky a tba 
vrdtit sa po rokoch k Pamine, orchestrá/ky. Režisér Kasltk ma 
ktorú som spievala e!ite na potreboval až keď mal pred 
V SMU. Bol/ to zau;wwv~. nové stavenie už pokope. A krďzP 
stretnu/ta a pohľady na tuto sme práve v tum case u SI\'U 
úlohu po rokoch profestond.lnet chy\tali aJ premtéru Urbanco 
práce. A k tomu národný ume- vej opery Pani úsvllu, mala 
l ee J. Krombholc a zasllíWý som na domáce/ scéne aj dost 
úmelec V. Ka~llk sú osobnosti, predstavenl, v taltanl'ine som 
ktoré v opernom svete vera ~tudouala svoju úlo/1u v Don 
znamena;1í. Pochopttelne, že Giovann/m v Berlme a do.\tu 
som bola zuedauá at na "pra'!.- dúvala som Verdiho Requiem 
skú opernu kuC'hyňu", na to, pre !iVOju prem1eru 11 Koswiaclz, 
11ko prtpravu7fl predstavema doslova som lietala z general-

ky na generdlku a na predsta
venia. { E!ite 'le ma lletadld. ne
sklamali/ J l na k vzťahy a spo
lupráca s pražským/ sólistami 
a stíborom bol/ priatelske a pri 
temne. Režisér Ka§ltk vysvetil 
hercovi čo od neho chce a po
tom mu dá možnost volne na 
postave pracova( v stízvuku s 
teho predstavou; rovnako s dt 
rlqentom Krombholcom sme sl 
porozumeli. Mala som radost, 
keď ma požiadali, ab~ som ro 
btla prvtí premiéru, ktorú 11 

pražskom ND zuerutú natlep 
.~ternu obsadeniu. Pražsk~ pu/J 
likum je znd.me suofou C'itlivou 
unl mauostou, ako l nárocnosfou 
a preto sl vážim 1ello ocenenie 
môjlw výkonu. Hlboko na m1)a 
pô.\obilo vedomie, že vystupu 
fem na javisku Tylooho divad
la, v tom istom. vofakedl./ Sta
oOII!>kom dioad/e, kde 29. ok
tóbra 1787 uelk.tí skladateľ 
umedol svoJu "operu Opier" 
Don G10uannilto. Nebolo to mo
fP prv~ hosfouame 11 pražskom 
ND a vyzerá to, že ani na scé
ne Tylouho divadla, lebo ma už 
oslovili, ti by som nechcela 

hosfovat aJ v Mozartovom Don 
Giouannlm, to by mi sposobtlo 
oza1stnú radost. 

Po pražskom úspechu prišiel 
berlfnsky, kde M. Hajóssyová 
v Státnej opere hosťovala v 
úlohe dony Elv!ry v Mozarto
vom Don Glovannlm ... 

- Berltnska Státna opera md. 
v angažmán viacero európ
skych !ipltkouých spevákov a 
pozýva hostovat ďaWch, rov
nako aJ dirigentov a režisérov. 
Preto aJ pozvanie do tohoto 
operného divadla Je pre speud.
ka pote~ufúce, ale stítasne aJ 
zt1väzné, aby obstál v Ich me
radlách. Nasadil/ ma do pred
stavenia s velmi atrakttunym 
obsadentm: O/tavia spieval mi
láčik berltnskeho obecenstva 
Peter Schreier, GIOvanniho na
miesto chorého T. Adama zá
padonemeckg sólista H. Nico
lal, Annu Talianka C. Casaptet
rouá, Komttíra Japonec M. l zu
kl, Zerlinu Holanďanka H. de 
Grooteová, Leporella Maďar J. 
Dene, dirigoval O. Suitner z 
Raktíska, ktorý "muzicfroval" a 
velmi dobre sprevt1dzal spevd.
kov {spievali sme po talian
sky/. Hoci sme sa v!ietcl stret
ll a'l vet!er pred predstaven1m, 
malo toto vysoktí tíroveif, vý
borntí atmosféru a velký tíspech 
u obecenstva. Publikum preto
vilo nad!ieme, akého som na 
operne; scéne e!ite nebola sved
kom a ktoré som v Berline ne
ol!akávala. Po velkom potles
ku, trvaftícom vy!ie desať ml
mil, cast dwákov pomaly od
clul.dzala, ale veľká skupina, va 
rt sto ludl sa zhfkla k orches
tr/Mu a potleskom a výkrikmi 
súhlasu sl vynucovala stá/p 
nové a nové klaf1ania. AJ keď 
zre;me pod~tatná čast tettn 
priazne patrila obľúbenému a 
skutol'IJe vynika;úcemu P. 
SC'Iueteroui, af pre nás ostat 
ných ostalo dosť z ocenenia na· 
!;ich uykonov a radosti zo spo 
locnél!o úspeclw. Pokia! ide o 
mo;e hodnotenie predstavenia, 
na prvom mteste oce1iutem hud. 

Umelci taktovky 
Snímka nám predstavuje znflnwch hudobníkov, ve

t!.úcich dmgentov Veikeho d1vadla - hla\·neJ op(•rneJ 
a baletnej scény So telskeho zväzu [ zravn 1: BORIS 
CHAJKIN, jeden z najstarších a najnadancjsích so
vietskych dirigentov. je hudobníkom vysokeJ prof<'sio
nálnej kullúry a širokej erudície. V svojej tvorivej 
činnosti venuje značné miesto prE'zentovaniu ruskej 
klasickej 1 súčasnej hudby. Súéasne s prácou \ di
vadle s úspechom hosťoval v zahraničí - ako opern~· 
i ako symfonický dirigent. Ako prolesor Moskovského 
konzervatót·ia Chajkin vychoval \'eTa nadan)-ch hu
dobníkov. V divadle pracuje vv~e dvadsať rolwv. -
ALEXANDER KOPYWV pracuje štrnás( !'Okov vo 
Vctkom divadle. Diriguje všetok záklndn.i· bnletný re
pertoar, no úspešne sa prt'javil aj ako operný a sym
fonický dirigent. Do Veľkého divadla prisiel už ako 
7.t'elý umelec - mal za sebou už stúže baletného a 
operného dirigovania v najvýznamnejiiích scénach 
ZSSR. ~ .FUA'ľ l\IAN UROV : jeho meno sa stalo zná
mym v čase Druhého všezväzoveho diri!(cntsl{ého kon
kurzu. Hoci vo VeJkom divadle má veľmi v;\•znamn)• a 
rozmanitý opemý a ba letný repl:' t'loár, Mansurov sa 
neV7.dava koncertnej činnosti. v,·stupuje s najlepšími 
sym fonickymi orchestrami v ZSSR i za hra111cami. -
MARKA ERMbERA - odchovanca leningradského 

Konzervatória. žiaka Borisa Chajkina a Nikolaja Ra
binoviča prijali do stážistíckej skupiny Veľkcho divad
la v roku 1956. Jeho prvou samostatnou prácou bola 
opera Sergeja PI'Dkofieva Príbeh opt·avdrveho élovl'lm. 

:úalšJe obdobie bolo ~p<lté s baletn~·m zan rom: pracoval na 
balf'toch Petn1ška a Vták ohni\'ak. V suc:a~no~ti mú v 1 e
perto<iri \Vše tridsar predstnven1.- A LEXANDh lt Li\ 
ZAREV ~I{Ôl" než si zastal za dirigentsky pult Vl>lkého 
divadla získal hudobne skúsenosti pri práci v armad
nom umeleckom subore, potom študoval na Moskov
skom konzervatóriu. Ešte ako !>tucte~ sa stal Juure.-t
tom Tretej v~ci'väzovej súCaže dirigentov. - ACGI 
:ZURAJTJS je jcdnvm z najlepších b;'lletnych dirrgen
tov Sovietskeho zviizu. Je absolventom Konzervatóri t 
vo Vilne i absolventom klavírn<'j a dirigentskej triedv 
Moskovského konzervatória Je laureatom Meclzinurod
neJ dirigenlskf'j súťaže v Ríme. Diriguje veducc bn
letné predstavenia Veľkého divadla: Chačaturianovho 
Spurtaka, Cajkovského Labutie jazero, ProkoCievovho 
Róm~:~a a juliu, Adamovu Giselle. - JURIJ SIMO
NOV je hlavnym dirigentom divadla. Stal ~a ním pred 
šiestimi rokmi ako 28-ročný. Za celú dvojstoročnú his
tóriu Veľkého divadla sa nestalo, abv post hlavného 
dirigenta zaujímal taký mlady um!:'lec. Podobne sa 
s umeleckou mladosfou Simonova spája skvelé ví
Cazstvo na Medzinárodnej dJngE'ntskE'j súCaži v Ríme 
v roku t968. Za rok.v práce vo Veľkom divadle sa Si
monov predstavil ako výborn\• intt'rpret najmä celej 
ruskej klasiky Diriguje mnohé opery a balety zá
kladného repertoára. 

Písané pre Hudobný život 
A. l. ORFIONOV 

HISTÓRIA 
VEtKÉHO DIVADLA 

XJV. 

Za u)ímav~m tvorlv9m živo
tom žil v päťdesratych rokoch 
ba le tn9 s úbor. Pokračoval 1 na
d!ilej v hladanr nového reper
toára: k menám R. Gllera, B. 
Asaľteva, S. Prokofieva, S. Va
sllenka, k toré široká hudobná 
vere jnost už dobre poznala, 
pl'ipoJIIl sa nové mená - ta
társkeho skladateJa F. Jarulll
ho (balet Surale, inscenovan9 
v roku 1955], A rama Chačatu
ria na, ktot'9 v oblasti baletnej 
hudby ·vytvoril v t9chto rokoch 
svoJe· vt•cholné diela, azerbej
džanského skladateJa Ka ra Ka 
htjeva ( Púť v búrke, lnsceno 
yaná v roku 1959] a Rodlon11 
Sčedrina. 

Balety Set·ge ja Prokofieva bo· 
li $tále v centre pozornosti dl · 
vadia a hudobnej verejnosti. 
Jeho nov9 balet Kamenn9 kvie
tok na náme( ui·alského roz· 
právkára M. Bažova sa udržal 
vel mi dlho na repertoári. V ro
luJ 1954 mal P.remtéru (P.Od ná-

zvom Skaz o kamennom cvet
ke], ktorú pripravili dirigent 
). Fa jer a ch01 cograf L. Lav
r ovskij a od roku 1959 (pod 
názvom Kamennyj cvetok) pri 
ťahoval záujem divákov záslu
hou novej choreografie )ur·ija 
Grigoroviča. Okrem tohto pred· 
stavenia tt·eba spomenúť aj In 
scenáciu baletnej rozprávky 
Peter a vlk z roku 1959. 

Prvým baletom na hudbu A. 
Chačaturiana bola Gajané v 
roku 1957. Inscenovali ho dlri 
gent Jurij Fajer, baletn9 maj
ster Vasilij Vajnonen a v9tve r 
n!k Ryndln . Uvedenie druhého 
Chačaturianovho baletu Spar 
takus bolo s pojené s dlh9m 
úporn9m hfadanlm správne li1 
a pravdivého javiskového IVIl 

ru. Nebolo Jahké prostrednfc 
Ivom tanečn9ch o choreogr·tl 
flck9ch prostriedkov zobraZil 
grandióznu epopej povstania 
rlmskych otrokov v dávnych 
časoch. Boli až tri pokusy o 
stvá1·nenie tohto ba le tu · - v 
prvých dvoch hladall choreo-

grafl impoznantnú fig(rru pred
stavitela titulnej úlohy, resp. 
nechávali sa unášaf pantoml
mickou stránkou predstavenia. 
Až posledná inscenácia v cho
ľeografil J. Grigorovlča prinies
la tvorivému kolektfvu umel
cov zaslú~ené uznanie a ocene
nie. Na základe uspechov pred
stavenia Spartaka divadlo v ro
ku 1968 poctili Lenlnovou ce
nou. Laureátmi sa s tali: diri
gent Gennadij Rofdestvenskij, 
balotn9 majster Jurij Grlgoro
vič, v9tvarn!k Suliko Virsala dze 
a tanečnici - Vladimir Vasi
liev a Marís Liepa. Aj dnes je 
predstavenie Spartaka po cho· 
reograffckej stránke jedno z 
najlepšieh predstavenf Velkého 
rtlvad la. 

V baletnom súbore Velkého 
divadla v p!ltdesiatych rokorh 
vyrástli popri svetoznámej Ga
line Ula novovej, Mafi Plisecker 
a Raisy Stručkovovej aj mnoJ;, 
mladf baletnl ume)cl, z ktorýrh 
každ9 predstavoval zaujfrnAvú 
tvorivú lodividualtlu. Nina Ti-

mofejevová, Marina Kund ratie
vová, Tatia na Goiikovová, Je 
kalerina Maxirnovová, Vladimír 
Vaslliev, Marls Liepu, Vladimír 
Levdev, Nikolaj Fadeječev 
rástli a tvorili so svo]imt veJ
kými vzormi. V roku 1908 sa 
stala laureátkou Leninovej ce
ny vyntkajtiCa tanečntca našich 
čias, Maja Pliseckli. V roku 
1970 ocenili majstrovstvo Gali 
ny Ulanovovej nielen Lenlno
vou cenou, ale aj najvyššfm vy
zna menanfm Sovietskeho zväzu 
- titulom Hrdina socialistic
kej práce so zlatou medaiiou 
Kosák a kladivo a Leninov9m 
radom. Bolo to zároveil ocene· 
nJe plodnej a vynikajúcej čin 
nosti celého baletného kolektf
vu Velkého divadla. 

Päťdesiate roky boli aJ ob· 
dobfm triumfálnych zahranič· 
n9ch vystúpeni baletu Velkého 
divadla na najslávnejšfch a 
najrôznejšfch scénach sveta. 
Počnúc rokom 1956, kedy sa 
uskutočnllt prvé vystúpenia vo 
Velkej Británii, vydobyl sl 
.,Velk9 balet", ako ho teraz pri 
zahraničnom hosfovanf nadne
sene naz9vajú, svetové uznanie 
a slávu. Najväčšie k rajiny sve· 
ta - počnt1c Spojenými štátmi 
americkými a končiac Egyptom 
- videli Yelk9 balet s jeho 
najlepšfml predstaveniami. Cel 
kove hosfoval v 27 krajinách 
11 predviedol najrozmanitejšie 
predstavenia a koncertné pro
gra:ny. Cac;to sa musel baletný 
súbor rozdellC na dve polovice, 
aby mohol slíčasne účlnkovaC 
napr. v Amerllce a v Japon
sku. 

bu a spev. Scéna je tba nd.zna· 
ková, ladená do l•terne;, !iedwe1 
a trocha btele/, ilortzonr 1e 
zvttč§a tmavý, na ~ikmet plo
che tavtska určuJe deJisko fed
notlivýC'h obrazov iba "kaSt~au, 
Inde balkón alebo mreža. Ale 
t pri triezvej výprave stí tu do· 
konale vypracované hereck~ Vfí· 
kony, dobre zvýraznen~ osuet
lenlm. Pri porovnani s nasou 
lnscent1ctou md berllnska v Ile· 
reckom prejave vtac tu~Mito 
temperamentu. A to som neča

kala. V berlfnskel tnscenáclt 
Don Giovannilw uypú!;faJú ná
rotntí d.riu dony Elvfry v dru· 
horn detstve. Dirigent Otmar 
Sultner sa u'l cez prestávku k 
mtijmu želaniu spievat fu, vy. 
slovtl, že pri nafbliž§om hos· 
tovant mtJfmu želania vyhovie. 
Po predstavent okrem blahože
lant sa dozvedali aj na mii/ re· 
pertod.r. 

Posledná otázka nášho roz
hovoru sa dot9kala najbllžšich 
umeleck9ch plánov Magdalény 
Hajóssyovej: 

- Pre Supraphon nahrd.vame 
v Brne s tamof!ilmt sóltstamt la· 
náčkovef opery fanáčkovu ope
ru Osud. Pre pražský rozhlas 
chystd.me Mozartovu Carovnú 
flautu. Pre ná!i Opus md.m spo
luúčinkovať v nahrávke profl
louef platne národného umelca 
A. Moyzesa, k teho sedemde
siatke. A v nasom stíbore opery 
SND chystáme Cikkerovo 
Vzkrte~eme k BHS 1976 l ku 
sklad at el OVfÍIIl 65. naroden l· 
nám; spievam Katarlnu. Okrem 
prtle'llt ostnfich brigadnickfíCh 
vystúpenl mala som koncert a 
besedu v bratislavských ChZT D 
- k storocntci tohto závodu, 
ako svo; zauäzok k XV. zjazdu 
KSC. V máJi mám 1st do Bor
deaux na Medzlndrodnú prF'· 
11/wdku mladých spevákov. Do 
konca sezóny ma taká este zd
/UZd s operou SND do Rumun
ska. No a !>titasne budem mu
.~tet u'!. studovar at repertnar 
pre konC'er/n~ VI./St(Jpenw na 
8/IS 1976. Prlprnv!l: M. G. 

úspech zuhranicnýcb zájaz· 
dov9ch vystúpeni bol t9m vilč
s!, člm viac renomovan9ch 
osobnost! programy ohlasoval!. 
Ak na cele zájazdov stáli Pll
secká alebo Stručkovova spolu 
s mladou ba lerlnou Na táliou 
Bessmertnovovou, vyvolávala 
uz len účas( týchto osobnosti, 
ako pritažlivá sila, zákonitý zá
ujem obecenstva. Pre každú z 
t9chto balerfn malo divadlo 
vypracovan9 špecifický reper
toár (tak9to repertoár má aj 
dnes]. s ktor9m balet vystupo
val na zájazdoch. Mnohé pred
stavenia mali a majú dva kom
plety de korácU a kost9mov pre 
dvoJité obsadenie ťíčinkujúcich. 

Na konci p!!fdeslatych rokov 
sa uskutočnili zmeny vo vede
nf baletného súboru. Z Lenin, 
gradu prešiel natrvalo do Ver
kého divadla talentovaný cho· 
reograr Jurij Grigorovlč, ktorý 
sa stal hlavn9m choreografom 
divadla. Grlgorovlč svojim cho
reograflck9m umentm priviedol 
balet Velkého divadla k súčas-
ným vysok9m métam. Na ces· 
te každého umelca, lnscenujťí
ceho balet na hudbu určitého 
skladatela, vyvstáva rad zložl
t9cli problémov r umelecké v9-
t•azové prostriedky tanca, vkus, 
snaha o st1časné pretlmočenie 

partttOry, samotný javiskový 
tvar baletného predstavenia ), 
ktoré musi zodpovedne vyrle
šlt. . Prelo'l!l: J. RANINEC 

( Pokračovanie v bud. člsle. ) 


