
Dni Kyjeva 
v Bratislave 
12. - 18. IX. 1977 

Doter az na jroz~ ia hlej§ie a najv9znam
nejAie spoloi:né podujatie dr užobn9ch 
mett'Opo l Uk ra jiny a Slovenska - Dn i 
Ky jeva - sa uskutočn ili v jubilejnom 
roku 60. výroči a Verkej októbrovej socia 
lislicke j r evolúcie. V žiadnom pripade l• 
nebola akcia, ktorá hy pr ešla " pumimn' 
publika, ma jficeho počas jedného týždi1~ 
výnimoi:nft prllei:i t ust' na zoznámenie se 
s rôzny mi aspektam i života br atského 
ukra jinského ľudu. Poc hopiteľn e, ná~ ča
NOpis si podrobne jšie vsfma t ie stretnuti a 
" Ky jevčanmi , k toré bu ll venované váž· 
nej hud be. 

Mmis/er kullftry SSR M. Vd/ek prttal 13. septembr a l. r. sku{J/1lti 
wacounlkou umenia a kultúry, J..:Jort balt u llrattslaue na nlwcil 
Ky/eiJa. Boli medzi nlm1 aj ndrodni ume/ct ZSSR - j. t'v/lro~lll· 
l•enkoud {druhd z/ava} a A. So/oujanenko {ViliVO/. 

Snfmka: CSTK 

c entrom vystlipcn f k y JCV-
Ských umP.lcov boll operné 

večery, na ktorých SH predsta
vi li popredné zjavy nielen ukr!! 
Jlnsk ej, ale sovie tskej kultury 
vôbec. Bola to vltnná ouvert (J 
r a k bližiacim so oslavám 60. 
výročill VOSR, opätovné potvr· 
den ie toho, aké vynika jú ce v ý · 
sledky dosiahla sovietska hud 
ba za uplynu l ých sesť de~ať 

A. Solovfanenko stm~ta klf· 
Jeusket opery, ndrodný umeler 
ZSSR - u tllohe VojiJodu { Ver
dl: Rigole/loj. 

Sn!mka: I- Vavrn 

roč1, radiac sa špičkov~m i zjav 
mi a ce lkovou ú rovt~ou clo ce 
losvfltovl\ llo progr esu. Pr e nflv 
števnlkov opery SND holo 111 
Qokym zl\:l.l tkom ~ ln cl ovtll po trt 
večery hosťu júcich '-Óli st,>v 
Štá tnrlio ukudomického d tvudln 
opt:rv 11 haifl ttt T G ~Pvčnnku 
z K\'I!'V't (13.· l'i IX t.r.]. V 
Gouuollovol opCt'P Faust o Mar 
G'\rétd pohostl n~ky spieva l úlo 

hu Mdi~ ta ~a si. umelec Z~S R 
A. J. Kuče t·ga , basistA zvučné
ho lllasu, ktorý je vedru ý kla 
sickou tec hu ihou k nu~t n sovtt 
niu a delikátnosti, k pt·e kr ós
nemu tvarovaniu fl'iízy, v žiad 
nom pripado uepopict'll juc nn l 
typicku národmi citupl n osť 1:1 
vyrazuvosť. V útolle Valentina 
sme vtdeli t počuli nár'. umuiCd 
ZSSH A. J. Mokrenko, hurvtu
nistu, ktorý má zn sebou uspHs 
né hosťovanie v Kunarle. An
glicku, ŠvGclsku, USA, Poľ~ku, 
Maďarsku, )uhoslúvli l Kuhe. 
Tento absolven t Ky JPvskéhu 
štátneho konzervu tór tH preuklí 
za! predovsetkým skvnlŕ muzt 
kan tské d tspozťcic. jo pr ta lll 
predurčený lnterpt·etol 11ť r o 
mantlcký opern ~ odknz. V Uou
nodovom Valen t! novi vtiahol do 
inšpiratfvne j almosfót·y publi 
k um - vnútornou presved či
vosťou, š!r kou voiumP.nu a mil k
kosťou materiá lu. Vy n t kH j(tcou 
partnerkou v úlohe Sicl:el tt nnt 
bola zas!. umelkyf\a USSR Ľ. V. 
}určen ková, a itist ka s tmavymt 
a zamatovými tónmi, pro vý 
kon ktorej možno sn{td nn jprt 
meranejsí výraz nl! jsť v sl ovp 
" In teligen tný". nnprP.d1menzo 
vaný v citove j v}•pll tosl l. prns 
ne zodpovcdut llrt c iHllnkteno 
úlohv. Dal~lc stretnutie so so 
vielskymi spevákmi bolo v in 
scenácil Vet·diho Rtgolella, kde 
úlohu Gilciy spieva la znéma ko 
ioratúrka I- S. Miroiíničenková 
národná umelkyt1a ZSSR. Na 
pt·iek menšej kol!ztl s or che& 
trom, zaskve la sa svojimi ty 
pickými donosťa ml, k toré sú v 
polohe technickej l)l'llnnelo vy 
pätýcll k olornttí r nych ozdôb <. 
držoných tónov. ÚH I~f n:írod111 
umelec ZSSR A. Soluvjanenkr• 
mal ú lohu Vo jvodu nttštudova 
nú v ongin,ili, č[m vhodne za 
padol do lllila nsky spiPvH néhl 
precl~l nvt•n i;t Rol nP.O jHI knv a tel 
ný najmä vo výš~ach a po~na 

)úc tuto SVOJU silu, prezento- , 
va l Ich lesk a ap laudované dr
žan ie. O dei1 neskôr sme po
čul i národnú umelkyliu USSR 
Gizelu Cipolovú v ti tulnej po
stave Pucciniho Maci ame Bu tter· 
fly. Mladá sopranistka je dnes 
hviezdou pr vej ve l kosti a ča
ká ju zrejme vefká kariéra me 
dzinérodného meradla. Gt·an· 
diózne za čala pred dvomn rok
mi v Tok iu, kde získaln cenu 
ako naj lepsia svetová predsta
vtte!ka Bu tter fly. I keď sa h la· 
sovo vymyká tradič ným prod
stav~m o k r ehkej )nponko, de
monštrova la zas iné kva li ty: 
vášn ivo pocl fnrbené hlbky, dr o· 
mati ckú farbu sopránu, ktorý 
SH vie vzápätl vzni esť do ľa 
h učkých výšok; dokumentova-
la dusevné dian ie hrdinky a j 
mimoriadne prepracovanou gos
tikou a pohybom na javio;ku. 
)ej realistické umenie - ťažko 
ná jsť iný epiteton - bo lo zá· 
>.Jtkom eur ópskej triedy. -uy-

Do rámca družobných ,.Dni 
Ky jeva" v Bra tislave vhod ne za
padol 11j ,.Večer melódii z ope
riet a mnsicalov" , ktorý bol 1111 

hrntislavskej Nove j scéne (13. 
septembra]. V pestrom p Asn1f' 
mel ódii a scénok z na j7.námej
š!ch k ln sick~ch i sllčAsných 
c>per iet a musicll lov pr etlstov l li 
sa viecerť významn! sov ie tski 
sólisti z opery Státneho oku 
dom ického divadla opet·v a ba 
lotu USSR T. G. Sevčnnku a 
Štátneho divadla operetv v Kv 
jeve, ako l sólisti spevohry bra
tlslavske l Novej srénv. ll iavnií 
pozornosť sa, celkom pochopt 
terne, sústredlla na vyst úponifl 
vzácnvch kyjevsk ýrh host!. 
Predstavili sa v oznj starostlivo 
a vhodne zostnvenom progra
m e, v ktorom plne demonstro 
vo il svoje vyspe lé l nterpretač 
né majstrovstvo. Po ítvodnel 
pr edohra k Dunojevského me 
nej známej operete Syn pluku, 
predvedenej orches trom NS pnd 
vedcnhn zasL pr ucovnlha ku l 
t úry USSR, dirigent!! I· Uu~čen 
ku, strhla obecenstvo k lJ ítr li 
vl'!mu po tlesku za~ L untelkyfw 
USSH 1:. Zaporožcevová [výbor 
nti lionka v ky jevsi<ej insconá 
cii Dusl kovho l lrn či11rsko ho bá 
iul ] - sormantným prednesom 
hn mnrn<.:l. zžiora vou lrón tou na 
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l. ml!dzindrodnú hudobno-divadelntí trlbtínu ml adých Inter
pretov, usporiadanú u okl6br i 1976, ktorá bol a stUJasťou 
RI!S, pripomína duoJplatl1ouý album, pripraven{} uydauatel
slvom OPUS. Nahr ávka dr il a duel na javisku opery SND, 
u podaní pi atich laur edloiJ teJto t r ibúny UNESCO. fP. Duor
~kl} , G. Eisenf el dovd, c. Kallni na, v. Klncsesovd, G. Tichy/ 
je ueľml vydarenou spomienkou na minulorotnl! BHS .• • 

skej mscenácii Hrnčiarskeho lJá
lu a stál y spol upracovnlk spe· 
voll t·v DJZ v Pt·ešove]. !>pol u 
so ZdSL umeiky11ou Ľ. Zaporož
t:evovou temperamentným po· 
dllnhn veselých, žartovných 
scénok a duet z Dunajevského 
Bieleho agl:ítu a Miľuti nove1 
operety Bozk )uonity pt·ispoli 
veľkou mierou k dobr ej poho
de večera . Vrcholným zúžitkom 
vsak bolo vystúpenie koloratllr
nej sopra nistky, nár . umelkyne 
ZSSR J. S. M irolinii!enkovej, kto
t•,j v kon certnom va l číku Ro~
právky z viedenského leso ud 
l Slt'lt llSS/1 uclivilu vsetkých pri · 
t o tn n ~cl t sk ut oč ne brilantn)·m 
potlan!m n é ročného čista a pl · 
11e presvedči l o, že pa trí dnes 
1.. ~p >cl< ovým sovie tskym sopra 
nistkii m. Bratisluvski umelc i -
wst. umeiP.c K. Vlae h, ). Roz
~rva l , J. Kuchár , L. M il!kovič. 

kou J. Ouščenka, Z. Macháčka 
a dr. B. Slezáka. 

A. GABAUER 

Poros Dni Kyjova v Bratisla
ve sme mali možnosť poču ť al 
zaslúžilý súbor USSR - Lysen
kovo kvarteto. jeho členmi sú 
zHsl úW! umelci a laureáti štát
rÍef ceny USSR A. Blaženov, B. , 
Skvill'COV, I- Cholodov a r,. Kras
no~ček. Program s(tboru v Kla
ri skách pozostával zo sklnd ieh 
\V. A. Mozarta, V. Silvestrova 
(1937) n D. Sostu koviča. ú vod
ný Mozurl (Sláčikové kvnrteto 
g mol ] noiJOI celkom presved
čtvý, hoci podanie sn vyznačo
va lo čistou kre!';qou, adekvát
nym štýlovým cltenim a mäk
kým, zosú lnc.lcným zvukom. Kla
slckf! kva r tetá v!lč'šlnou .stoja, 
,~: parlllití s v i·konom prlmi'i t·la, 
k torý hol v tomto prípade tak 
trochu v ti eni : pr ekvapil už me
nP j kvalitný tón jeho náo;tro!lt. 
f V~l'nkovmu kVilrtetu Sa v<;ak 
IHk presne, ako dopO!oi llľ m:ilo
l<omu pnclarilo odhadnúť ne
vcľnčnu akul\t l ku Kint·islek V 
pnehehu reiého večora 1 neior· 
slrovoli dyna m tku, na 1vPl:ho· 
loch sn vvstl'lhall prfl išnl•ho 
forte a prclto im krás'ne vvrhá · 
lizni! . Mntlvv Sil notrl cstlli v 
nd r a?.orll oli gol iclťej kl enby, 
Hni nmo:llPVIlli clo nezro'zumlter
nýr h 7.11 lu knv. 

Va sc~ne Dwaclla P. O. 11uwzdosla1Ja s vel kým a.~pecl10m IJ.tfStúpll 
Sidlny zas/ftžilý akademtektí ukratlnský ludouý súbor Grigorl:a 
t enouku. Snímka: CSTK 

P~soiJ i vou uká~kou • mľJdern ý
ntt pt·osl t'IPd kn mi konci pova nej, 
11 pt·i lom niolen eslelicky zintji 
tnétvej, no nl komuni katívnej 
lllldbv nolo i..varte1o Valeutina 
Si l veslt·ova z I'Oku ,1974. Inter
pretom su podarilo dobre zvý
I'OZnlt !eho sonorlstl cké nuan
sv, čct·pa !Ct ce výhr adne z pd
!P.IV pnstelovo jemných farieb, 
!lrhých zvukov a krátkych mo
tívov_ Slivestrovova poézia pri
volala nllludu akéhosi čarovné
ho nok tul'na, odvfjlljCtceho sa 
rel kom prirodzene, bez zlomov 
a drnmntlckých konfli ktov, čo 
Lysenkovo kvarteto svo j!m po
!Jatfm výstižne 11 delikátne pod
čiarkl o . Po prestávke sme boli 
uk r ajinským umelcom vdačnf za 
to, že sl z lntfmneho dennfka 
D. Sostakoviča, feho p!itnást!cli 
opusov pre !ltyrl sláčikové ná
str oje, vybra l ! práve Slái!ikové 
kvarteto č. 3. Nedosiah l o takťi 
popul aritu ako prvé ·· (a hlavne 
ôsme) - no neprávom. V ol:i· 
sa hovej sfére ·rvznlklo v . r ok u 

plnenej piesne Portkol y z rov 
nomennej ·opere ty ). Offenb!t 
Chll. Zas!. umelci USSR T. Ti 
mo~kuvá a V. Bol'isenko zožal i 
ws l ltžený oplauz obec-enstva Zil 

prednes v ti pných, hereck y l hu 
tlobne výbot•ne zvlflcl ntllých scr• 
nok a cluet z Riabovových ope 
r irl So ro('i n sk ~ lar mok R Svad 
bu v Ml iltnuvke. Aj nár . ume 
lee USSR O. š evcov (Inak skve 
l~ Rafael . Tomai;ovič v k yjev 

P. Oswald, I. Benedik, M. Dan· 
ko, M. Schweighoferová, B. Pu-
16nyiová, G. švet•celová a Z. 
Mad'arová - predstavili sa vo 
~vo jom bloku väčšinou ukážko
ml zo súčasn ého, al ebo nedáv
neho oper etného a musicalové· 
ho repertoáru spevohry NS a , 
wojlm umen fm taktiež prispel1 
k vysokej umeleckej úrovni ce
lého večera. Spoluúčinkova l or
chester a zbor NS pod taktov· .. (Pokračovanie na ~.-str.')' 



e OD ZACIATKU OKTOBRA do polo
vice decembra bude XIII. pt·ešovsk(t hu
dobna jeseil. Jednotlivé koncertné podu
jalla svojim programom vypl nia : Dóm
sky komorn9 orches te r z Bratislavy s dt· 
rigentkou El enou Kovllčovou-Sa t'Hyovou 
(6. X. l. r.), Moskov:.ký komorný orches
ter s dirigentom Igorom Bezradným (14. 
o kt. ), sovietsky huslista Eduard Gt•ač 
(20. X.), Col legium fluu to dolce s ume
l eckým vedúcim ]ir!m Kotoučom (27. X.J, 
Dvorákovo kvarteto ( 17. XII. ] a SU:Hna 
filharmón in z Kosfc s dirig entom Bys
trikom Ruzuchom a hus li stom Václavom 
Hudečkom. · 

• DŇA 16. SEPTEMBRA t. r. !Jolu na 
Mtn lsterstve kultút•y SSR tlačovú besedu, 
nH ktorej nlimestnlk ministra kultúry SSR 
dr. P. Koyš a rladlter Odboru umenia 
Jozef Kot informovali o podujatiach a 
aktivite slovenských umelcov pri prlle
tltostl 60. výročia VOSR. 

• Z NOVEJ SLOVÉNSKEJ TVORBY: 
S lovensk! skladatelia dokončili p róce no 
t ýc hto dielach - O. Kardoš: Októbrové 
p oGm y pre vefký miešaný zbor, M. No
vúk: O jednej hviezde - os lavnú pleseit 
p re orchester, mieša ný zbor a barytón, 
A. Zemanovský: Knižočka ženských zbo
rov ll ., L. Bu rlas : JH. sl!lčlkové kvar· 
te ta , L. Burlas: Hudba pr e husle a or· 
c hestcr, A. Očenús: Ceskoslovcnska pre · 
dohra pro symfonický orchester, A. Oče
n áš: Svadobné tanec pre klavír, A. Oče· 
nliš: Slvovláska - cyklus plesni pro niz
šl zenský hlas a klavh·, T. Salva: Ba lada 
pro violončelo, j . Pos plsil: Novembrový 
t ri ptych - tri skludby pre komot'ný 
zbor, dychové kvinteto a klavtr, P. Bu
gin: Tri spevy na poéziu Miroslava Vál· 
k a, I. Ze ljenka: Koncertná hudba pre 
lddvlr a sláčikový orches ter, J. Malovec: 
Hudba pre bas a komorný orchester, 

1'. Fr·oso: Skica pre soprán, husle a or
chester. 

• II UDBA - UMENIE - REVOLÚCIA, 
pod týmto ldeov9m programom sa usku· 
toč ni XII. mectzinárodný hudobn ý resti· 
val v Brne (30. IX.- 9. X. t.r.]. V pro
gramovej orientácii je snaha pripomenliť 
ume leckú aktuálnosť veľkých tvorcov 
XIX. a XX. storočia (o. í. Beethovena, 
šostakoviča, Dessnua, Non a, Henzeho, 
Prokofteva ... ). Na tému Hudba a revo
lúcia bude 3.-6. X. t. r. aj medzlná· 
rodné hudobno-vedecké kolokvium. In
terpret XX. storočia - to je náplil roz
hlasových reláctr, ktoré sa predstavia na 
Medzlnlírodnej rozhlasovej súťaži v Br· 
ne, ktora býva u ž tradične vo fesllvalo· 
výc h diioch (3.-8. X. t. r.]. Na k on ce r 
toch brnenského festivalu vystťľpta o. 1.: 
Prokoflevovo kvarteto, Rudolf Buchbin
d er, Janáčkova filhar·mónia z Ostravy, 
SF, Komorn ý orches ter Drážďanskej fll· 
htmnónle, Komorn ý orcheste r Moskov
skej filharmónie, Koclál yovo kvH t'tPto, Bo
ris Pergamenščikov, šta tna fllhHrmóniH 
Brno atď. 

e DNI KOMORNEJ IIUOBY v Banskej 
Bystrici sú tohto roko vo svojom 31. roč 
niku. V programe hudobnej jesene vys tú· 
pia kvalitné komornó toleslí : FESTIVAL 
STRINGS LUZERN [ Svajtiarsko ), MOS· 
KOVSK~ 1\0MORNŕ' ORCIIESTER, TILE
VOVO KVARTETO z Bulharska a TRÁV· 
N ICKOVO KVARTETO. ( Pos ledný s úbor 
pracuje pri PK v Banskej Bystrici a me~

to v t'tom ztskalo nové profes ionálne hu
c!obnti teleso.] DNI KOMORNEJ HUDBY 
vyvrcholia záverečným koncertom v!ťa· 
zo v I. InterpretačneJ súťaže SSR, ktorCt 
vyplsa l Slovkoncert. Klaviri s tov bude 
sprevádzať Státna filharmón ia z Koslc s 
dirigentom B. Režuchom. 

e OPERA DJGT p l'ipravu je na túto se
zónu· nlekofko p remiér. Uz 10. IX. bo la 
obnovená premiéra Hájnikovej ženy ou 
Tibora Andrašovana, na október sa pri
pravuje Inscenácia opery od sovietskeho 
autora Cholminova - Optimistická tra· 
gédla. Opereta Mamzelle Nitouche od 
F lorlmonda Hervtiho bude maf premiéru 
v decembri t. r. Es to •v tejto sezóno má 
balet DJGT naštudovať dielo Z. Vostfá· 
ka Viklorka a v marci uvedie opero 
Pucciniho Dievča zo zlatého západu. Zá
ver sezón y majú spestriť jednoaktovky 
Angellca (Puccini) a Dreváky od ]. Me te 
ra. 

• CONSORTIUM ANTIQUUM - inš tru · 
mentálny st1bor ren esančnej hudby z Be l 
g lcka (tčinkova l v r límci Dn! belgickej 
kultúry v p iatich slovenských mestách 
(Levoča, Zvolen, Ztllna, Nitra, Myjava l 
Súbor vznikol p_red 13 rokmi v Antver 
pá~ p ri tamo jšom f lámskom Kráfov 
skom konzervatóriu. Clnnos t st1boru j!:' 
zameraná na oživovanie dio! antverpske 
renesančnej školy (16. storoč ie). Cleno 
via st1boru hrajt1 n a dobov9ch n listrojocli 
a spolut1člnkuje sopra nistka M. Groli 
gová. Umelecký vedtlcl sunoru /. Btese 
mans rob! sám Inštrumentáciu pHrlltut 
pričom hráči mOžu pri repetlciách Im 
provlzovať. Tempo určujt1 - u tunco1 
- podlo dobových písomných správ, hu 
dobného ellu a výrazu a u ďalsích :;h la 
d ieb 8) podľa obťažnosti lutnoveho par 
tu . ConsortiUm a ntlguum má za sebo· 
ce lý rad úspe~ných zahranlčnych v ystti 
pen( - takmer vo vsetkých štátoch zá 
padne] Európy, v Pofsku, Bulharsku l ~ 
CSSR, kde u ž bol trlkrét. Hrá.či sú pova 
lantm učiteľmi hudby na rôzn ych stup 
ňOch vzdelávaniH. Všetci ovládajú vel 
ml dobro party, takZe svoj výkon zladili 

- pod trJJnperamentn9m vcdenfm J. Bie· 
5P.Illänsn - k unikátncntu prejavu. l láto 
s torá hudba sa ukázalo byť aktuálnou a 
zvukovou atraktlvnosťou neopakovateľ
nou. 

e DŇA 27. OKTOBRA t. r. začne nová 
sezóna SF. Koncerty sa uskutocnlo v 
dvoch abonentných poradiach a vystrie
cla su nu n ich vyše 80 skladieb. Zo sú· 
časnej s lovenskej tvorby to bud(t dielo: 
Bergera, Bur lasa, Cikkera, Kardoša , Moy
zesa, Otcnóša, Such ofw a Zeljenku. Hos 
fova( bude Orches te t• Ga sparo da Sato 
s dirigentom A. Oriziom a OrchestP.r BBC 
s dit·igentom Ch. Mac kennsom. Z dl t·l· 
gcntov sa pred stavia Emil Cakarcv, Ody· 
saj Mimitt"ludl, GUnter ilC1"1Jig, jussl ]nlas, 
Olaf Koch, Mario Rossi, Kurt Sande rling, 
ChrlstoplHJt' Saamen. 

e SúBOR PlESNI A TANCOV viP. tnum 
skej lll'Jll~dy uskuto~ ntl v Bra tisl~tvn 
[ l l. IX. t. r. l záverečný kon cert svojho 
českoslovensl,óho tul'l1é . V telese jo via1: 
pt•iatn ych účastnikov vie tnamske j vojn y. 
mnoh!, htorl sa vyznamena li a vystupn 
valí priamo v prvých Hmách. Teleso 
interpretuje domáce tance z viacer9c h 
provincii, snaž! sa o sú časné zúžllko 
van ie starej tanečnej symboliky a pred 
vádza. svoje tance a ples ne zo súčasnosti. 
Súčasné n t\ mety sa objavu jú pred ovS!i l 
kým v plesnuch a v ZIJoroch. Pre ~vo 1 
zájazd prlp ruvllo Sl te leso 1 n iekoľ ko 
piesn! sovietskych a nuslch. V tele~e :,ít 
mnoh! známi victJ1amskl ume lci, zvlúi.t 
speváčk y ( vyskolené predovse tk ým v 
Moskve H v Sofii). d lsponutúcc jemným, 
sv iezim 11 predovsetkým clo vysokýc h po 
lôh lnklinujúcim hlasom . V zclverc svoj 
ho vystúpenia uvlodll vl1Hnamskí umel 
cl symbolický h udo bno-lftnecný oiJrHz o 
vltazstve komunizl'!lu v h. h kraj ine. 

e PRELOM - symfon ick ý obn rz z 
hudby k filmu "Boj sH s l<On čf za jt ra" 
[ na ntimot Vladl mít•a Minúčuj mal pro· 
miét·u 29. augusta l. t•. Nát'Odný ume
lec Eugen Suchot) venova l toto d ie lo 33. 
výročtu SNP a súčasne pracovn lkom 
ChZJD v Bratislave, kdo mo l symfon ick ý 
obraz aj svoju premiéru. 

• SYLVIE FLAMINOVÁ (Francú zsko). 
posl uchlíčka VŠMU v Bratis lave vyhraiu 
l. cenu na medzinárodnr.j akordeónove J 
súťaž! GRAND PRIX EUROP.eEN DE 
L'ACCORDEON, ktorá bola v septembri 
l. r. 

• STATNA OPERA KOSICE sa podle· 
ľa na dramatick om plisme Majakovskó· 
ho Poém y o Leninovi, ktorú pripravu jú 
tri ko~ické s úbory k 60. v 9 ročiu VOSR 
Prvou premiérou novej sezóny je s pevo
h ra G. Dusfko Hrnčiarsky bá l. V drama 
turgicko m pláne sa s tretá vame s Pucct 
nlho Madame Butte rfly a s Caros trelcom 
C. M. Webe ra. V pláne koš ic kého bale tu 
je Pt·okofievova Popolu~ l<a a Dafnls a 
Chloé od M. -Rave la. 

• PRIEKOPN!CI SLOVENSKEJ NÁROD· 
NEJ HUDBY - pod týmto núzvom vydalo 
Mallca slovenská v Martine fotosúbor 
pohladnlc, ktorý svojim obsahom bude 
vhodnou pomôckou pre školy a osveta 
vé za riaden ia. Publlklícia vysla v ed!CIJ 
Metodika propagácie. Obsahuje obšlrnej· 
st úvod od Emanuela Muntága a 33 po· 
hfad nlc venovan9ch jánovi Levosla vovi 
Bellovl, VIliamovi Figušovl Bystrému, MI
kulášovi Moyzesovi a Mikulášovi Schne id· 
rovi-Trnavskému. O každom skladatelovl 
je stručná Informácio a asi 8 pohtad 
nic, ktoré zobrazujú nielen portréty skla· 
daterov, ale a j t itulné lis ty pôvodn ých 
vydani Ich diel, resp. stránky partitúr 
a pam!l.tné t abule. Súbor vhodne pos lú
l i pri zostavovani n lístenlek a premieta 
ot epldlaskopom. 

e OSVETOVÝ úSTAV V BRATISLAVE 
vyda l r epe rtoárový zborn!k pre de ts ké 
•l m lúdoznlcke ľudové hudby Molí muzl 
kanll, ktorého autorom je Alexande r Mó 
J.i. Vydaním zborníka chce us tav as poi1 
~ iastocne zuplniť medzeru v te jto oh· 
as t1, pretože z roka no rok zazname 
1ávamo ras túci počet clotsk ých slač lko 
vých hudieb a komornyctt orchestrov. 

• ORAVSK~ SYNKOPY - <'P.loslovPn · 
.ky fes tiva l ama té rske j populurne J hud 
1y bol 23.-25. I X. l. r. v Is tebnom nH 
JL·ave. jeho sučasťou bo la a uto rska liUťaZ 
anečných piesn!, suťat vokalno-ins tr u 

mentálnych sku pin, aktlv o populárne j 
hudbe a prehliadke vlťazov, kde ako 
hosť vystúpila pofská spevúč ka Urszulu 
Sziplŕlska so svojou skupinou. 

ŠKOLA A HUDBA 

Konfr on tá cia 
v nasich zdkladných skoldch sa začt

na uplall~ovat novd koncepcia hudobne/ 
výchovy. Vy!>li už učebnice a meLOdické 
texty pre 1. a 2. rol!ntk. Výsledky celého 
!>ystému budeme m6cť postidtt o 8-9 ro
kov. Pre nasieh pedagógov však bude 
l~te zau/lmavé porovnilvať priebežne vý-
sledky na!ie s výsledkami, kt oré už r. 

1972 oznal!ill sovietski pedagógovia ~;Zo
vami •. ~oku1úca a provoku/úca realita". 
Takto sa tm totiž ;avi/1 výsledky maďar
skej hudobne/ výchovy na ll. medzindrocl
nom Kodályovom semindrl. Vtedy uply
nuli dve clesaľrolJia od zavedenia K odd
ly nv ho systému v maďarských skol ách. 

Edtc/a Comenzum musicum vo svo/om 
14. zvi/Zku priná!ia u nds prvú ucelenú 
in.formdcw o systéme lwdobne; výchOVIJ 
v MĽR. ( Alois SloW "lllaďarskd hudebnl 
výchoua", Supraphon 1977, ndklad 2500, 
slr. 159. } Tento systém provokuJe l ogt· 
kou, /ednocluchosľou, variabilnosťou, pr/. 
stupnost ou, sirokým priestorom pre tvo
I'ÍVOS( pedag6qa a vplyvom hudobne/ V!Í· 
clwuy na mé vyucovacte predmety. fe 
to mclen komplexne intonatný, no a/ V!Í · 
clzovny sy!>tém. f eho tvorcovia spracovalt, 
skl bill a na maďarsk(} pomery adapto· 
vall clävno existu/úce a v róznych terz
tór iáclt pouilvané postupy [sol mizat/HJ 
~lablky, rel atívna sol mlzilcla, f ono{}e5tl
ka, arabsk é Clsl ice, pohybovd výchova a 
<./. Prejauu;ú sa tak urcll!í m sp6sobom 
prvky tntegrácie - tollw preferované aj 
u i mícll ucluetuioch života ludske/ spo
lot•nosf l. Uvedené spracovanie umožt~u;e 
oclstrdniť hudobný analfabetizmus. 
( .,Analj abet l nie sú len tí, co nepozna
jú plsmená; sú to Of ti, bo nedokilžu pre
bítaľ notový zápis" - Kodály.J V kto
rom robniku uýul'by doteraf~lm syst~
mom prestilvufú byľ na!e dell hudobn!iml 
analf abetmi? v ktorom rot:Jníku nimi pre
stanú byť podľa nove; koncepcie? 

Složtlov stručnií popis zl ožiek maďar
skej hudobnej výchovy umožt)u/e orien
tdciu v týchto okruhoch poz11atkov: 
l. Vývoj, zdkladné pofmy a zdsady ma
ďarskef hudobnej výchovy; TT. Predskol
ský uek; ll!. Kodályova metóda na sko
/dell u!ieobecno uzdelóuaclch; TV. Výchov
né d6sledky Koddlyouej metódy f Kodá
lyov výchovný systém}; V. Možnosti apli
kácie v naiil clz pomeroch; Vl . Zoznam 
Udnkou, kt oré boli u nás publikovan/l 
o maďarskef hudobnet výchove; VIT. Zo
znam pouZite; literatúry. l1uedený pre
hľad nie ;e v!>ak kompildtom, ale ucele
ným IJ!iberom podstatných znakov a mo
mentov m11111ii intonal!ného a rytmické/to 
U/ÍCiliku. ktorélto kvantita i kvalita by 
sa mohli niek omu fuVtť l samotíčelnou. 
Pouažufe vsak niekto za samoúcelnú po
iiadcwku zautomatizovať písanie a cila
nie lit erdrneho jazyka ako predpoklad 
ďalšieho ú .~pe!mého zlskavanla poznat
k ov prost redníctvom tohto jazyka? Na
!>iPl l1y sa azda pedagóg, ktorý by pro
testoval proti rozsírenet výučbe takého 
výchovného predmetu, ktorý u žiakov: a j 

pestute sclwpnost l oglckéllo myslenia, 
podporovanú aktivitou emoc101tálnou, b ) 
urýchlu/e a zdokonaľuJe zrubno~t v pisa
ní, ej urýcltl ufe prechod od bllanla sla
blk k stíuislému čítaniu slov a viil!s/clt 

celkov, d j urýchľuje cltdpunie matema
tickf}ch zákonitostí, pričom extslll je veľ
kd príbuznosť a náviizno!>t medzi l fímto 
predmetom a matematickou !.:truktúrou 
mnoim, ej r oZVIJO zmysel pre porw dol.:, 
disciplinu, pumilť, fantáziu, f J r ozuo(om 
senzomotorickych schopností zuy!>U/e 
scltopnosť osvotovat sl cudzte jazyk y, 
rozví ja mwwáltw zrucnosľ a tel esnú ob
ratnosť i funkcie, g J pestute pocit inclt
uiduál net zodpovednosti 110 l pocit po
treby podrwclouat sa kolektívu, lz ) zlep
sufe pruZnost myslenia, schop11ost poznd
vat podstatu javov, chj v!ietky uuedent! 
l!innostl W110Z1wfe realizovať f ormou 11/er, 
!>úľažl, hádaniek a lnych w or ivých čin
nost/ (l u podstate bez clomácteh úl oh r! 1 
1 bez použíucmia zloWyclt a drahých au
ui ovizuál nyclt pomócok ? 
Roz!.:1ren~ vyucovanw hudobnej uýclto

vy s uvedenými znakmi z l tladtska pe
dagogické/to i z hľadiska akcelerácie a 
rncionaltzdcw V!íucby a uyclwuy twue j 
generácie vyhovu;e pravdepodobne pocl
mienkam a možnostiam materske; !.:k ol y 
a u ntiSwlz rocmkoch skoly základne,. 

Uvedené možnost i a poztlwa r oz!iírenet 
lwdobne 1 U!iclwuy ball potvrdené nie/ en 
pri eskumami v MĽR, ale at v f esemku, 
kde v r. 1973 bol prieskum výsledk ov 
Složilouef aclaptácie Kodályoue; metódy 
a systému. !!>lo tu o pr ieskum l ogické/zo 
mysl eni a, pamäti, sústredenosti , pozoro
vacích schopností a predstavivosti. Ziacl 
4. t r iedy ZDS s rozšlrerw u hudobnou vý
chovou boli pohotoue;sí, l!asove rýchlet
si ( asi o 30 perc. ) , pricom spravil i o 30 
percent menej chýb ako žiaci s normdl
nou hudobnou výchovou. 

SloWova knit.ka v!iak prlntl~a veta 
podnetov pre zvy!iovanle tírovne hudob
ne/ výcltovy l prt dodr~lavanl súčasných. 
osnov a u~ebnlc. Zilleit l en na ucíleloch, 
ako tvorivo dokdžu uplatniť v ne; uvede
llé formy činnosti. Preto rovnako dobre 
poslúži lei znalosť učiteľke materskef 
skoly, ul!iterom ZDS, posluchdl!om peda
gogických fakúlt t vyučufúclm a žiakom 
stredných pedagogických skdl. A možno 
by jef znalosť priviedla t ďalSích kompe
tentn.l}ch l!lnitelov k zamysleniu sa nad 
skutočnosťou, že výslednt! znalosti žia
kov mactarsk tích hudobn!ích osemrolJlelc 
sú uo vsetkych predmetoch oveľa uySsie, 
ako u žiakov z normálnych skôl. Pri tom 
žiaci z ltudobných osemroC/ek majú a 
pl ni a viac úloh v porovnaní so žiakmi 
~kol t~omtdlnycl!. Tieto tílolzy ich vsalo 
nepret ažu/ú, naopak: clenná ltodína hud
by a spevu znamená uuoľnenie a zota
venie - zmenou cinnostt - po k torom 
sa ži aci elita suteiejiil a su dokázateľne 
uýkonnef!.:i . A táto skutočnost znamená 
i pre rwse deli nesmterne veľa. 

BRANISLAV VARGIC 

Profily mladých 
PETER MIKULÄŠ - ba

sista, !! len súboru Musica 
aeterna, l:!erstvý lau reá t 
Dvorákove j sCtťaže spevá
k ov v Karlových Varoc h. 
Narodil sa v r. 1954 v 
Nitre. Pol:!as gymnaziál· 
nych l t6dil ch odil na kla
vir k L. Komárkovi a v 
ll. rol:!nlku ĽŠU zal:!ol 
navltevovať spev u M. 
Schmidtovej. Paralelne s 
tým bol !!lanom spevoko· 
lu na nitrianskom gym· 
náziu, ktorý viedol prof. 
r,. Korl!ek. S6časne s ma
turitou na stredne j ilko· 
le ukon l!il i lltúdia kla· 
vfru a spevu na ĽSU. Pri
pravova l sa n a prijfmac ie 
pohovory do . Bratis lavy, 
kd e ho prijali do nulté ho 
rol!nlka - do tr iedy od · 
bornej asistentky Viktó
rie Stracenskej (1973). 
Tohto roku je v abso l· 
ventskom rol!nlku. Okrom 
hodin u V. Stracenskuj 
navlltovuje konzultácie u 
exter ného pedagóga doc. 
A. Orfenova. AbsolvovR I 
vera vysttipenl na vere J· 
nosti i v Cs. rozh lase su 
súbowm Musica aeterna 
ktorý vedie Ján Albrecht . 
Spieva tu sólové party v 
skladbách Monteverdi· 
ho, Ram eaua, Fuxa, Ca· 
rlssimiho 11 mnohých a no· 
nyrnov. Ešto ako l ink 
gym n ázia sa zúčastui J ce· 
loslnvensktiho kola sulo 
te PuAki nov pamä tník 
kde bol treti. Dvoi'ákova 
spevácka súťaf v Ka r lo· 
vých Varoch bola vllak 
jeho prvou súťa~ou na 
" profesioná lne j bázo". 
Slovensko tu v júni t. r . 

zastupoval spolu s E. Ho
ličkovou ( zlskaln l . cc· 
nu v knleg6t•il žien), L. 
Neshybom (cena za naj· 
leplHu Interpretáciu cyk
lu súl!asnéh o a utora) a E. 
Struhlírovou. Peter Miku· 
láš ziska! pre s lovenskú 
vokálnu školu významné 
ocenenie - bol prvým v 
kategórií mužov a súl!as
n e zlskal titul absolútne
h o vlťaza. Podfa vlast· 
n ých slov, do Karlových 
Va rov h o priviedla myl· 
lienka zmerať si sily s 
kolegami domácimi l za
hranll!n ými a overiť na 
konk urznom fóre, čo sa 
nauči l na VŠMU. Nerátal 
s cenou - čo je príslo
večné pr e jeh o skt•omnú 
povahu. Napriek lomu 
zfsku l vysoké ocenenie u 
odbornej poroty zn ámej 
celo!tátneJ súťaže, ktor á 
má vo svojich d voch kO• 
tách vysoké nároky v ob 
lastl piesňovej, oratoriál 
nej i opornej. V prvom 
kole uviedol Dvoriíkovo 
pieseň Když m ne slal'á 
mat ka, á r iu Fiesca zo Si· 
mo ne Boccanegru, Dvoľlí · 
kovu pieseň Má ptseil 
zas . .. a Gluekovu kon 
certn ú áriu. V druholll 
kole spieval áriu z Jako· 
blu a, áriu vod nika a ll o 
loubkov cyklus Spevy je 
sene. Porota hodnotila -
nkrem tochnických dls· 
puzlcii - na jmä schup 
nosf hlbokého výrazové 
ho ponoru. Záu jem o Pel· 
ra Mlk ulálla je u ž dnes 
- v jeho štúdi jnom ve
ku. Veden ie opery SND 

ho chce angaiovať do 
plánovane J Inscenácie 
Mozartovej Carovnej flau 
ty. Má tu spievať Saraa
tra. 

V čase t•ozhovoru s Pet. 
rom Mikulášom sa mla dý 
spevák vrátli z talian· 
skej Sieny, kde od 23. fú· 
la do 11. augusta absol
voval štúdijný pobyt spo
lu so svojim kolegom Eu
genom Fillom. Ziaf, Iba 
ako pasfvny pozor ovatel 
kurzov na tamojšej hu
dobnej akadémii, pretoze 
priliš ma16 vreckové ne
umožnilo ndim účastul· 

kom byť aktfvnymi člen• 

mi k ut·zov. (Je to škoda, 
pretože partneri z Ciech 
boli v Siene dva mesia
ce a zúčastnill sa k urzu 
aktívne. ) Peter Mikuláš 
iba stoji nu začia tku svo
jej spevackoj kariéry, no 
voká lnymi pt•edpokladml, 
výborným vedením hlasu, 
ako aj lntelektum j o 
predurčený na seriózno 
výkony u slubuú umelec· 

kú bud úcuosf. ·UY.• 



ODCHODY 
Dirigent 
. September bol pro hudobný svet mesiacom rozlúčok. 
Akoby zákonitosť plynutia času chcela llokOzuť, w stnt·C 
sa nezastavl ani pred krásou, <~nl pred múdrosťou, vel
kosťou, genialitou, peniazmi, čl slávou. Odišli veľk(: 
osobnosti, patriace svojim významom takmer do obdobiu 
romantických legiend. ::itokowski, zdunllvo zamerik.o 
nizovaný, ponechal si vo svojich umeleckých, fudskyc;h 
vrznanlach ve!a z úprimnosti, dobromyseľnosti, bu ai 
nalvnost! človeka 19. storoč ia, navyse - nikdy v suhe 
nezaprel skutočnost, že najhlbš!ml korienkami svojho 
rodu pochádza z kulllvov~:mej pôdy chopinovského sve
ta. Bol však súčasne poznačený nielen poľskou delikát
nosťou a duševnou aristokt·atičnosťou, ale odniesol si 
z Európy za oceán aj vycibrený zmysel pro vkus, formu 
a proporčn.ost. Nuvyše - ako org<~nlzátor, spisovatfl! 
(autor kmzky Hudba pre nás všetkých), upravova tel 
Bachových skladieb (nie raz diskutovaných v hudobnej 
pospoll t~stJ ), predovšetkým však ako dit·igent, no u j 
ako okt1vny účostnfk filmových produkcii - teda ako 
vsestrann(J osobnost viacerých druhov umenia preukú
zal svojou činno5tou a aktivitou vysokú mieru huma 
nistických Ideálov, klóré v iíom vypestovala nielen tra
cllc ia rodinná, ale najmä spoločenská prax a poznanie. 
Cez hudbu prišiel k poznélniu - možno okr !dlenému 
H pričasto proklamovanému: .,lludba pre všetkých!" Bo· 
lo by to vSak patelfcké a zneužité Iba vtedy, keby sft 
Stokowskt týmto heslom neriadil ce lý život. Dosiahnuc 
svoj životný cief - reallzúcia duševných danoslf a 
talentu v dlrigovanl -, túžil odovzdávať spoznanú kr:t 
su Iným. Iba preto pristúpil na zdánlivo nám vzdialené 
projekty: účinkovanie vo filme Sto mul:ov a jedno diev
ča, čl na spoluprácu s Wallom Disneyom, s ktot·ým 
vytvoril celovečerný kreslený film Fantlizia ... v tom 
bol Stokowskl sympa ticky mladý a nekonvenčný: akoby 
americké prostredie v 1'\om pt•ebudilo chu(, odhodlt eu
rópske zábrany a gloriolu posv11tnosli, aká sa odclávnc1 
vtláčala umeniu. Skúšal, op11ť a opäť sa púsfal clu akc1f, 
ktoré nie raz hrozili výbuchom z neoverenia si reakcie 
(l reakttvnosti] publika na člny extravagantného unwl
ca. Stokowskt však netúži! upútať pre efekt. Za JCho 
pokusmi vždy stála dobre premyslená ide!!. Mozno JU 
vyjadriť rôzne . . . napriklad takto: 

- Hudba je tie:l! to a e~te mnoho iného z toho, čo ku· 
ren( hlboko v dul i každého z nás. A prá·ve to, čo koreuí 
v du~i. chcem svojou činnosťou vyniesť z hradieb ml
čania ••• 

. - Je dobre, m.ať pocit pr iaterstva, usmievať sa, podať 
st ruky - napriek tomu, že sú rôzne krajiny a rôzne 
jazyky. Ľudia sú v ak všade t•ovnakí ... 

- V hudbe muslme milovať to, čo v nej každý z nás 
P.ovažuje za ~ajkrajšle. Samotná hudba v nás vyvoláva 
t1e city, k torych sme schopn!, úprimnosť j e pri vnhnanf 

Primadona 

hudby rovnako cennú, ako pri ktoromkoľvek životno m 
prejave ... 

- Od nás v!etkých, od hudobnikov i poslucháčov 
vyžadu je hudba to najlepšie a najvyššie, čo v nás je ... 

- Okolo nás je nekonečné množstvu zvukov. Podru 
mila pa t ria k najkcajäim zvukom zvuky čln u, klzajúceiln 
sa po hladkom povrchu jazera, plieskanie vesiel, zvu
nivé kva11ky, pada jftce z vesiel. Pre n1i1a majú takmer 
v~etky zvuky zvl ií!itnu rytmickú pulzáciu a často nadn
búdajít význam osobitej hndiJy •.. 

Od vyznani kulllvovuného ducha - po senzibilitu tuk· 
mer prh·odnú! Aj to bol Stokow~ki. Vychutnávač v!;e•
kých životných kra!., možno posledný bohém medzi ver
kými. Neobzeral so na koavencle - a predsa bol 1 vo 
výstrelkoch ž1vota vhodný pozornosti, pretože jeho sú· 
kromnú činy mail znaky granclstva a veľkorysos ti. Menil 
miesta pOsobenia. orchestre i metropoly, pričom jeho 
nepokoj nebol len zvláštnou črtou neposecl nej povahy
ale predovšetkým ho motivovala neustála chuť, skúsi ť 
a zaziť nieč.:J ncopokovatefné. Ale tam , kde zosioh•J l 
svojou dirigentskou rukou, pr·ostávalo bohómstvo - él 

na stala tvrdá prllca. Akoby zmyslová rozkoš no chvlru 
L:stúpl!a apolónskcj striedmosti a cudnosti, čistote 1 

pr ísnost 1. jeho skt:1šky na pódiách svetových orchesti':JV 
boli skúškou dobrej Vlrtrvalosll, školou precfznosti a 
stí•lovost l. A na druhej strane - s dlonýzovsl<Ou chto 
tou su priam Vl'hal na všetky hudobné krásy, rovnako 
odvážne študu júc Borodino, Enescu, Vllla·Lobosa, Rovt>
la a Debussyho, uko šlrol<Odychl'ho Brahmsa, Beethove· 
na, romanticky rozosp1evdného Dvoráko, či - no dt'!l· 
hej strane: Bartóka, Blocha, Stravinského, Orffa, Schun
berga, olebo súčn sných ameri ckýc h autorov. Bol jet!-

Operný svet stratil živý mýtus - 16. septembra t. r . zomrela v ParU! Maria 
Ca ll a s o v á, najväčš( in terpretačný z ja v na opemom nebi od či as Ca rusa a sa
rapi na! )IIOd~t'n á v,red~tav i~af~a h·ad!cl~ his.tut: ick~~ h pt·imadu n Mal ilmuwvej, Pns
t y.' Gruuove!• PattwveJ • .,Tigri ca operneh o JOVJska , .,abso l ft tna primadona", .,na j
Yiii!iia ~pevacka osobnosť opery dneška", ., najväčšia spievajúca herečka moder· 
ných dtvadelnýcb dejln" ... Tieto epitetá si vysl úžila za temer dvadsať rokov 
vrcholnej urnelec l<ej karlóry. ktorú uhra uičuje impozantný debut vo veronske j 
aréno v roku 1947 a posledné predstave nie Tusky v MET v roku 1965. - Spe
váčka s t~chnickým í ~ispozlciami .~OIH'!Ínov ottuceula, umelkyi1a, k torá .,prinies
l a revolúctu do. opm·neho . he•·ectva (anglický režisér Peter Hall) , .,umelkyiia 
do poslednef žtl ky, praCUJÚCa s neuvet•i terno u koucentráciou osobným vkladom 
a trpezlivosťou" (haj i!iarsky režisér Herbert Graf ) . ' 

vt;nlo Rossiniho At•micly, Cltut·ubinlho Mé
dei a llnyclnovlw Ot·foa a Eu r ydlky [všet
ky v rokoch 1951-53 na Maggia muslco
le Florcnlino). vrátila na operné javts· 
ko Sponllnlho Vestlílku, Belliniho Pirát«, 
Donizettiho Annu Bolenu a Polluta (všet
ky v Scale]. 

~CH· 
nym z prvých, ktorý amet·ickej verejnosti pt:edstovll 
50Vicisl<ych veli kánov: nulovunéllo Pt•okofleva, ::iostako· 
viču, alo uj Chnmntkova, Chnčoturiana, Mosolova a ďu l
sich.. . Jeho osobnost vedelo podpor i ť vše tko progra· 
5tvnc, nepovýšcne oclharuJÚC každú spoznanÍ! estetickú 
prčlvclu. Nepatril k t ým umelcom, ktor! s povýšenosťou 
speciallstov nn jeclen-clvu st}•ly prelletavajú ponod Euru
pu, znpluvuj(rc ju hviezdnym prDchom. Bo l ll v ie z
du u - a ul\Osi su o to unl nesnažil. judnoclucho ?. ru
rl l - nesporne l vdaka ohilll v svojej osobnosti. Ru· 
dosť z tvorby. nie t•az zdôt•azitovall<) v jeho slovných 
v~znuntach, 1w potrebovala komentár·, ok vstúpil nu po
dlu ru. kdtJ striktnú, vonkoucom nie čarode jlllcke pohyby 
u;); Iba huntúrovnll fresku fari eb orchestrá lnej hry. 

A prutlsu - jHho najv!icšou llískou zostal Bach. Vodo· 
mý st rizika výsmechu (zožal ho od nie menšieho nwl
sna, nez bol jeho generačný vrstovnlk Stravlnskrjj, 
.,pr evteloval" k lávesové kompozlcie barokového sk lada· 
tela od orches trá l neho znenia. Ako p!še životoptse1.: 
.,Stokowského Bach spoč!va v totalite orchestrálneho 
znenia práve tak, ako or iginálny Bach spočiva v zvu
kove f totalite l<lávesuvých nástro jov: nemenf ho. neko· 
rtg u je, nie je ani jeho mndifikíiciou, al e zvukovým pre· 
vl elenim. kto t•é si zachováva do na jmcnšír.h pod robnu~li 
píl voclníi tvor ivé črty" . Hr nl .,svojho" Bu cha preli ti

sfcknmi divákov nu amcnckýCh ~ladlónoch o umfitcút
r och, kde - uko jeden z prvých - zaviedol koncenv 
pre i.iroké publikum, nahrával ho na platne a mal o iwrn 
predn<išky . .,lludba IC pro vsetkých ... " hovoril - It 

myslel tým aj hudbu lipského kantora. llachovo dielo 
bolo pn.:itllO zvláštnou Istotou, v te jto hudbe vide l lo
giku, cnosť o v~kúpenle z vermt búrlivých vin, stýhJV 
a smerovani. 

Slokow5ki za!>iuhol do mnohých oblast! - vec1 aj iii 
požehnuný 95-ročný život. Priniesol nové poznania ::l o 

· oblusll nalorávnnio, ideá lneho rozmiestnenia nósti'Ojov 
pri realizácii gramoplatnf (ešte prv, než Artura Toscu
mni nahrával s orchestrom opery Ln Scalé!, prišla na 
svet prvlí Stokowského nall róvka s Phllodelphským sym
fonlckym orchestrom - v roku 1919), snOď prvý zača l 
výchovné koncerty so sugostfvnym slovným sprievodo111, 
ba prilvuli ho l dirigovať prvú časť koncertu, na k to
rom odzneli clleiA Bacha, Beethovena - a v druhej čast i 
hrali a spievali Beatles . . . (Tu vsak zažil zo strany ml
lovnného mladého publika nečaka nú porážku. l tok jeho 
gut·:íz 11 odvaha h1ada f n0vé cesty pri odovzdávani I'ÔZ
noi'N iýr:h hudobných krás čl hodnot, je neopakovat er
ná. l 7.a vsetkým bola jed iná sna ha: vn i esť poéziu hudby 
do ?•volil 11 odovzdať ju čo najš•ršiemo okruhu poslu
chácov. Za jeho estetiCkým poznanfm bolo vždy hfa
d•sko sociálne. ľak. ako o tom sám povedal: 

- ... umenie a umelec slú~la jedi nému ciefu - pri· 
ná~a ť ľuďom krásu a uiľach tll é myiillenky, v~e tko vzne· 
šrné a hlbokí). ~o !lje v naAom svete a v naiom vn útre. 
Hudba a poézia ~ivota - to sú dva najvýrazn ej~ie pre
javy prírody ... 

Niet krajšieho vyjadrenill zmyslu umeleckého o rud-
sl<ého snaženia. TERf:ZTA URSlNYOVA 

Vokál no-technick á dokonalosť starého 
nesprofanovaného bel-canta bola pre Cat: 
lasov(t pevnou bázou, neopakovatefná ex
presivita prejavu a vzácny herecký ta
lent sprofilovali ju do formátu historic
kého zjavu. Technika dala jej hlasu ob
divuhodnú pohybltvost a nezvyčajný troj
oktávový rozsah s Ideálnou dvaapol ok
távou a-e"'. Prsné, tenorálne znejúce 
hlbky dávali Callasovej hlasu až drastic
kú výrazovosť, mäkké .,hobojové" vyso
ké tóny vytvárali k nim dráždivý proti
pól. Technická perfekcla jej umožiíovala 
voliť v neprebernom množstvo najjemnej
š!ch farebných a dynamických odtiei\ov. 
.Vzkriesila predverdiovskú bel -cantovú 
oper u, dajúc jej l vokálnu virtuozitu 1 
dov tedy netušený dt·amalický obsah. Tak
mer sto rokov vegetovali v sopránových 
partoch týchto diel naivné koloratúrky 
s .,bezváhovými" tónmi - približne rov
nakú dobu sa o no pokúšali dramatick() 
soprány, schopné stce vydolovať z nich 
dramatický náboj, ate krachujúce na po
~!iadavke koloratúrnoj ekvilibristiky. Cai
JasovA dosiahla obe méty a Ich symbió
zou dala zdanlivo samoúčelne ozdobné
mu spevu dramatický zmysel (JUrgen 
Kestlng hovorí o .,llumanizácll koloratú
ry"]. Po odstupe mnohých desofroči za
slúžila sa o opätovné a inšpirujúce ozi· 

Svojou umeleckou genialitou a doko
nalou profesionalitou poprela Callusová 
oborovosť hlasov, spievajúc na absolút
nom vrchole kritéri! úlohy l yrickej ko
loratúry (Amina v Námesačnoj, Elvira 
v Purltlínoch, Luciu, GI Ida) 1 dramatickej 
koloratúry (Norma, Abigail) , party mla
dodramatlcké [Violetta, obe vet·dtovské 
Leon o ry, Butterfly] l výsostne drama· 
lické (Turandot] - a pred mikrofónom 
hodila r ukuvlcu aj mezzosopránom (Cur· 
men, Eboli, Charlotte z Werthera, Dali· 
la]. Aj keď na jbližšia jej bola pred ver 
diovská talianska klasika (Spontlnl, Che· 
rubin!, Rossinl, Bel lin l, Donlzotti J. Ver· 

mi Valkýry odspievalo ,.no záskok" po 
p1·vý raz v živote éterickú Eivlru z Pu· 
r itlínovl Popt•el a teda aj ohraničenost 
lltýlových dispozicii. 

ry, čl Amóllo umelkyfia v9razovo akliv l
zuju u oclnticta ,.a njelsky" odovzdanú po· 
loltu u·ncl lčllej l ntel'jJretácle týchlo po· 
st(tv. Pri vi;etkej vokálnej dokonalosti tó· 
1111, behov a koloratúr spieva lady Mac· 
bethov(l no1·vným, hysterickým a priam 
oli pudzu jtiCim hlasom, vyk1·esru júc ta k 
vlcryhoclno poditubio tohoto obludného 
rhurnkteru - zúklodnou polohou CaJla· 
~.ovej Not·my ( Iechnicky tieZ neprekona
turnej) je ll'tlclicnn vzneson(l vy•·ovno
nost, uic kolt-o náboja dokúie vloilt do 
výtitiek Polllonovl, kortw nallelurvosll je 
v ruláclach jej .,Costy divy", koľko str
ltujúccj exlil t l čnosti vo vygt'adovane) 
klln tllt;;ne flniHe. A Callasovej Tosca, 
mnohými pova:Govaná za vrchol operné
ho herectvo vóbec? Sladká milenka, se· 
bavedom(l primadona, celi<Om jednodu
cho ziarlivú iena, diplomat, hrdinka a v 
troch momentoch (v každom dejstve po 
)ud nom J a 1 colkom zlomený človek •. • 
Koľko sltullcl!, torko polOh a všetky vy
jadťené primárne volcálno, takže velké 
hCl'llCké umonlo Catlasovej, čo ako lmpo
nujúce, inšpirujúce a na divadelnom 
predstavent strhujúce, predstavuje prl 
tejto ,.dráme v hlase", pt•l tomto vyjad· 
renl obsahu najvlastne jlfml výrazovými 
IJrostriedkaml operného :lánru, len aký· 
sl karát navyše. 

di a verlstl - pridajme sem <1] dve 
hrdinky medzlgeneračný_ch autorov, Pon · 
chielllho Glocondu a Boilovu Margat·étu 
- v prvých rokoch činnosti súbežne s 
nimi vytvárala aj neobyčajne vysoko hod · 
no tenú Gluckovu Alcestu a tauridskú If i· 
génlu, Mozartovu Constanzu, Wagnorovu 
Kunclry, Izolclu a Brunnhlldu. Medzi dvo
ma po sebe nasledujúcimi predstavenia-

AJ nahrávky dokumentujú, zo Colluso
Vá spievalo ka icl ú úlohu .,Iným }l lasom". 
voliac farbu hlasu s najjemnejšlml nuan 
som! podfu charakteru postavy, vo vý 
voji, podra obsahu d1·omatických deju· 
v9c11 situáci!. Callasovej soprún nebol 
fenomén sám o sebe. ale dramaturgický 
pt·ostriedok. Collasove j Gllda je vokálne 
a výrazove neiná panenskosť v najčlstet· 
Sej podobe o o bolestnejšie tóny pozna 
nla sa obohutf až po Vojvodovej zt·ode -
Violetta jo, naopak, od začia tku farebn " 
poznačena predtuchou tragického konc ... 
a umierajúcu dievčinu nekresll Callaso 
vá pomocou výkr ikov a naturalistického 
kašlanla, al o až do pianissima sa zošt!h · 
lujúclm, ,.zomierajúcim" tónom. Pasfvne 
trpiace verdiovské hrdinky t ypu Loono 

Keď pod stemnelým večemým nebom 
nntlckého amfiteátru v Epidaura spieva
la Cullasovú svoju Médeu a Normu, de· 
sr~ťtlsfcové publikum vra j kolektlvne 
mrazilo. Akoby z podsvetia vyšla reálna 
podoba starého mýtu. Dnes už aj Maria 
Callasová patr! do sféry týchto mýtov. 
Kto nám ju živo spr!tomn!? DôleZite1šle, 
nez odpoveď na položem1 otázku je kon· 
Slatovanle, že Callasová zostáva krlté· 
t'lom, priam nedostlžným kritériom pr t• 
lomným l budOcim generáciám operných 
rnterpretov, dimenzie fej prinosu ellxf· 
rom životnosti operného žánru. Callaso· 
vá pochopila totiž operu v jej na jvlast· 
nejšej špecifike a zároveň - totalite. 

JAROSLAV BLAHO 

VIAC AKO RO~ 

7e vo Francúzsku, Roktísku a v 
ďal§tch Wltoch Eur<Jpy v pre
da/l dvofplatiíov!í album s Ver
diho Requiem, na nah1•ávke kto
re( spolutíčtnkoval Slovenský 
filharmontckfl zbor. Album vzni-

' kal počas tíčastl ntUho telesa 
na hudobnom festivale v Stras
bourgu v r. 1975. l kec! plaUw 
nie te beZne dostupna našim za. 

ujemcom oratortdlnet hudby -
realizovala fu firma ERATO -
aspolf touto formou clzceme 
upozomiť na 1et exlstenctu, le
bo te nevSednou vtzltkou slo
venskdlzo tnterpretačndllo ume
nia vo svete. Album upútava 
v:hladom, komentdrom a Inter
pretačným apardtom medztnd
rodného obsadenia. U! pri pr· 
vom počúvant Requiem postreh
ne posluclztí.(! stopy veľke/ re
~i;ne/ prlprauy a uysoka ume· 

leckr.i úroveií v!;atkých z!lč!ast· 
nanycll pri realtzácti. Vetka 
ampllt úda zvukových nuansl. je 
cl/11ecna stavba mul odlc:kych ob
lukov, pla~llcka dtJnanuko s 
tlclwatllýml tempami sú po~/a· 
vend v dirigentskom po111manl 
Alaina Lombarda na hlboko lua
skom precltenf. Zenské ~6/isttc
kll obsadenie (Joyce Bnrkero· 
vd a Mignon Dunnov/1 z Metro
politan Opery J predstavu te spe
vácky velkých dramatických 

hlasov na vrchole Interpreta/:· 
net zrelosti. Strasbourskc:l krz
w.·a predpovedalo veľkú budúc
IIO~t a/ mu!ske/ dvo;tcl kvarte
ta: Ermall!lOVl Maurovi á Pau 
lovi Pltshkovl. Nie bezdóvodne. 
preto!e hlasovd dlspoztcla -
nafmd Pllshku - dosahute sve
tovlí. triedu. Pomerne ml adfi 
ORCHESTRE PHILHARMONl
GU'B DE STRASBOURG so svo
jim $éfom Alainom Lomhardom 
je pozoruhodný natmä v skupt-

ne sldt:tkov a plechových dy· 
clzovt}ch ndstrotov. Viac ako 
•ovnocenným partnerom mu 111 
Slovensktí fllharmonickfi zbor. 
Osobn!Jm zanletenfm kaldého 
l!lena dosiahol v tetto nallrdv· 
~-e lí.roveii interpretal!ného vr· 
rholu, ktoní te trvalou vizitkou 
nielen tlspechu v Strasbourgu, 
ale Jeho celkovet kvality vóbec. 

J, DANISOVSK? 



Dna 2. augus ta l. r. ~a v Klat' ISkách predstavll poslu 
c:háčom súbor Musica aetema. Tentokrát sí vybral sklad · 
by prP. violu, violončelo a čembalo (Tibor Kovács, Ma 
rián Banda ·- viola, Mária Ondel'iková - violoučelo, 
Peter Breiner - čembalo] a pre all, violončelo a čem
balo (Hana Stolfová - all). Veľmi sympaticky zapôso tJJI 
mladistvý spontánny záujem o starú hudbu, Hj správn y 
stýlový prístup k jej mtcrpretácii - najmä v Sonáte 
a mo l pre violu, vio lončelo a čembalo G. F. Telemunna 
a v Dvoch skladbách pre dve vw l y, violončelo a cem· 
ba·lo G. D. Speera sa im podarilo vyvolať autentickú 
dobovú atmosféru. Osobitnú zm ienku sí zaslúzi prednes 
spevácky Ha·ny štolfovej, ktorá svojím č istým, plným 
hlasom so zamatovým zafarbenlm a muzil<álnyrn stvár
nením jednoduchých lfn ii ári! J. Pe r iho, G. F. H1!ndla, 
C. Monteverdiho st plne podmani la poslucháčov. Silou 
precíte111a a dokona losťou podania vynikalo jemne mo
cl elova né Amarilli G. Cac(;iniho a Caro mio ben G. Gior
danil1o. Vzhľadom na mladý vek všetkých člen ov má su
bor vsetky predpoldacly ďalšieho technicl<ého a ume
leckého napredovania, no v súčnsnom stiidiu vývin u by 
bo"Jo potrebné sa viac sústred iť naj m1! na odstránenw 
ch9b v súhre, jasneJšie odlfšen le plôch a cllllvelšie vy
pracovanie detailov - h ra by tým z ís kala na p reclznostl 
a vytrlbenostt. Zd. KALNI CKA 

N11 komomorn koncerte v nederu 7. augus ta l. r. sil 
hobojista Emil Hat·gaš (<m.1 m y ako prvý houojistil SOC:R, 
a le i ako úspesný sólistu) PL'edstavil Sonátou Es dur 
G. Ph. Telemanna, Koncertom pre hoboj B. Marcelld, 
Koncer tom pre hollo j D. Ci1narosu a pomalou častou 
zo Sonáty g rnol G. F. Hilnclla . jeho hra zoclpovedald 
požiadavkám stýlu (s urči t ými výhradami, ktoré sa 
vsak daJú skor pripisať mensím technickým kazom!. 
Emil Hargnš vytvára vysoko kva lttný tón príjemného za
farbenia, krása jeho interpretácie vynika najmä v po· 
mi1lých častiach, char uk teristick}•ch detailnou p1·cpraco· 
vanosťou a výraznou arllkul{lciou. Myslfm, že je lld 

mieste jemná výčitka k otázke ry imu - v snahe zvy· 
mzn iť rozličn us ť afektov v tllele, dochádza v interpre 
t áci1 k trochu citeľnejsiemu zrýchleniu, či s:Jomalen iu. 
čo JC na úkor rytmi.ckej pulzácie, tak nutnej pr i inter 
p1·etáci i ba rokových s k ladieb. Pavol Kuváč, po hotovv 
interpre t, zn ámy aj ako dobrý hráč, clotváeal s vojim 
klavirnym sprievodom pekný umelecký zái'.i tok tohio lh~· 
cle rnél10 do po lu el n la. 

Komorn~· koncert Violy Baloghovej a Kleny Hl inlwve j 
boJ prílazliv ý z v1acerých hladísk. ]ed nnk p rogramon1. 
kto1·ý sl .interpretky zvolill (Sonáta A dur Františl<lt Ben 
du , Sonatlna Antonina Dvoráka a Son áta As dur Eugn •. ,. 
SuclloiJa - teda vsetko s klad Dy domi\ciclJ au torov 1. ,,),;· 
n;;_k gradáciou tohto programu, étle hlavne vylwiJo.ll 
huslistky Violy Baloghovej a v r uvnnkej mie re 1 polw· 
to vej, do kona le skon cen trova mq a p rispôsoliive i k Ja v.
ri&tky E leny Ill inkovej. Počwtočnú nesústrr.deno sť Vi•J· 
ly Baloghovc j vystrieda l výkon vyzretej muzikHn tk y, d 
tiacej, ale i techn icky vycibre ne j. V Dvorákovej Sona 
Une sa p rejavila Balogh ovej osobnosť veľmi výrazne 
Zdá sa. že sk ladba jej dokon a le vyhovovala, prctoža Jen 
tak sa clá dosiahnu( natofko primeraná intcrprr.tác•:l 
d iela, akl1 sme si vypočuli - rozvážna rýchla ča'! 
s pe1·fek tn ým n&s tolenl m jed notlivých tém, spevuva, 
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kľud n{l a absolutne vyrovnaná poméilá časť, hravé scher 
zo a bravúmc fin á le. Vrc holom celého koncertu však 
IJo la Suchoi1ova Sondto As dur, nielen preto, že sám au
tor ju v krätkost1 uviedol, ale predovsetkým zásluhou 
oboch lnterpre lwk, ich spoluprácou, súhrou a dokona
lým zvládnutím tohto mHjestátnello diela . 

V. POLAKOVIČOVA 

Huslista Jozef Toporczer, stážujúci v s(lčasnosti na 
Konzervatóri u v Kyjeve, si pre SVOJO vystúpenie v Mir
llachovom paláci vybral Hi.\ncllovu Sonátu E dur č. 6, 
Sulmve štyri skladby p re h usle a klav!r , Paganinlho 
Vaľlácie na jednej struHe .,Mojžis" a dve miniatúry 
R. Sčecl rina : V štýle Albeniza a Humoresku. Práve po
siednli, s vtipom a1·anžované .,parafrázy" mali hádam 
na jvi:ič~l úspech, no publikum ocenilo aj zJavnú vtrtuozi
tll Pagamn iho a neskrývnný romantick ý ci t Suka. Iltlr.
del ostal trochu v lieni azrla aj preto, že Toporczerov
mu natu relu, ]Oho impulzívnemu hudobnému cileniu vy
hovuje menej; Largo vsak dokáza l naplniť zahlbenýrn 
pokojom. Vóbec. mladý huslista je v tom štádiu vývoja. 
keď pracuje na spevnosti vo vsetkých je j ocl tieľloch, keď 
sa snaž! čo nojpresvedčivcjšie upla tniť svoju senzibilitu, 
oclp(l(ane rozocJ1vi t:ť melódiu. Disponuje pritom pekným, 
l keď nie prfliš ve/kým tónom a v jeho hre bolo možné 
Zélregislrovať úchvatné, vskutku majstrovsky podané 
m iesta. Ziaľ. spnevodným znakom inšpiráciou uniišŕl
n ých typov býva určitá lnbilita, drobné zaváhania, ci 
mcns te- vHč~H' technické nepresnosti. Ak má ambfcie Zil
r<~diť sa muizt nasirh i;pičkových sólistov, musí ich 
oc.Jstnlmť; prcdpoklllcly oni chuť mu urcite nechýbaJú. 
Trclla ešte sponW!' út , %e Toporczera s príznačnou !s tu
tou doprev;idzal l. Pa l ovič. 

Dennik Táne Sav1čovcj od juraja llntrlka bo l s nad
senlm prijat~· nn minuloročných Bl!S a reprezentovRl 
slovensku hudru ilJ nn PrR:t.sl<cJ Jari. Opäť zozncl 16. au
gusta t. r. nil Bttrokovom nádvori Univerzitnej km:l.nice. 
Je to účinné dielo, umocnené 111iznakom inštrumentál
neho divactla a scénickej realizác ie - a le ve ra z .,efek
tu" sa stráca, kecľ už človek vie, o čo Ide, ba keď to v1e 
crdlmm presne. B. ŠulcovA a BJ•atislavské dyc ho vé kvin
teto boli v Dtnnfkll opä! dokonalí. 

1\j v prve1 polovici konce1•tu demonštrovali členovia 
Bra tis lavské ho dychového kvinteta f v úvodne j Pepuscho
VC J TríovHj sonťl le B dur pri čembale vypomohol oj 
P. Kováč J svoju vysok ú p rotesional1lu, ktorou dnes prc
vys u]ú všetkv n11še komoraé súbory. Nuclllídzaj(l sa ng
poch )• l; ne v zenite kuriér". ked sú jednotlivo i v súhrq 
srhopni p::r fnktne zvlácltluť akylwrvek i>tý l, čisto vyhrať 
IJ!I!Cllú lnst ivf!jsiJJ pasili~ e. ~lo hodne · tvarovať výraz (.,di
rigova ní" V. Sumcom J. IJ!ysn•H sa v sólach, kombinti
ciách. (Iba v PopusC"!wvfq pomalej časti sa n11 kratuč kll 
clw!l'ku roz1sli s cemi •HI •s lom .] Z konf1·ontácie dvoch 
ľruncúzuv - Rameauu 11 Mililflucla - vysie! víťazne ten 
prvý. Milhaudova suita 1\~IJ krura Renf!ho je rutinova
ne nupisnno!l hudbou, ktore j zilmornc ľa hký tón je chvi 
ľu 1n1 neznes11eľný, k ým Ramcauova Sinfonie et cla n(;e 
h~ri núpudmi Pa rtitúrfl sk rývu po komp01.1čnej stránl<e 
prol<vétpUJllrc; moderné umysly, joj zvu i<Ové bohatstvo je 
V} tvorené istou rukou. 

Medzi podujatia I<ultúrneno leta. pau·Llo v.ystap'~nil'l 
Bratislavských komorných sólistov, súboru podobného 
zloženia ako SKO (bez čembala), ktorý umelecky ved1e 
A. Móži. 

Br·attslavsk! komorní sólisti hrajú však spolu vo ver
ných chvlľach, ich členovia - najmti sólisti A. Móži 
a V. šim čisko - sú zainteresovani na mnohých ! ron
loch; hrajú tu teda (ako predpokladáme] zo záľuby, 
s!Jného vzťahu k hudbe, ktorú globálne a celkom popu
lárne nazývame starou . Purcell, J. S. Bach, Corelli a Vi
valdi - taká bola zostava. Počúval som sk ladbu za 
skladbou, obdivoval nenapodobiteľné nápad y majstrov, 
povedzme čo len v Inštrumentácii a trochu fntoval, že 
vsetci, jeden ako druhý písali aj rýchle časti. Lebo 
v nich sa Bratislavským komorným sólistom jeclnocluch:> 
n edar! nájsť výstižný priebeh. (Psychologicky však poci
ťovanie tempa nezávisí ocl metronomickej rýchlosti, ale 
od toho, nakoľko je prúd šestnástlniek este zreteľJi ý 
a ešte pokojný. Ak vnímame chva t, náhlente ba aj na
hát1an1e, zdá sa nám, že je to kvôli rýchlost! tem pa; 
no ked potom máme možnost overiť sl počuté z pásu, 
s prekvapenim zistfme, že tempo je celkom v poriadku 
a že tu nehrá čosi Iné. Práve tak je to v prlpade BJ<S. l 
Inak však treba vyzdvihnúť lesk a istotu, vyžurujúCII 
z hry A. Móžiho, suverenitu stále zrelšieho a uvorne
nejšieho V. Simčiska, oceniť celkový vyvázený zvuk su
boru a nesporný citový vklad v pomalých častiac h. 

I . PODRACKt 

Počas Kultúrneho leta bola prfležltosť, stretnúť sa 
s komornými súbormi rôznych nástrojových zoskupení. 
Iba jediný raz bola však možnosť vypočuť sl súbor n fl
tradičného zloženia - Akordeonové kvinteto. Sku toč
nosť. 7e na Slovensku máme niekoľkých laureátov svP.
tových akorcleonových súťa7.f (dvaja z nich pôsoiJia 
priamo v Bratislave - R. I< á koni a T. Rácz] naznačo
vala, že na koncert tohto, naozaj na vysokej umeleckP.j 
l technickej úrovni p ri praveného poľského kolektivu prí
de viac n ávstevn ikov ako tomu bolo 18. augusta t. r. 
Al<ordeon nie je klasický koncertný nástroj, ale tech
nická virtuozita interpreta 1 špeciá lne úpravy na In· 
š trumente ho cl nes zrovnoprávl1ujú s tradičnými kon
certnými násl roj1m. Nezvyčajnou zostáva farba akor
cleon u, ale aj tu sa dá vhodnou registt·áciou (samozreJ
me, v sú lade s druhom a charakterom skladby) urohiť 
vera. RozhoduJúcim faktorom Je osobnosť interpret9, 
ktorá publikum zaujme, alebo ho iba provokuje. 

Va 1·savské Akordeonové kvinteto zaujalo. Zostavou re
per toáru (siahal od 17.-20. storočia J. vynikajúcou sú 
hrou, techni ckými dispozíciami 1 z javnou muz.il<alitou 
a umeleckým vkusom. Pochopiteľne, že v takom širokom 
reper toá1·i (Anonymus zo 17. storočia, Jafzebski, Vivt~ldl 
-: Bach, dvakrát Mozart, S!ravinskiJ. Musorgskij, Trojan, 
Kŕzanowski. Pľzybylski a ako prfclavok J. Strauss] Sil 
našli sk ladby, ktoré nevyšli niljlepšie. (Predovšotkym 
rých le časti Moz&rtovho Divertimenta a tie Isté čil~tl 
z Vlvalcli-Bachovho Koncertu a mol.] K najvydarenejšťm 
čfslam pa trila Predohra k Mozartovej Figa rovej svacl
b& a Ruský tanec z ba l v tu Petruška ocl Stravi ns kého. 
V prvom č isle sC1bor naplno využil ve!Ké farebné, zvu
kové a výrazové možnosti svnjlch n ástro jov, v druhom 
sa vhodnou registráciou pr1bllžil farebnej inštrumentá
cii originálu. V úp lne inom svetle predstavlli členovia 
trlesa svo j nás troj v Trojanovej Zrútenej ka tedrále ( po
sluc iHlč mal dojem, že každá nota je pfsaná pre akor
deon l i v 5. š túd ii A. Krzanowského. Hoci dielo bolo pre 
a utora zrejmP. prostr iedkom na overenie sl nových zvu
kovych a výrazových možností (po formovej stránke 
to bolo priraďovan,e niekolkých farebných a zvukových 
prvkov, resp. ich kombinácii). pôsobilo efektne a na 
záver p rogramu vhotln ejšie a ko Variácie B. Pi'zyby ls kého. 

V. REZUCHOVA 

tánnosť prejavu, uchovana však 
v medziach disciplinovanej 
precl;;tavy dirigenta, je jednou 
z mnohých kva lit , n11 ktot•ých 
mô~u s ympatickí štyridsiati Ky
jevčania rásť a zdokonaľovať 
sa. Ľ. CHALUPKA 

{Dokončenie z l. s t r.) 

1946 a je odrazom vojnových 
u cla l oslí] l v dr a ma tmgic!<Om 
pláne prezrádza typické maJ 
strove ri ešenia . Konfli kt piatich 
častí, z k torých kažcl{l jo výra 
zovo iná, si vyzadu je vysoké 
interpretačné majstrovs tvo. Ak 
máme kyjevský s úbo r porovná
vať s Beelhoven ovým, či Boro
dinovým kvar te tom, musfme ich 
výkon umiestn iť značne niž~ie. 
Predovšetkým sme pociťovllli 
nedostatok expresfvnejš ieho na · 
saden ia, ktorý v lahodnom Mo
. zilrtovi a krehkom Silveslrovovi 
natoľkO 11t:VfiCJil, ľiO tu ~!l stal 
priamo prekéÍzkou hlbšieho ob
nazenia hudobnej výpovede 
Sostnkovič m yslel v ostrých 
kontrfls toch, kvôli emocion álne
mu účinku ic h staval proti se
be zámerne príkro. jeho sve t JO 
v prvom rade svetom vflľ l<ých 
vásnivých citov, výrazového 
rnaxtn111lizm u ; zlé scherza mu
sia mraziť a bo lestné largá (v 
treťom kvartetfl smútočná pas· 
sacagl ia ] clo jať k s lzám. JJysen· 
kovm u kvartetu sa všetko ne
podarilo z partitúry vyťa žiť. 
uspokojilo sa s menej nástojčl · 
vou interpretačnou podobou. 
tazko z jedného počutia usú
diť, čl e!He nemajú cllelo dosta· 
točn e usadené, čl práve takéto 
,.skromnejšie" s tvárn'enie vyho· 
vuje ich na ture lu, alebo či sa 
jP.clnoclucho prih lásila k s lovu 
ú nt1va, čo by bo lo celkom po· 
ohopiteľné : ved sovietski ume l 
ci ,hra li počas Dní Kyjeva prak
ticky každý den - a to nie je 
den , ale niekoľko oclllšných 
programov. I. PODRACKÝ 

'<y ;evský komorný zbor. Snlmka: CSTK 

V ústrednom dome pionierov 
a m ládcze Klementa Gottwa l
da uskutočnil sa 15. IX. l. r. 
koncert sólistov Kyjevskej š tát
n ej filharmónie. Ukrajinská SSR 
sa prezentovala tromi vynikaJú
cimi sólistam i: klaviristom Ni· 
ko lajom Petrovil::om Sukom, 
huslistom Rog oclarom Antonovi
čom Kotorovičom a gitaristom 
Piott·om Iv<uJOvičom Poluchi
nom. Komorné cluo (gitara a 
husle] je dokonale zohraté a z 
bohatého repertoáru, ktorý s ia
ha od baroka až po súčasnosť, 
predstavilo sa Cassazlou pre 
husle a gitaru od Josepha 
Haydna a niolwľkýml sonáta
m l pre husle a gi ta ru o cl Nicco
lu Paganiniho, v ktorých sa do
konale prezentovala na mno
hých m iestneh sólovo i g itara . 
Kvalitné nástroje zosilnili vý
sledný priaznivý dojem z hry 
týchto umelcov. Kotorovlč od
viedol perfektný výkon l sólo
vo v Bachovej Claccone g mol. 
Sldadby F. Liszta a ukrajinské
ho sklaclatera strednej generá
cie 1\f. Skorika (Suita č. 5 pre 
l<lavír) predniesol zas!. umelec 
Uk rajinskej SSR Nikola j Suk, 
jeden z najtalentovanFJjš!ch 
pred staviteľov mlade j generá· 
cie sovietskych klaviristov a 
vzbudil zaslú~ený dlhotrvajúci 
aplauz. 

G. Cipolovó. - pred hosľovantm 
v 11lohe Madame Butterfly na 
;avisku opery SND. 

.... 

1\y 1~ · ~"Y k omorný z bor ne-
111á dlhú histól'l u, založený bol 
len pred s tyrm1 rok mi. Vďaka 
kvalitnému umeieckémc~ vede· 
niu sa vsak za tento knHky čas 
vypracoval na profesioná lnu 
úrov011. Dokonalé hlasuvé d IS· 
pozície l<a žclého člena zboru 
podmieillljú p lnokrvný a vyb ru 
sený prednes , l<torý n eprods ta· 
v u je Jen akCi si zvukovú rod uk 
clu t radičného miesaného zbo· 
ru, ale disponuje schopnosťou 
vytvoriť skutočne komornú al 
mosféru. Ilúzia početnejsi eho 
telesa by sa, pravda, docielili• 
i p re forsírova n ým tónom, diri
gen tovi a u meleckému vedúce
mu, zas!. u melcovi USSR Vikto
rovi lkonnikovi však ide o 
zvuk iný. Porusenim tradične j 
zborovej fo rmácie, keď rozpt)·-
111 rovnomerne všetky štyri hla
sy, získal novú, maximálne vy
rovnanú plastickú a pôsobiv(l 
zvukovú kvalitu. Dila 14. IX 
t. r. v Zrkadlovej sien! uviedol 
zbor výber zo svo jh o repertoá
ru. Kľúčové miesto v ilom zabe
rajú zn áme i menej známe d ie
la svetovej polyfónnej zborovet 
tvorby. Škoda, že úvodná roz 
kolfsanos ť poznač ila Interpretá
c iu náročného štvorča sťového 
vokálneho koncer tu Dmit r ija 
Bol·tilanského, jed ného z pr
vých ukrajinských profesionál
ne š kolených a európsky roz-

llľaclenýc h skladateľov 18. sto
ročta. Pre nás temer neznáma 
tvorba zakladate ľa ukrajinsket 
sovietskej hudby Borisa Ljato
~inského je ďalšim l<meľíovým 
číslom telesa ( skladateľ v pos
ledných rokoch života spolu 
pracoval s dirigentom V. Ikon
nikom) ; jeho Styri ročné ob
dobia poskytli prlleži tosť aj só · 
listom ( sopramstka, mezzosop 
ranistka a traja tenor1sli]. 

Prezentácia ukrajinskej zbo
rovej tvorby vyvrcho lila uvede
ním Triptychu - troch zborov 
s(l časnélto skladate ra V. Bibika. 
Vynikajúca skladba venovuná 
pumiatke obetiam Veľkej vlas
teneckej vojny je zb11venlí aké 
hokoľvek nabubrelého pi'ílosu a 
dramatických gest. )e priam ur
čen::i pre kultivovanú a decent
nú atmosféru akú dielu dali 
Kyjevčania. Vzťah zboru k folk
lóru nie je spojený so zdvori
lým ods tupom k vzácnej relik
vii, ale so schopnosťou mode· 
lovať a tvarovať Interpretáciu 
ľudovej piesne tak, aby vynik
la jHj i"nclivicluálna k nlsn a bo
hats tvo. Pozoruhodná bola z re
teľná a zrozumiteľná a rtl ku lá· 
cia v dvoch s lovenských rudo 
vých ]:ties11ach - Od Záhoria 
voda tečie, " "Í· pofukui, poviP· 
vaj - v úprAve dirigen ta n 
v Suchoi10vom zbore Boda j by 
vás. .Vrúcnosť výrazu a spon-

Jedným z posledných koncer· 
to v boha té ll o týždJ1ového podu
jatia bol koncert sólistov Stát
neho akad em ickéh o d ivadla 
opery a baletu T. G. Sevčenku 
v koncertnej sieni Slovenskej 
filharmónie. Poprednt operni 
sólisti ukázali - podobne ako 
sólist i Kyjevskej filharmónie, že 
táto zväzová republika 
ZSSR je skutočne !nterpretač· 
nou veľmocou. Večer vyplnený 
áriami zo svetových opter (v 
prvej polovici koncertu ~o 

sprievodom k lav1ra, v, druh ej 

Snťmka: J. Vavro 

s prevádza la SF ) bol velkým 
umeleckým zä:Wkom po kaž
dej stránke. Technicky perfekt· 
n á kol01·atC1rna speváčka }ef
genija Mirošničenková zdoláva
la i najväčšie úskalia partitú
ry s ol>divuhoclnou ľahkostou 
a intonačnou čistotou. Predo
všetkým Habanerou z Caľlnen 

uchvátila a l tistka Ľudmila Jur
čenová a takú Carmen by ho
lo hodno za zl ť na scéne NA
rodná umell<yJ!a soprHrtJ;. ,ka 
Gizela Cipuluvá vládne oiJrov
ským hlasovým fondom a vil' s 
nim l dokonale pracova t. po
dobne basista Ana tolij Kočcq~a, 
k torý zaujal Inteligentn ým 11 vy
razovo bohatým prejavom. Ly
rický tenor Anatolij Solovja
nenko strhol neobyčajnou mu
zikalitou a teplou farbou hla
su. Dojimavá (zniesla by l naj
prísnejšie svetové kritériá] , bo
la jeho ária Cavaradossiho. 
Ukázal skvelé taltanske bel 
canto. Barytonista Ana tolij 
Mokren ko vo Verdiho Maš kar
nom plese 1 Otellovl (ária Ja
ga) sa uviedol rovnako priaz
nivo, zaujal veľkými dynamic
kými možnosťami, ktoré vložil 
plne do služieb výrazu. 

1/;. !IfNÄ 



Odmena za kvalitu náhle dynamické prechody, ako aj 
f11 rebnost súzvukov, čo je vlastné 
len vyspelým zborom. Výkon ama
tér skeho BKZ bol v Gorlzll plne 
pro fesionálny. Prl)f!mné, m11le tmé la luan~k• 

rnestet.kn (;onzttt, lelt<~L ~ n.a u pd l, 
JUishyclt Alp na la l tllllsku JllltrJ 
S IOVd ltSklll ht'dllll"t, Je Zlltl ll l! t ll tl 

l en ako Jedno z vytltotltsk do prt 
ntot·.,kýt ll klttwlo\ Grado 11 do pt'i 
:>ldVU lrlestt!, 111!• prt:tlovst•tkym 
l>VIlfOll kHJdUIOCilOll sÚlftZilll lllltll 

te r skvclt zbot·ov. ToiJtn t·oč iWilO 
XVI. Ctuu.:orl:>o lnter11uziuniJ ie d l 
Citnto t:ornle .,C. A. Seghlzz1'' zu 
(;flstntln su lú um.tterskva;t. .:ho 
rov z ktorycll boi!J vilč:s1nu ldlltln 
sl, v1 ll. zo ZBhronlči1yc1t bol po jed 
n om zilore zaslúpeny sov1e t sk~ 
zväz, Poľsko, Rumunsko, Madar· 
sko, Ruktlsko, Franct"tzsko, ]ulloslá· 
Vtd a Ceskoslovcn::.ko. Znst(lpeni .
nm;ich ZIJorov v Gortzii m(l svoju 
bolltttll lľétu i CÍU UŽ OO Zl.l iiJZIHliO 
sutnie, zo slovenských zborov zfs 
k ct It vd mt pekné umwstncn1a v r. 
19ô!J a 1970 miešaný zbor Techntk 
a v t". Hl75 miešaný zbor Unlver· 
ZllV j. A. Komensk(•ho v Bt'<t tiSIH 
ve Toh to r oku českos l ovenskv 
am 1:1LP.rsky zborový spev reprewn· 
tovul Bt·atislav~ký komorn}· zbo1 
p1·1 MP.stskom dome kultúry u osve
t y v Br atislave, pohostinský diri
govt~ný zbor majstrom SND Ludlslo 
vom Holáskom (zostupova l dl t'I 
genta zboru Volontlna !ljina ]. 

Súťaž v Gorlzll v diíoch 8.-11, 
septembr a bola už od zactallw ver
m i zauj irnavá, mala dramatick ý 
spád a pr edovsetkým bola po ume
lecko-Interpretačnej stránke na 
nepomerne vyššej úrovni než vla
n l. Bratislavský komorný zbor bol 
zastúpený v 3 k ategóriách (zo 6 
možných ): v k ategórii polyfón ie, 
v sekcii miešaných zborov ( táto 
kategória 1 sekcia sa oficiá lne pre· 
zentujú ako hlavné v celej súťa 
ži J. BKZ tu ziska l l . cenu a vy
stupoval s týmto progr amom: G. 
Marini : Sylviu gentil (povtnná 
skladba J. l. Zeljenka: Bag<ttely, R. 
Thompson: Allelufa. í>alej mužská 
zložka BKZ spievala v kategóri i 
polyfónie, v sekcii mužských zbo 
rov a zi skala 3. cenu s týmto 
progr amom: C. de Rore: Steti t j e
sus (povinná skladba J. E. Suchoit: 
Co huči hora ... , T. Ska lovsk i: 
Mnkedónska humoreska. Ndpokou 
celý BKZ vystupoval v kategóri i 
folk lóru , sekcii miešaných zborov 
a ziska\ tu 2. cenu s týmto pro
gramom: j. Cikker: Z11 horuml, za 
dolami, O. Kolov~kij: Castu ;,ky, l. 
Hrušovsk9.: Tečie voda, tečie ... 
Okrem uveclenýcll cien BI'Iltlslav-

OPUS 
.., . 

oca mt 
kritikov 

Redakc ia Hudobného ži vota pri · 
alupuje - okr em pravidelných l'e
cenzil gfamuplatní a knižných ti 
tulov, od ktorých nemieni odstú· 
piť ani v budúcnosti - i k nové· 
mu spôsobu prehl'adnejšieho, i ked 
možno priliií strul:ného vyjadrenia 
celkove j bodnoty gramotitulov. 
Prizvala k spolupráci viacerých 

:OPUSe 
1. Súl:osná slov. ot·gauová 

tvorba 

2. Rossi nl : 
Ouvertut·es 

3. Mozal·t : 
Diver timenh - SKO 

4 A. Vlvaldi : 
Inl!tr umentálne koncerty · U., 
SKO 

5. E. Suchoň: 
Zalm zeme pod ke r patske 1 

8. G. F. lländel : 
Sonatas for Flute and Gu1tar 

T A. C:nthlrltiO - prohlová plat 
ba 

8. Slávne skladby majstrov 

~ 1 y komorn9 zbor 11 Jeho dirigent 
•htiPalt zv lM;tn u cenu " MIHlo Bo1 
cl" Zil tliiJI!:p•HJ predvtlclf)Oio sklad 
hy stitllsnf:lto H u l o ra ( Zr. l )enkll 
flilgilttJiy l. 

llrdli.,J.tv~ký konwrn9 zbor pt; 
wofH'h I'YI'11ZIIyci1 lispnchot.;h na 
zaltru n1éných suťaztaGtch v posled 
rtyCIJ r okoch f At'flZZO, !.lanp;o llen • 
prlriiiV/1 I U d aJ ~i, n!!!lWlhJj V\ÍZI1 1l111 

ll)' Po odchode dll'lilf'lllft prof A 
K(JIIiiVu <t po pl'ekunanl me•ti;P.• 
"kond ti:ni'J " k l'izy, zl>ot· 111P.If!IIŽt 
closiltllol p r etlostú vysokú i nlurpre 
l UČI! U IlrUV()Jl, alt~ dotera jsflll IP.d 
110roi'11ým pt\sohenim dlrig.;n LH 
zboru SF doc. Valentina !l jmn 
vzrlistlt jeho unth1cie a clispozíctr 
ešte vvšsle. I ljtnovo p r<\ca s BI< Z 
zna menala pre thor vel'a: teleso 
doslaltlo bývallt lerhnlckú n výra 
zovú l~totu. opreli• o dokonalý. 
pri'111Vslený 111Ptod t ck~· nárvik, klo 
rý bol napokon - ako sa ukftZll 
lo v Gorizi l - rozhodut(•cl Vcľn 
ka l l jí novej prerl znej teL lune kr.! 
pl'!prave, bncluteľnej už pn vystú· 
peni zboru nn Lo htoročnet súfažt 
o ZI11Ly vcm ec mesta Brau~l11vy i 
na koncertnom matiné 4. jlila t. 1'. 
v Klariskách, mohol S<l d i r igent 
Ladislav Hol<\sek v Gol'lzl1 plno 
SliSII'eclif na V5'l'UtOVÚ Stránku !l 

cizelovanie detailov. Dal výkonu 
zboru potrebnú nadstavbu, into 
načnú čist o t u, presný rytmus, ver 
ké dynamické rozpätie a dynamic
ký pulz vo vyraze. Pr i súťažných 
vystúpeniach v Gorizil BKZ spie· 
val uvoľnene, s i stou samozrefmos 
tou, ale aj so silnou d(lvk ou natl · 
senla a túzby dosiahnuť čo na j
čestnejsl výsledok. Veľmi pôsobi
vo vvztl'fevall najm!! grad!íf'il" a 

t,nlika a prltomm odi.Jornitlne 
sntnll uznuní1n, n tek l orl členovi" 
puru ty sa vyslov tll, ZH BrHtlslavsk y 
1-.omurny zbor bol IHJ lvyspele)si 11 

intel·prelltl:ne III:!Jpn!n tkavejšl zo 
v-.etkýclt zutastnených zborov. 
OIJP.renstvo bolo vyspelé, objek tív 
no 11 nndiitliW aplaudovalo výko 
110111 núslto zllot·u, 1 ked - sa 
nwzr r.Jill >! " l andtlo" domácun 
thorom. V pnehehu sufaže sa vy 
hrotnllt~ .tkt~~ l ~kuptnka 5 šptčko 
V}'l'll zborov: okrem BKZ v nej bol 
vel 111 i tlobr ý tn l lansky zilor Canto 
rl d't'\sslssi (pre nas hol prekv~:~ pe
ntmJ, ďalej Coro Turntano dl Por 
lo Torre~ zo SdrdíntP, mariar sky 
,.Szolnoki Koutíly Kóru~" u pr edo 
VSr.l ký lll V\'lllh.it jÚCi IOi ysský lllUZ 
sky l:l ll ll' DZICdOIJ IS Z Rigy S c\lr l 
gelllom 1\oiHlrsom tmuntsom, k to 
ry bol VO SVOJÍCh l kategót'II!Cit 
IJoz konkUI'PIICle. Na rvtlc~lmi kon 
kur en 11111 nú.,IIO zl>oru boli p rlivr. 
Can torl d'l\ssissl, k tor! zisk,tli nH J 
vlHe l. il 2. cien, tHt koľku uilsadil 
všetkv ~úln:lnfl sekcie. Bolt dr uh1 
v hlav,Jej s(l lllzi [polyfón 1u - m w 
~nné z hory J, al.: predstih li ná~ 
BKZ s nepttlrnS"m zlomkom bodov 
vo folklór e. Rozd iel bol t ;1k ne 
pa t rn)•, ze prakllct.y lslo o rovno 
ce•Jné l. miesto u obtdvor·lt zbo 
rov. SHrdfncunta boli vr~ľm i sympu 
tlckl, u 111adarskél!o Zblti'U bola i n 
tet'PI'elAtne kvn li l ná len jeho zen 
sk[! zložkn. 

Uznan ie, dosia hnuté vo význam 
nej zahranične) súťaži, zaväzuju 
Bt·a ti slovský komorný zhor k estf' 
tn tenzívncjiieJ prticl na nároi.:nýrll 
úlohách, ktoré čak<t jú na dirigen 
ta a zbor v nasleclu fúrom obdoh1 

IVAN HRUSO ' IST<V 

/Jrl/1 1>• ,,, , /,!/ i.ll fl ff llil lf z /JO/' SU SVO/Im r.//I'Ujell/0111 V. ilflnOľ/1. 

autor ov, ktorí pravidelne slellujú 
p lntiHl vydavateľstva OPUS, aby si 
spoločne vypoč uli produkciu prvé· 
ho polroka, a to aj tie platne, n 
ktorých sme sa už zmienili na 
stránkach HŽ, ale rovnako i tituly, 
k to rú z r ôznych dôvodov l najmä 
vla k priestorových] nemóhme po
dl·obne hodnoti ť. Pozvani kritici 
vy j adril i svoje názory bodovým 
hodnotením v rnzpäti 1- 5, pričom 
čísln 5 vy jadruje najvyiliu kvali
tu. Hodnotila sa umelecká a tech
nickú hodno ta gramoplatne. Pri 
umel eckej hodnote sa brala do 
úvahy dramaturgia platne a reali· 
zácia zo stl'Bny interpreta , správ-
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ne ktýlové uchopenie l majstrov· 
ské zvládnutie sk ladieb, taký vý· 
ber repertoíí •·n, ktorý zodpoveda 
nsobnosti jedinca i umeleckého ko
lektívu. Nezanedbatefná je aj vý
tvarná stránka obalov na plat
niach, ktorá má vo vydavatelstve 
OPUS stúpajúci trend a pri mno
hých tituloch sa dnes vyrovná eu· 
I'Ópskej úrovni. Pri hodnoteni tech
nickej kvality sa prihliadalo naj· 
mä na zvukoví• a hudobnú réžiu 
a citlivosť strihov. Kritici sa sna
ll.ili u to, aby vyniesli maximálne 
objektívne súdy - a zdá sa, ie ich 
názory boli verakrál totožné, ci 
podobné. - R-
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Jozef Si x lo: 

K varte to pre 4 flauty 
Tvorba fozefa S ix tu [nar. 1940) patri k tel časti súčas

ll ej slovenskeJ hudby, ktortt - bez toho, aby sa zriekala 
tradičných el ementov - usiľuje cieľavedome o aktuali
_áclu hudobn~ho Jazyka. Túto aktualizttcw nepovazute 
za samoúčelný ciet, ale za bezpodmrenečný predpoklad 
zmysluplnej ex1stenc1e $VO/eJ hudby v súčasnosti. 

estetika Sixtove j tvorby by sa dala zh"r ilU jClCo cha
rakterizovať ako pot reba tvoriť to, čo Je pekn~ a ~úl•asne 
nové. Obidva momenty stí v Jeho tvorbe intenzívne prt
tumné. V prvom ide o krá~u zdržanlwú, apol ónsku vo 
uyraze. Sixtova hudba je mierna, bez velk_(;cl! a nel•ako
llfÍell expresívnych zvra!ov. Vzbudzuje pocit uslachtilého 
eslel/ckého zM.ilku z jemne vycizelovanef práce - s nie
koľkými vel mi prostými a významovo v.Qraznými sta· 
velm!imi elementami. Jednoduchosť tu vsak neznamentt 
prostoduchost v zmysle nedostatočnej nasýtenosu kom
poučn~ho programu, al e práve naopak; maximálnu zlws
tcmost vy jadrovania. V dosledku toho predstavuJe táLo 
hudba - pri vset kef físpornosti - pre nttročn~ho poslu· 
clláča bolrat_q, mnohotvárny svet. · 

Aulqr - možno ani nie vedome - vychádza z pre
\Veclčenia, te !Juclba ma vzbudzova( póíitok z toho, ako 
;e urobená a nie byt štúdiou vášní a vyvolávať city, sú
visiace, alebo nesúvisiace s hudbou. Sixtova hudba pri 
pat:fíuanl skutočne nijaké nllmohudobn~ asoc1ácie a emo
CIOntllne anal ógie nevyvoláva. V tomto možno Sixtu, bko 
skladateľa, zaradil medu tzv. absolfítnyéh hudobntkov 
typu Bacha, Brahmsa, či Lutoslawsk~ho. Charakteristic
ktt je af skut!Jčnosľ, že autor sa doposiaľ neodhodlal 
k vokálne j skladbe, kde verbál ne u,ýznamy ,.odvádza
/ll'' skladateľa od hudby. Mimor iadny zmysel pre význa
mova dynamiku elementov a Jej rešpektovanie by mu 
nedovolili narábať so slovom asemanticky ako s hudob
ným prvkom. Opačný prístup by zase mohol potlttčat 
al,sol útnu hudobnú predst avivosť. 

Sixta hudobný proces organizuje dosl ova od noty 
k note, od taktu k taktu, v rámci väčších celkov i ce
lých ť1aslí s maximom ,.tradit!n.l}ch" vztafrov, ale vždy 
f('dinečným sposobom, l:1že u netradičných, autoroui 
lliaslnf)Cfl súvisl ostiach. Zliri)Ujúco povedané - forma ;e 
tnoenciou a nie prebratým, alebo vykonslruovcmým re
ceptom 

Kompozll:ll!J Lypu~ Jozefa Stxtu je mimorwdne priaz
ni u.Ji pli! tvorbu kvmumej !Juclby, ktorá už SVOJim žéln
rovym wmerunim bazíruje na maxtme hudobneJ lnfor-
1/té"'ll!, núti skladateľa uy!adroual sa jasne .a prehlar.tne. 
lialo by ~a dokonca s 1stym zjer.lnor.lu~enlm povedat, ie 
lllkmer celá S1xtova tvorba (najmä diela z posledJt~ho 
o/JdoiJWJ JO komomá v podobnom zmysle, ako Je napr. 
komoma usetk.a Mozartova hudba. Hudobn~ významy 
we1u vo väčšom obsadent zvukovo plnšie, ale sa ani 
nezmen!iufu, ani nezvilčsujú - prdve tuk, ako tm neube
' a na pi no~li cmt vrcfwlna st ried most obsadenta. 

*** 
Kvarteto pre !>lyri f lauty Je jedným z IWflepsich c16ka

zou tycluo tvrdenl. lloci skladatel používa ná~tro1e 
u wh optimál nom ambtte bez akýclikol vek m~trumentttl
llo-sonorlstickycll fmes, ~o<kladba ako celok vytvtira jas
ný doJem noveJ kvality v samotne; komorneJ zostave. 
Táto novost spočíva priamo v procese stvttnlovania sta· 
vebnýcll el ementov, nte 1e teda niečím vonkaJskovým, 
ale tvor t s ním nedeliteľnú jednotu. Elementy nie stí to
tiž volen~ l en z llľadiska formov~/10 zttmeru teflo !itvor
častovet skladby, ale aj z lrľadiska maximálnej adekvélt
nosli pre flautou~ obsadenie. Ide jednak o to, aby si 
hráč, tak ako to v k omorne; hudbe vZcly bolo, dobre 
zahral {pravda, nie v starom stýl e), ako a; o to, aby sa 
typick~ kvality flauty uplatnili ako nový_ významovo
tvorný prvok. Tak prvél a posl edntt čast skladby využí
vajú krélsu kombinélcie vydržiavaných tónov, druhtt čast 
;e mthotanlm ,.hoquetovo" postavene j !itruktúr y nespélja
ných, k rtttkych tónov, trella ;e komblnttctou obidvoch 
predclléldza!úCich rie~ent s dotvorením do pregnantne;
stch tematických tvarov, budovaných na sp6sob ,.j ugá
ta" lyr ickeJ kanlil~ny a charakteristických flautových 
f iguráclí. 

Všetky tvary a postupy tvor t skladateľ l en z Intervalov 
malej sekundy {v prve; častt}, maleJ sekundy a zväč~e
net kvarty (v druhe1 časti ), malej sekundy, zväčSenet 
kvarty a maleJ tercie (v tretet časti} a v~etkých týchto 
intervalov s postupným nttvratom k maleJ sekunde 
{v štvrte/ časti). Bohatou prttcou s nimi, ktor tí by sme 
mohli označit ako nov{j typ kontrapunktu medzi r6zne 
r.telenýmt hlasmi, dosahuje Sixta rovnako udivujúcu dy
namlckfí tendenciu elementov, ako fednotu formy. Cha
rakterisllckým znakom te jto f ormoveJ integrácie ;e prís
na proport!nost v napällach a uvoľneniach, ktorél vy
voldva neobyčajnú plastickosť t pri skromných prostried
koch a vplýva na konečný t var formy. Týmto je tradič
ný, kompozične t posluchovo optiméllny oblfík $ gradá
CIOU, vrchol om a zdverečným ukludnentm. Oblfík te do
konale plynulý v zmysle stttleho prerastanla predcl!él
dzajtíceho mater iálu v nový a tvort ho pri sttípant ryt
mické zahusťovanie, melodický posun smerom hore a 
'lllpfíovanle dynamiky, pri k l esant procesu opat!ný po
'tup, ,.zrieďovanle". Tento pri ncíp te uplatnený v rámci 
~kladby ako celku t v každef časti, no vždy v inom de
tailnom r i ešeni. NaJviac sa lntegrélcia l kontrasty, z fed
noty ktorých je skladba tvorená, prejavufú v ťažiskoveJ 
trete / cast i . Tttto prechádza postupne od velkoryset 
pokotnet ,.kanttl~novef" plochy tívodu v pianissime, a~ 
k forttsstmov~mu, melodicky nepoko;Mmu pttsmu v r~af
vys!lef polohe, k de 11hrdčt hra/tí svof part éo najrýchle;
!>le". 

Spomtnaným ,.prerastantm" dóva Sixta posluchdčovl 
v k af dom momente skladby možnost asocittcie s uply
nulým a stíčasne ot!ak ó.vanie ,,budtíceho", ktor~ sa prl 
akttvnom a uvedomelom sledovaní priebehu a; dostavt. 
l e to Jedna z hlavných podmienok k omunikatlvnostt, 
l!ife moZnostt porozumeni a l!udobn~ho dlela. 

Pri počtívant nevntmame mlkroskoplcktí dokonal os! hu
fobn~ho obrazu, vytvorentí skladateľom s veľkou, pri
•nttrne muztkantskou invenciou formov~ho nttpadu a 
' maximom ractondlnet kontr oly. Jozef Si xta nttm po
,kylufe zu~lachťujtíci zdfttok niečoho vel mi pri rodzeM
Ilo, nenttsllného a čtst~ho. Ctst~ho v osvietenom pozna
ť![ stíladu autora so sebou samým a svottm hudobným 
vetom, ako at v schopnosti zdeltt hudbou t oto poznanie 
'.statn!Jm. Tento poctt sfíladu a harmónie, ktorý te po

d l om života poznateľn~ho a zvlddnuteľn~ho, je hlavnou 
dl'vtzou sk ladatelovel hudby. N. HRCKOVA 



Americká 
gramoantológia 

Na európsky trh gramafónových platnt sa dostali dvo kazety 
americkej antológie hudby, ktoré poskytujú ucelený pohfad 
o tomto ument v USA. Autentické nahrávky sú v novej ante· 
JOgU technicky "vylepšen6~, preflltrované, aby sa zbavili star· 
š!ch šumov, v niektorých prlpadoch sa dokoncn zdá, akoby 
novou technikou dostall staré nahrávky v!lčsl zvukový prtcs· 
tor. 

Prvá platňa prináša nahrávky telies a sOlls tov z 20-tych 
rokov nášho storočia a prezentuje vtedaJšie orchestt·e a só· 
listov. Mä spoločný názov "Siadk6 a zafúbené blues" a chce 
poslucháčovi prlpomenll t desiatky mien protagonistov jazzu 
a populámej hudby. Hoci má predovšetkým demoni>trovať úr.t u 
k týmto, často mimoriadne talentovaným umelcom, vytvára 
súčasne 1 kontinuitu k druhým platniam. 

Platňa s názvom "MôJ malý miláčik" zhfi\a popullíme son· 
gy, balady, rozšfrené medzi rudom v 30-tych rokoch. Je to 
výbet· z velkeho mno:Zstvo produkcie; prevažne su p rezentuju 
s pev&cl s gitarami, niekedy ich s prevádza spev&cky súbor, 
alebo menšie Inš trumentálne te leso. Je to dosť presvedčivý 
pohrad do Iudového hudobného prejavu, ktot·ý sa zrejme vy· 
tváral a ustá lil pod vplyvom synkopickej hudby. 

Celú vlnu big bandu z 30-tych rokov, reprezentovanú mno· 
hýml orChestrami, sprostredkuje samostatná platňa. Sprievod· 
n ý text podrobne pripomlna popredných lu·ačov a orchestru, 
hovorí o estetických prvkocll lOilO š týlovej vlny, jej n ástupú 
a pos tupnom rozšfrenť. Country music [severu a zápodu USA) 
patri k tomu najlepšiemu, čo tJntológia prináša. jednotliv<;!, 
súrod enci, rod in y a š iršie kolekllvy sa tu pt·ezentuju na pu· 
vodných nahrávkach· z rokov 1921, 1932, 1935, 1936, 1939, 
1946, 1949 a 1975, pl'ičom zrejme ed itori vyberali to, čo po· 
važovall za najlepsle, najtvpickejšie. Chceli túto hudbu uká· 
zať l v určitom v9vojl. Gitaristi z ľudu (neskôr zretmc profe· 
s ionáH) tu osliíujú svojou vlrtnozltou, hudobnou hczproslred· 
nosťou , zíipalom, alo 1 jodnotou prejavu a spoločným hudob· 
n ým cltením. 

Začiatky jazzu z rokov 1913-1927 preds tavuje ďalšia samo· 
statn{j platňa. Najlepš ie skupiny z New Orleunsu a vojenské 
hudby zachytené na prvých grornofónovýciJ snlmkach z ro· 
kov 1915-1925, eko ej najlepš í protagonis ti prvej etapy sn 
nám prezentuj(! príive v dobe, ked postupne vyšli z ulíc a čer· 
noSsk9ch loklllov a o Ich umenie zač!naju prejavovat záujem 
bel oši. 

Nlekofko ďalsích platni venu1o nntológia ume leckP-J hudbu. 
Na judnP.l pla tni sú plesne Burbera, Coplanda, Séssions 1:1 fJ 

Iných. Prlnlišajú poučenie o umelej plesni amerických skladu· 
teTov, a le súčHsne 1 dô knz, že sa v tej to ob lasti opreli o tra· 
dlčnC1 európsku pleseň, stratiac v nej vlastný p rom, hoci lo· 
kál ne majú piesne umeleckú :~ spolo!!ensk(t funkciu. Vačšinou 
vyr.hiidZajú z odkazu Wolfa, Schumanna, Straussa a Mahlerd. 

Na ďalšej pla tni s(t dve symfonické skladby. Walter Pistoo 
~ tu reprezcntujé vr. symfOn1ou, ktorú hrá Bostonský sym· 
fonický OI'C hester s dirigentom Ch. Munchom. Skladatel, ktot·ý 
ZOint'el minulý rok, prlpomfnH Slbélia a poklaf mo2:no u súdlt 
z tejto sk ladby, vycMdza skôr z fragmentov, ktoré vkusnu 
s pája. Viac zdôrazt'tuje techniku, ako zaujlmavosť hudobn ých 
nápadov. Na druhej strane platne je l. klavírny koncert nám 
málo známeho sklada tcra Leona Kirchnera (n. 1919). S61ový 
part hrll sám autor. New York Philharmonie Orchestra diri· 

gujo D. Mltropoulos. Autor vychlldza zo SlravinskOho, kladla 
vefký dôraz nu modo1 n(1 virtUO/,tlu, avšah ncz!!prlc ani svoj 
mulodlcký tu lunt, na tmll v meditutívnej časti, ktorá vych(ldl.t 
z vernej priezračnej ~truktúry. Zaujímavé sú unisonové tém y 
violončiel a kon tra basov. 

Samostatnú p lolitu n~p!'rznntujc culä opul'o Wirgita Thompso· 
na "The mothcr of U~ all", naplsoná 1111 text G. Stetnovej. 
Prl počuvanl Sd vybavujo Bizetova Carmlln, pričom námet po· 
učf, ~o je to pokus o americkú národno operu, v k torej sú 
uzavreté plesne a transponovan(t esenciu umerickoj songovej 
spevnosti. Celá operu su pohybu je v intenciách romuntick!'llu 
myslenia, ma však mno~stvo melodických nápadov a vce lk u 
tr iezvu a zauj!mavu l n~trumentáciu . Nn platni ju intcrpre 
tu je Opora Santa Fc s dirigentom R. Lcppardom. Zbory sú 
zaujfmavé, vokálne jednoduché o m iestami predznačujú bu· 
dúcl mustcal 

Druh.J objemná kazeta m{l mljskôr baptistické h ymny a s pi· 
rituály bielych. Vyclllídzujú z jeclnotl uchoj piesne a skoro 
vsetky majú podobný melodický modeL 

Hudba z Wmov n a Broodway prtnäša snlmky prevažno z 30· 
tych rokov a prlpomlna známo nápevy, ktoré prii;li do amr· 
rického životn 11 dlho st držia schopnosť pôsobiť jcdnodu· 
chosťou a revuálnosťou. Orchestre [včlton o B. Good ma na l a sO· 
list! pripomfnajú poslucháčovt viaceré hudobné vefkofllmy a 
umelcov, ktor! sl zí skali popularitu. 

jednu platltu má l jazzová avantganln, ktorú tu prezentuje 
viac umelcov a orchestrov, p recn icvajúclch nad bezný prúd 
a vl<us. Obvykle sa tiP.to snahy spájall s vyspelým urnen lm 
sólistov, pričom sa dosahoval! nové riesenia v polohe zvu· 
kovej fJ ar ti kulučne;. Na platni je 10 skladieb. 

Plutt\a s názvom "Zlaté roky" pripomfna tvorbu populill'noj 
hudby z rokov 1930 ·39. je to prehliadka najpopulárnejslch 
skladieb, ktorO poznáme aj u nás. Stretneme tu l Bing Gros· 
IJyhu, Louisa Armstt ongu a mnohých ďalšieh. 

Whitmanovu iiru a estetické cllenle rokov 1920 29 prlpo· 
mína ďulši1:1 platila s pôvodnými nahrávkami. Má vyslovene 
s pom ien kov ý charakter !l llzatvéra ju L. Armstrong so svo· 
tfm orchestrom z roku 1929. 

Zaujímavá jo platnu vunovuná hudbo Indiánov. ( " Lii~>ka , 
pl'iroda, zvieratá, mag ika." ) Plesne sú spojené prevažne stan· 
com, boli všnk nahrávuné neskor, aby ucellli antológiu. Je 
tu :wujímavý prlspevok k pt·ulinuniu hudby a l. tvotu indiftn· 
sl<yc lt kmenov, pre nús zv l ásť poučný z ltfadlsku l n to načnýcn 
modelov, koncentrovaného obsahu l jemnej poézie. 

jazz z rokov 1940 a vojnových rokov reprezentuje nové Vý· 
vojov(! tendencie v dobe, kedy vzn ikajú nové skupiny a celé 
orches tre, uvofituje sa umelecké myslenie a túto hudba sa 
nie raz prlklonl 1 k prollvojnovému protestu. 

Nová hudba pt·e virtuózov zhfila nlekofko sklad ieb, v kto· 
rýCh virtuozita, rozvmutá itnpt·ovlzácla, novO hfadan le a no· 
vó re[ lexic su prelínnjO a ž so symfonickým vyprncovu nhn or· 
chestrálnych p11rt1túr. je to ten typ hudb>'• kde su už uplut· 
r'IUJC vyvinula logika syrnfont c kych purlltúr, prelťnoná záko· 
nlto~ťunn popul árnej hudby a jaz:.:u. 

j ediná p la tna v kazete sa venuje tzv. vlifnej hudbe. ll un rl 
llul'l'IS Aubrey Beach ( 1867-1944) je r eprezentovun ý Sona to u 
pre klovlr 11 hus le a Arthur Foote podobným sonátovým d1u· 
lom. Obaja autori mujú zreJme pripomenúť poslucháčovi ume· 
rickó umelecké m yslenlo z prelomových d esa tročl 19. a 20. 
storočia. Obo skladby su nos u v lntcnclách hudby, ktorú p1·l· 
niesla svetu EurOpa v tejto dobo, pričom vyzdvihujú nesko· 
rorontnntlcké u tmpreslonistir.ké korene. 

N11 obe kazety zrejme nadvtaiu ďalsie, aby sa pohfad na <Jme· 
t•lckú hud bu vývojovo uculil. Tcchnlck(l s tránk!! platnt -
vzhfnclom na to, ~o sú to väčl!lnou p rebera né naht·ávky - je 
velmi dobrá. Spr ievodné tPxty v jednotlivých platniach sú in· 
formačne obsužné a ako celok majú charakter súborneJ kni<:· 

ky. ZDENKO NOVACEK 

Scl!na k Mascagniho Sedllacket eli. Snltnka: súkromný a rchlv 

Lorenza Canepa Verra ako ALda. 
Snfmka: s akromný arcbtv 

Max Reinltat·dt hovorí, že severnejiie 
od Benátok sa nedajú usporiadať diva· 
delnó predstavenia na prírodných javis· 
kácb. Opodstatnenosť i neopodstatnono~;( 
tohoto tvrdenia aoru sám prežH u a l'OZ· 

hrani dvoch letných mesiacov pri oper· 
nýoh p redstaveniach na Margltinom 
ostrove v Budapeiti a na n ámesU v Soge· 
dfne. Prvý večer n a Ostrove bolo priam 
optimálne počasie, nasledujúci d elí v Se· 
ged (ne malá prehánka po prvolll fan[tí · 
rovom signáli odsunula začiatok Ináč 
kfudne p rebiehajúceh o p redstavenia, tre· 
tf deň (opäť n a Ostrove) v dôsledku 
poklesu teploty a prudkých n lirazov vet· 
ra vytvorili sa u~ krajne nepriaznivé 
podmienky pre účinkujúcich l obecen· 
stvo. 

Repríza vlat"lajše l vydarenej lnscenacle 
Blzetovej Carmen mnlu v štyroch Jdúčo
v ýc h postavách nov ých interpretov 1 no· 
vé ho dirigenta. V Segedíne, kde oslavilr 
po lstorol.:né výročie vzniku my~llenky 
usporiadania Slávnostn ých hier, padla 
volba opBt na najpopularnejšlu "exter lé· 
rovú" operu - n a Verdiho Aidu. Spoloč· 
n ým znakom týchto produkcii bolo, že 
sa spievali v origináli a hlavné pos tavy 
boU obsadené zahraničnými hostaml, 
v!l.čšlnou zo skromnejšej druho j kva li· 
talívnej kateg6rie slušného priemeru. 

sf<J l'bený hlas sn aj po strl!n ke v}•razovcj 
veľm! presvedčivo uplatnil v Komedla n· 
tocll. Nlekofkorocným verným hosťom na 
Margilinom ostrovo jo Michele Molese, 
htorý si obliekol tentokrät uniformu Do· 
na josého a podo! prvotriedny výkon . 
Alexandri na Milčevová zo Sofie, tiež trn· 
d ll:ný hosť, zapokova la svoju, z minuléllo 
roku známu decentnú Carm en a vedia 
výbornej hlasovej dispozlcle pribudli v 
jej hereckej pa le te nové, pestrejšie far
by. Aj u nás oblúbený Rumun Dav id 
Ohanesian vytvoril Alfla, Tonla a Esca· 
mllla. jeho krásny a objemný barytón 
prezrádza už stopy opot rebova nosti, no 
JIJ!JO výkurt, hlavne v Leoncavullovcj jed· 
IHJrt ktovhn niHsul znaky osobnosti. Po· 
dobné kon~tatovrtntu sa vzťahuje thl 
Amonast'it v podani Bullturtt Nikola Smu· 
l:evs kéhu. 

Tohto1·očný bohatý opern ý program na 
Margitlnom ostrove sa niesol v znamen! 
hudobného verizmu. V zmysle klasických 
zvyklosti odzneli v jeden večer v novej 
inscenácii Sedliacka česť Pietra Mascag 
nlho a Komedianti Ruggiera Leoncava lla. 

Za~jlmavou zhodou okolnosU lnterprot· 
l<y vi;etk9ch sopx·ánových partií puchá· 
dzall z 'folianskn. Jone Juriuvá u lw Still· 
tu;:za učlnne pos tHvila svoj pekný o far · 
blstý materiál do sluzby d ramatlrkého 
výrazu. Ako Nodda presvedči ta Willna 
Vornocchlová. SlOJI niekde medzi dvomu 
t.rajnýml moznosťaml vymorle lovn uio 
portrétu Neddy - dramatlcket z rodu 
Callasovcj a lyrickej typu Victorle de 
Los Angelesovcj. SptevAia tte;: Mlcaelu 
a dramatickým komponentom svo jho n a· 
tUL'elu dodala teJtO neznej, ale často nud· 
n e Lntcrpt·etovanrj postave svojský, no· 
každodenný charakter. Nujviac rozdie l 
nych d ojmov vyvo la la Lurenza C!tnBJlU 
Verra v ú lohe Alrly. Jej hlasový ma to· 
riál je pekný, technicky je vyspelá, ale 
po výrazovej stránke neosobná a stereo 
typná. Podobný nedostatok poznačil al 
výkon Spaniela Francesca Ortiza v úloho 
Radamesa. ú lohu Tur rldu a Canto sp te· 
val spofahllvo tenorista brazllskeho pô· 
vodu Bonitu Maresca, ktorCho prljemno 

N11 pr!rnduých sc('IHtCh hr<~ zvllisť dO 
IPzltu ulohu jav1shový rámec o prátrl 
reltséra v masovych scénach. Po tetto 
stt•é nke boli vse tky trl Inscenácie mimo 
riudnc úspesná. Arpád Csányi vytvorrl 
pravou atmosférou dychajúcc maló sieti· 
sl\c námestie a vemý rámec vystúpeni<~ 
lwmediantov na okraj! kalubrllskej do· 
tllnky, kde potom Audrás Békés v krlis· 
nyc h kostýmoch Hajnu! Tordaiovej roze· 
Ili nl prekrásnu sviatočnú velkonočnú ne· 
delu, ako nj otrasnú d rámu ľudských 
vaimf. v Segedíne zase Andl'ás Mikó o 
Gá bor Forray na 42 metrov šlt•okom ja· 
visku s vlt·tu6znou eleganciou oživili str· 
11ujúce čaro o mystiku egyptských dejln. 

J. VARGA 

Zo zahraničia 
llaletni ma jstl'i Natália Kasatkinová a 

Vlndimh· Vusiliev buli menovani do čela 
"klasického baletu" Moskovské ho cho· 
raografického súboru. Súbor existuje od 
r. 1968 a založil ho Igor Mojsejcv. Pos· 
Jedných puť rokov ho viedol Jurij Zda· 
nov. 

V NSR vysta nová gramotJiatha b8l'y· 
touistu ll. P1·eya. Sú na nej Schubertuve 
piesne v zaujímav~ch (tpruvách Berliu· 
za, Brahmsa, I.isztu, OUenbacha a Rege· 
ľH . 

Na počesť 60. Výl'Očia VOSR zaradila 
Leningradská fllharmónia do svojho pro· 
gramu o. i. Patetické oratól'ium od G. 
Svil'idova (na text V. Majakovského) a 
Re(JUiem za padlých v boji proti faš izmu 
od O. Kabalevského. 

Viedenská Státua opera uvedie v tejto 
sezóne Pucciniho h'lptych: Sestra Angeli· 
ca - Plú!iť - Giu rmi Schischi. 

Ali Rchbari - perzský dirige nt, ktorý 
studoval vo Viedni u Gottfrieda von El· 
nema a Hansa Swurowského, zlskal l. ce· 
nu na medzinárodnej dirigentskej súťaži 
vo f rancúzskom llesan<;onc. 

Koncom augusta bol v burgaskom let· 
nom amritoátri medzittárudný folklórny 
[cstival , na ktorom sa z(tčastnili súbory 
8 krajín a troch kontinentov, o i. aj 
SĽUK. 

Od 12.-21. septembra t. r . bol Mcdzi
nát·odný (ostival k omorn e j hudby v Plov· 

!live. 

Platita s di elami l;eského barokuvého 
skladateľa J. D. Zelenku vy§Ja vo Svaj· 
l:ia t·sku v edlcii tzv. arch!vnych nahrá· 
vok. Na tJiatni úc in k nje orchester zosta· 
vený z profesorov Kunzervdtória v Ber· 
ne. 

James Levine, mlady sú[dlrigenl new· 
yurskej 1\IET informoval novi ná rov u plá· 
nuch tejto opernej sciíny. O. i. má MEľ 
v programe naAtndovať nov(t inscenáciu 
Predanej nevesty, pre ktorú je u:l pri· 
pravený nov~. priliehavý preklad . 

Viedenská Štátnu ope1·a otvorila sozó· 
nu Pnccinlho Toscou. Zaskvel sa v nej 
najmä ipanielsky tenorista J. Carre1·as 
ako Cavaradossi a Anna Tomová·Sinlo· 
vú v titulnej úloh11. 

Rakúsky zväz skladatefov a Hudobná 
mládež Rakúska nspuriadajú interpreta!:· 
nú s(tťaž, na ktorej sa môzu zúčastni'ť 

sólisti, súbory bez dil'igcnta a dirigen· 
ti bez vekového a národného ohraulče· 
nia. Podmienkou je interpre tácia diel ži· 
júcich r akúskych ski<Jdaterov. 

V auguste sme si pr ipomenuli dve 
nedozité životné jubileá významnýc h 
zjavov medzivojnovej opery. Len nie· 
kofko mesiacov pred dovŕAeulm osemde
sia tky otli!liel vefky dánsky tenurlsta 
Helge Rosvaenge (nar. 29. augusta !897 
v Kodani), král nemeckých javisk dva· 
dsiatyc h, tl'idsia tych a lityl'idsiatyc h l'U· 
kov. Rusvaenge boL plných dvadsa_ťpiiť 
rokov prvým tonorurn berllnskej Stál· 
nej opery (1924·49), v tridsiatych rukuc h 
miláčikom viedeusktíhu obecenstva, t;as· 
tým hosťom lfalš1ch velkých európskych 
scén. john nniverzó lny sp into tenor sa 
ncvynimal iba v pat•toch nemecke j ope· 
ry, ale dokázal na vysokom stupni štýlu· 
vej autenticity zv ládnuť aj nliruky to· 
lianskych te norových úloh (1\lanrico). 
Možnosti tohoto hlasu dokumentuje je· 
hu zástoj na dvoch vefkých opernýc h 
festivaloch v roku 1936: V Bayreuthe 
spieval Pa1·sHaJa, v Salzbu•·gu, popd Flo· 
restanovl a Hiionovi (Oberun) aj Mo· 
zortovho Taminal Torzo krásneho hlasu 
mohli sme začiatkom šesťdesiatych ro· 
kov počuť aj v SND v úlohách Radamo· 
sa a Cava radossiho. V mnohých predsta· 
venioch spieval Rosvaenge spolu s 1\tar· 
garete Kloseovou, nádherným, objemným, 
mäkkým, kultivovan9m, výt•azuplným a 
sopránovými nábehml nefal!lovaným al
tom. Kloseová - členka berUnskej Stát· 
nej opery v rokoch 1932·61 - by sa 

6. augusta t . r. dožila sedemdesiatich 
piatich t•okov (zomrela v r . 1968) . Pat· 
rila k vyhladávaným wag nerovským a 
vnrdiovským mezzosopránom svetov v ch 
javisk u do ltist6r•ie opery JH'elllo aj svu· 
jJm Odeom o dutet•uz v nomcckýc b re· 
ldciach noprekonanuu Kostnlnfčkou z la· 
nátkovcj Jej pastorkyne. 

Poter St:ht•eim• a Th eo Adam prípravu· 
ju (v úloho dil•igtlltta a reúsét•a l hudub· 
ny večer z diel Bacha, Telemanna a Koi· 
sm·a. P1·emim·a v Nmneckcj !Hátuej UIJU· 
re v Bcl'lfnu budu v januári h. l'. 

'ľadeusz Balrd na písal Koncert pre 
hat•[u , violon~elu a orc heste r, ktorý bu· 
do mať svetovú premiéru v máji b. r . 

K llachovúmu Umeniu [úgy sa vr11cia 
z nových aspektov W111ter Kordiner. Ana· 
lyzuje a zat•a!fuje ho do Aidich filozo· 
flckýeh a umeleckých súvislosti 

Uni verzita v Sh ·asllou rg u pocti la česi· 
ným doktorátom SYiatoslan .Richtera. 



Jubilanti 
Koncom a ugus ta oslávil 50 r okov hu· 

dobný skladatcr Vieros lov Ma luifk (na
rodil sa 28. augus ta 1927 v Ostrave ). Aku 
8·ročnjŕ 10 začal učiť hrať na hus le, 
ktoré • neskorilom veku zamenil za gi· 
taru, saxofón a klarinet. Po skončeni 
YOjny sa r ozhodol ltudovať pt·a~ské Kon
zervatórium. Chcel sa ul!iť hre na kla· 
vfrl. Len~e konkurenc ia bola p r lll§ vcf· 
kl!, a tak mu riaditeľstvo ilkoiy - vzhla
dom na výborné výsledky z teoretických 
predmeto• - navrhlo iltúdium hry no 
lesný roh, flautu, alebo fagot. Matu!lfk 
sa rozhodol pre fagot. Dostal sa do trlo· 
dy výbor ného pedagóga a vzácneho člo· 
veka prof. Karla Pivoňku. E!lto počas 
ltúdif spravil v r. 1949 konkurz do Slo· 
venskej filharmónie, kdo nastúpil 1. sep· 
tombra toho istého r oku. Stal sa tak je j 
zakladajúcim č lenom. V Bra tislave d o· 
končil ltt'l.dlä hry na fag ot. Clonom SF 
je Vieroslav Ma tuilfk u~ 21 rokov. V ro
ku 1970 10 stal dirigentom Tanečného 
orchestra Cs. rozhlasu v Bratislave a v 
tejto funkcii p ôsobi podnos. Matušfkove 
kontakty s tanečnou hudbou so datujú 
u! od mladosti. Eilte pr ed odchodom na 
prdské Konzervatórium hral v rôznych 
tanečných orchestroch Ostravy, pre ktorú 
tiel komponoval a aran:loval. Podobno to 
bolo v Prahe, kde pracoval najmä pr o 
orchostel' vtedy znémoho k apeln lka Ja
ruslan. Malinu. No ozajs tnú kompozičnú 
i aranlérsku činnosť rozvinul až po svo· 
jom prfchodo do Bratislavy. Hral s or· 

ch"ostrom Siloila Pohánku a Jaroslava 
Lalfera. V Bratislave zaklodá Veľký t a
nečný orcheste t•, kd e bo l prvým dirigen · 
tom a a r a nžérom. Toto teleso, z ložené 
z popredných členov SF, plne vyhovova
lo Ma tušlkovmu ltudobnúmu zalo~oniu a 
cHcniu. Silná skupina slá !Hkov, doplna· 
ná sekciou dl'icv, trtíbiek o tt·umbónuv, 
podporená dobrou r ytmikou mu nmu~ni· 
li docieliť krásu a butnost' zvuku liymfo
nickíiho orches tra - bez nar ušenia ta
n ečného charaktel'u repl'odukovanýc h 
skladieb. Štýl orches tra a jeho produk· 
cia sa čoskoro stali pojmom nie len v 
Bratislave, a le v celej na~ej vlast i. Svc d· 
čl o tom a j pozva nie na IH'ehliadku ta· 
nečne j tvorby čs. skladatorov do Prahy, 
počas jedného zo z ja zdov Zväzu česko· 
slovenských skladateľov. 

Nové pole p re umeleckú činnosť Vie· 
ros lava Matuillka vytvära za loženie TOCK 
v Bratislave, p re k torý p odnes sO.s tavne 
komponuje a aranžuje. Jeho partittír y vy
nikajú farebným zvukom a promyslenou 
vntítornou výstavbou. Kompozič ne vyn i· 
kli Matušík orchesträlnymi skladbam i, 
medzi ktorými zaujímajú popredn é mies· 
to jeho suity Moderné tanečné suita, 
Vefkomesto a žena. V piesňovej tvorbe 
dosiahol úspech najmä skladbou Mäm 
rozprávkový dom, s ktorou zfskal na 
Bratis lavskej lýro 1. cenu. Velký je a j 
Ma tu~ikov p rfnos v oblas ti spoločensky 
angažova nej tvorby. Je s t á lym autorom 
skla di eb, s ktorými sa zúčastňuje napr . 
festivalu politickej piesne v Martino. Vo 
svojej päťdesiatke je Vioroslav Ma tušlk 
na vrchole svojich tvorivých sH. 

ZDENE:K CÓN 

Hudci a speváci na Myiave 
S potešenlm možno 

konštatovať, že Myj&va, 
mestečko s bohatou hU· 
dobno-folkl6rn ou tradt· 
c lou (preslávil ju až za 
hranice našej vlastl In
dov~ hudec Samko Du· 
dtl< ), sa s tala centrom 
stretania Judov~ch hu· 
dieb a s pevákov z celého 
Slovenska. Formou sllfa
že, čl spoločn~mt kon· 
certnými vystllpen iami si 
tu Judovt umelci over ujG 
svoje umelecké schopnos· 
ti. 

V minulom r oku sa v 
Myjave z tsll po pr vý raz 
muzikanti a s peváci z ce· 
lého Slovenska z radov 
d e tf. V t omto roku, v 
dfíoch 19.- 21. aug usta 
sa uskutočn!l II. celoslo· 
nnský fes tival fudovej 
hudby a s pevu, k tor9 sa 
r llmcova l oslavami 33. 
výročia SNP a 60. výra · 
č ia VOSR. Zameran~ bo l 
n a Inštrumentá lne a vo· 
k ólne, skupinové l sOlo· 
vé prejavy hudobnýc h 
z ložie k amatérskyc h s ú
bo i'Qv. 

Hlavný organizátor 
Osve tový Cts tav Bra tis la· 
vo a s poluorg anizátori 
ONV a OOS Senica, MsNV 
Myjava, Zväz prottfa~ts
tl ck~ch bo jovnfkov o 
lvlostsk~ d om k ullúry nn 
Myjave vyna ložili ve ľicú 
s nah u pre ú spešn ? prlc· 
boh tohto n ovíllto podu· 
ja tla. V zm yslo tt~ pesn é 
hO rozvo ja ZUC v oblasti 
hu dby ( vypl ývajGclc h z 
uznesen! XIV. zjazdu 
KSS ), má toto pod ujatie 
m imoriadn e veľký vý· 
z na m i praktický dosah 
pro rozvoj hudobnosti v 

Predn!k luc/ove/ lwd/;y 
súboru l'ýchodnlar z Ko
~lc. Sn lmk a: Iva n Cích 

ll!l::;cj spoločnosti - je iu 
~noha sCt ťažou konf1·o nto· 
va t, kon cortami verej no 
doconovu t, sonn nlí rnou 
Jo rmou Id eovo untol cc ky 
a otlbomo usmoriwvu( a 
potl porovo ( OllHt tér~ku 
f.lnnosť v oblas ti folklór· 
noho hudobného :lán ,·u. 
Ak prihltud n emo nu to, 
žu hudobnó zložky v 
a matórskyc h s (Jboroch 
<ohrávajú vdmi dôlež itú 
l< ul tú rno -umclecku čin · 

11 os r, že č l enovlu t ýc hto 
zložie k sn r f'g rutujú p re· 
dovš ctkým z radov milí · 
cic7.0, k tOI'(i i !.JH SÍ'hS tl :lfs· 
ha lu patrič né hudo bné 
vzd ola nio, presúva su ua 
tie to zložky v s úboroch 
nj hudobno-výchov ná 
práca. Zo skúsen ost! vie· 
mc, že nu fo lklórnych 
fosttvaloch (vo Výc hod · 
n ej, v De tve, č i v Koš i· 
c iach) ne možno te jto 
prob le matike ve novo t do· 
statočnG pozornosť. Nové 

•••••••••••••••••• 
Slovenský hudobný fond 

ponúka notový materiál archivova ných komorných 
skladieb sovietskych autor ov: 
BANSCIKOV G.: Sonuta Ng 2 pre klavír 
C:ALAJEV S.: Zelené vlasy smútku, cyklus piesni 

pre bas a Jdavlr 
CHRENNIKOV T.: Tri piesne pt•e hlboký hlas a kla vir 
MOLCANOV K.: Láska, cykhtH piesni pre baryt6n u 

kla vfr 
l'ÄRT A.: Collugc nu tú mu ll A C il (k omor ný ut·clles· 

tor) 
l'RIGOZIN L.: Kvarte tu 
PRJGOZIN L.: Soníitu pre k la vtr 
SLONIMSKY S.: Chw ma tioko1 p nóma tJtD org an 
S VIRIDOV G.: Tl' l pies ne n a slová A. Bloku pre nlzky 

hlas a kla vh· 
SVIRIDOV G.: Romance a piesn o ( s p ov a klavfr) 
SOSTAKOVI(; D.: A[orlzmy (trans kripciu p ro husle, 

la~ot, k la vh· a bicie) 
TULIKOV S.: Nové piesne (sp ev a klavh· ) 
Romance leningradských skl ada t eľov l spev a klaYlr l 

- zbornlk 
Klavírne sk ladby sovietskych skl adateľov - zbornlk 

MATERIAL\' Sú K DISPOZICII v Hudobnom informač
nom stredisku SHF, Fučlkova 29, 801 OO Bratisla· 
va , tel 337 334, 337 335. 

~· ···············+1 

životné potreby s l vyn úti· 
li nájsť pre tieto zložky 
podu jatie, ktoré sa zame· 
ria výlučne na hudobné 
pr e javy v rámci zá u jmo· 
vej ume lecl<e j č inuostl v 
oblasti folklóru. A tok na 
dru hom celus tovonskom 
fes tiva le ľudovej hu cl b·• 
a s pevu zis ti sa na Jlepsae 
rudové hudby, ic h sólis· 
li, ako aj s pevácko s ku· 
p iny a sólisti Hmatér· 
sk yc h folkló rnych s úbo
rov, ktoré p o p roclcht. · 
dza júcich kra jskýc h pre· 
hliadkac}l vybrali krnj
shíi osvetovO s tred iská. 

Na zúkladc hodnotcn in 
pot·oty udeli l Osvetový 
ús tav Brolislo va rnny: 
v ku tcgól'ii l'udových h u
dieb - l. cenu fuduve j 
hudbe s úbo1·u ,.Vých od· 
nlar" v Kuš lc iach, l l. cc
nn fu duvc j hud iJn ~ úhu•·u 

" ó a tolinka" pri Dome 
kult úry ROH v Detve, 111. 

cenu ľudovej hudbe s ú· 
huru .,Oim itrovcc" v Bra
tislave. 

V ka tegft t•ii nwž~kýc h 

spevúckyc h s k upin vysla 
víťnzne spovíicka skuJJi· 
na súboru .,já nnliik" vu 
Svite , 11. ce nu zfskn la 

" Pohwa" lll' i úSLO vo 
Zvolene, III. cPnn .. Zele· 
ziar" v Kn~ir.i ae h. 

V kateE!6r ii že nských 
speváckych skupin zvifa· 
zila spevácka sku pina s ú
boru "l~ol ezior" v Ko~i 

ciach. IJ. cenu dosta l 

"Dhnih·ovec" v Bra tisla · 
ve, 111. cenu speváck a 
skupina stíboru zion zo 
Su lekova. 

V kategórii sólového 
s pevu ude llla porota 
I . cenu Nore Kanas ne j z 
Valca, Il. cenu Má rii Bul· 
kovej z Trončlna, IU. co· 
nu Anne Zidovskcj z Le· 
voč o. 

V kateg ó rii sólis tnv In-
iltrumenta lis lov cl ostttl 
I. cenu ja roRi uv f~.li l<o zu 
saboru "Ska llfan" v Ska
lic i, ll. a III. cena neboli 

udelonó. 

V ramr.J toh to podoja· 
tia us kutocn tl sa som!· 
núr, na ktorom úi' Astnlci 

z íska li informlí c lc o me· 
tod icke t pomoci osveta · 
véh o ústavu h ml obu,•m 
zložká m amutílrskyr h s ú· 
llorov. Zdá so, že llll pô· 
de Myjavy sa fo lklórne· 
mu hu<lohnl'! mu umeniu 

bude tlobt·e da riť 

O. DEMO 

SÚŤAŽ 
NA ZÍSKANIE NOVÝCH PREOPLATITE[OV 

čASOPISU HUDOBNY ŽIVOT 
Podmienky súťa!e: 

1. Sút'ažc sa môže zítčasln iť k d dý, kto ztaka najmenej 3 notfoh praclplatitefoy 
časopisu Hudubný život. Za kaidých troch novoztskanfch pradplatltalo• Clo· 
s ta no knižnú poukážku v hodnote Kč1 10,- na vol ný nAkup knfh y predajni 
Sloven~>kej kn ihy. 

2. Podmienkou sítt'aže jo zosla ť vyplnon6 objednávky 1polu 10 lraboYactm Ust
k om na a dresu redakcie časopisu HUDOBNf ZIVOT, Gork6ho 13 893 38 Brll-
tislava najneskôr do 30. Xl. 1977. ' 

3. Ka~dý súťažia ci , ktorý ziska najmenej 3 nových predplatltalot, bude nrade· 
ný do žrebovan ia o tie to ceny: 

1. cena: gramofón W _9- 400 MISTER HIT 
2. cena: tranzistorové rádio 
3.-5. cena: súbor gramoplatnl 
4. Výsledky žrebovania redakcia uvercjnf v 24. čfalo Hudobného života . 

Vorfme, väženf čitatelia , že sa zopojfte do tejto 11tíťdnej akcie a te aa s tanete 
aktfvnymi propagátormi n U ho časopisu. REDAKCIA 

ZREBOVACI LISTOK 

Meno súťažiaceho: 

Presná Hclrosa: 

pod pis 

Zl'cbovacť lťstok vyplille čitatofno a pošlite spolu s vyplnen ými ob jédnáva
cnn t lťstkllmi na a dresu: Reda kcill Hudobn ý i l vot, Gor kého 13/VI, 803 36 
Brlltis lava. 

OBJED N ÁVKA 
Ob jcdnávam(o ) záväzno dodávan ie . .. .•. . v},tlačkov časopisu 

I! U DOB N? Z I VO'ľ 

na adresu 

( lllC il~ ): ··----------------"------~;.;;......-...__ 
( ulica a čfslo don~~_l._: __________ ...;.....o _______ .-.;.;...---.=..--. 

(.!'_SC ): (mosta ): 

ok rns) : 

v dri a 
podpis - peč iatka 

OBJED NÁVKA 
OhJcdnlívulll(r.) závä:.:no dodáva nie .... ... V ý lločkov ča sopisu 

H U D O BNÝ Z I VOT 

na udresu _ _________________________ _ 

(~_o_J: _ 

f.!!licn a čisto rlomu l.;..:----------------------
( P~~ l : - ""'-'-..;.;...- (mesto l: 

( o~s )_:'-- ------- - - ------------'-"'----

v di iO 

podpis ;- pečia tka 

OB JE DNÁVKA 
OI.J jodnllvom(o ) záväzno docl ávanlo ..... .. výtlačkov ča sopisu 

I! U D OBN? Z l V O T 
-------- ---------~---

l~! a2~SU ---------- --- ---------------------
(!l~cno ) : 

(ulica o cís_g>_ domu ): 

(~Sč )_: ---- -- (n~.t~ )_: ___ ~-------------
(okres ) : 

v dňa 

pod pis - peč iatka 

Objednávky zo škôl prosíme posielať nie h t·omadne, ále každý ob• 
jednávatcľ si musí _prihlášku vyplniť individuálne - s podpisom. 

HUDOBN~ ZJVOT - dvo jtýZd ennlk. Vyd dva Slovkoncert vo Vydavatr.lsh 
OBZOR, n . p., u l. Cs. arm ád y 35, 893 36 Bra tis lava. Vedtlcl reda ktor: PhDr. Zde11 
ko Noviíčel; , CSc. zást ved l'l'd llktore : Ph Dr. Terdzla UrlfnyOYA, rec:taktork ~ 
VIera Zllná Redakčná rada: Pavol Beg ln, Cubomlr Clfe k. prom. blst., Ladisla v 
Oóša . Miloš Ju rkovič, AloJz Lu k nár. prom. ped., Zden ko Mikula, PhDr. Mtch11 
ľa l ovči k, MUDr Gustáv Pe pp, Miroslav Su lc, Bohumil Trnečka, Bartolom• 
Urba nec. AdreSII reda kci e: Gorkého 13/VI., 893 36 Bra tis lava . telefOn: 338234 
Administ rác ia : Vvda vatAls tvo OBZOR. n . p., ul. Cs. armlldy 35, 893 38 Bratlsllt 
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Cla rne. n. p .. 9<19 Ol Nitra. Rozš iru Je PNS. ObJednávky predple tltefov prl!fm1• 
PNS - · ústredná expedlcta tlače, ad ml nls trdcla odborne! tlače, Oottwaldovr 
nl!m. <18 IV .. 605 JO Bra tis lava ObJednávky odberete rov v zahranll!f prljfme 
SLOVART, Gč s po l.. Len ingradská ul. č. 1111 .• 896 26 Bratislava. Cena Jldntho 
v9 t lačku 2.- Kčs Neobtednand rukopisy Itl nevrace!G. 
tndexné člslo: <192 15 Registračne l!fslo: SO'li 8110 



Jolwnn Nepomuk llummel - lilografia ou Vlgnero
na. 

pobytu vo Vierlnl za na jlepš it!hO klavlrlstn a Hummel 
zase pm.hádzal do Vu~dnc ovrnf:eny európskou sll\vou 
mludého zázrai:ného vtrtuó:w ' te te llez ZUUJímuvomí 
č ltaf pos trehy Czern eho, z lukn Beethoveno a l!ummeln 
o rozdte lorh oboch v hre nn ldu vfri. Beethovenovu hru 
rhurak tf' ľiZU JC ., nesmiernou silou ", ,,h1•avú t•ou a zbeh los 
tou", k}•m llumnw lovu ,najvyší:ou čtslolo u, zt·clusťuu . 
llúvahn nu e leganciou o ucznuhlOtt' ' , Humme l ~pá l ili "Mn
:t:ll'tov o;pdsub hry so školuu Clementiho". C.:erny uvil 
clza . t. e olla ja mali -:vo p1" v rlvul·tu ov llummPiuv~;~ strll -
11 <1 vvlýknln B.,H ilovenov t. "ze un1 chýba čistota a Zl'll· 

lnst", ž• • Jeho ~k lHdlly sú "nelll'iJ·odzcné, neme lodické 
a ne pravidelné" , kým privrženci lll:t! lhovenu lvnlili, žn 
llnmmel postr flda fnn tdZi u, jeho hro je " monol6nna 
ako verkl!k" d J•žume prstov ,,paviíkovité" ll jeho sklad 
bv "spt•ar!uvajít hm motivy Muzorla o Haydna". 

Ako p rv li moll v tícl.1 jnéllo nr.prialnl~kého postoja Bee
thovena voč i Jl unnnelovi uvií clzA Schindler prlhodu z 
1'. 1807 1111 dvore Mikuláiiu Eszte rházyho v Elsenstadte, 
knď knieza. prnvclepod o bne po nevydarenom predvedenl 
BN: thovenuvcj Om~e C dur, prijal skladateľa so slovami: 
,,Ale milý Beethoven, čo slrl to zase urobili!", pričom su 
vraj llummel. l<l!,rý stál a ko dvorný k<Jpelnlk po boku 
k111ni.aťn. ~kodoradost nf' us mieval. Schindler tvrdli, že 
od toho okamihu n astal rozpad JWiaterstvll oboch hu
dohnťkov, kto ré vraj a j IH k .,nikdy nebolo dôvern é'', 
prli'om s;ím pripCI~la, že :.a Bel,thnven nesnožll zisti!, 
čl tí'lm <w ne platil podtvmq kntikr. Eszterházyho. Ako 
druhý motív uvád:til Schindler ziarlivosť na Hummela, 
ktoi'ý s11 ozen'l sn sprvát kou IHlckelovou, sestrou teno
ristu j. A. Rbckela, prlnte ln Beethovrna, ku ktoreJ vraj 
Bec lhovnn c l til 11\ :.ku . Poprela to vš11k o. 1. aj samotn.l 
Jlu mmPiovd v1ovu vo \Ve11nare v rozhovore s L. Nolt
lom, HP.ethovenovi•m ž ivotopiscom. úulej uvátlzn Schind
lnr Brwthovenovu averziu voč i llummelovi ako sklada 
IPiovi, kNl nap r V Zlii'IVOS(J rozt t'hll l lhll11111f'IOV kill· 
vf1·ny v ý ťah fin á le Fidelia - pričom vsAk nevedel 
o llu mJhelovom uutorstvP. [l l ll v konverzačných zosi-
toc h sa nll chád7.a veta "Hummel to nikdy nebral velmi 
váž ne s originalitou - je lo skílr elegancia, než pravé 

r>alš!ch ll rokov sa obaja hudobnfcl pravdepodobne 
nestretli, ale museli hy( aspolt v písomnom styku. Roku 
1825 podáva toliz llummel návr h na ochranu autorsk6-
ho práva hudobnych diel do nemeckého snemu (azda 
jeden z prvych vôbec), z ktorého vyplýva, že konzul
toval v tejto veci o . t. at s Beethovenom (Beethoven 
tesne pred smrťou posiela !lež vlastnú rezolúciu na pod· 
poru Hummelovho návrhu). 

Posledné dm Beethovenovho života prinášajú dO]Ima-
1 é stretnutie naplnené obojstrannými prejavmi úcty a 
IH'i<ttel'stva. llummel, ktorý so svojou manželkou a 15-
ročným žiakom, neskoršlm skladaterom Ferdinandoin 
Hillerom, 6. marc1:1 1827 prichádza do VIedne [údaje 
sa rozchác!ZilJÚ, či sa už vo Weimare, alebo až vo VIedni 
dozvedel o viížnom onemocnenl Beethovena), navštevuje 
8. ma rca prvýkrtít chorého skllldateľll. Je s nim s po lu 
Hiller i Streicher, skladater a výrobca klav!rov. Stret
nutie popisu je Schlnd ler a omnoho rokov neskorine, 
podrobnejšie a odlišne už s tar9 Hiller. Kým Schindler 
označuje Ich strotnutt e ako "okázaló, s ohľadom na má
lo sympa llzujúce pocity m edzi oboma" a uvádza, ].e 

Hummel od dojatiu plakal, podáva Ilillet· realistickej~( 
obraz, zaznamenáva l obsah tch rozhovoru, ako sa me
dzi Iným Beethovttl živo zaujímal o zdravotný stav Goe
theho, ako kriticky hovoril o vtedajšom hudobnom vku
se viedenského obecenstva, o " talianskej opere" ll i. Po 
piatich ditoc:h navštfvili Hummel a Hiller znovu Bee
thovena, klary už lcž:al s velkými bolesťami. Vtedy 
Beethoven poiwdal Hummela, aby ho zastupoval budúc! 
mesiac na koncerte, ktor9 sa má konat na finančnú 
podporu Sch l nd le ra. Beethoven u kazu je radostne obraz 
Haydnovho rodného domu, ktor9 mu priniesol A. Dia
belli a hovori : " Aká lo prostá d ellinskä chalupa! A tam 
sa narodil takýto vefký č lovek". Beethoven a Hummel 
ešte robia plány na prlatefské stretnutie počas letných 
me~iacov v Karlových Varoch ... 

Dila 20. a 23. marca 1827 navštívil Hummel, teraz u:t 
so svojou manZe lkou, takmet· u m ierajúceho Beethovena 
a 29. marca je Jlu mmel medzi ôsmimi dirigentmi, ktorf 
v dlhých smútočných kostýmoch nesú pohrebný prlkrov 

BEETHOVEN A HUMMEĽ 
Hummel, .Mozartov žiak, už ako zazračné dir(a s lávn y 

klavlmy virtuóz, bol vyrovnanej povahy a ako umele~. 
k P. heslo sl zvolil "umiernenost". ]1:1Iu meno ako s~ln
dtiteln brilantných d uhladených" diel po smrti bledlo 
a bol p~vaiovaný len za Jedneho z mnoh9ch spojovacl(. :l 
člúnkov klash.izmu a romu utizmu. l:leethoven, zápilslm, 
so sebou a so SVOJim okolím. povahy eruptlvnej, poč<Js 
životu uznávaný pomerne wn malou vrstvou obdivova_!('· 
rov, nadobuda n ajv!lčšiu slávu po:>mrtne. . 

Obaja žili dlhý č1:1s súčasne vo Viedn i, do ktot•ej prlslul 
Bee thoven r. 1792, aby tam zostal do smrti. O osem 
rokov mladsl [15-ročný) Hummel [1778-1837) zakotví, 
po koncertných zájazdoch po Európe, od r. 1793 do 
r . 1804 vo Viedni, Kam sa z dvora Eszterházyho v Eisen
stadta znova od r. 1811 do r. 18t6 vracia. je len snmo
zre)mé, že sa obaja dostali do styku, ba ll] sp i' irt te ll ll. 
P re rozdielnost povahy i umeleckého charakll•Ju l r h 
tvorby, n eboli tieto vzťahy zaiste celkom bez kompii
káclť a Jeb priaterstvo azda úplne vyvrc holilo al: na 
BeethovenoveJ smrteľnej posteli. 150. výrobe Bee tho· 
v enovej s mrti a nastávajúce 200. výrotle llummelovych 
nai·odenťn sú prfležitosťou, znovu zhodnotiť, čo Ich sptl
jelo a pripadne l rozdelilo. Ale n ielen to - nujnov!;l 
objav, prednesený na Medzinárodnom lleethovenovskom 
kongrese v Berline (NDR) v marci t. r. - podložený 
krim111alt stlcko technickou expertlzou o fal!.ovnni a fin
govanl mnohých čast! tzv. konverzačuých wšltov 
A. Schlndlel'Om, vrh& nové svet lo aJ na vzťahy Beetho
vr.na a Hummela. Schi ndler, prvý životopisec Heetho· 
venll, údajne dodatočne fingoval celé rozhovory, hlavne 
ti o, v k tor9ch sa Beethoven nepriaznivo vyjadrovul o su 
čttsnfhocll-h udobn fkoch. A bol to Schindler, ktorý vy
zdvihol všeťky záporné črty osobných vzťahOv Heetho
VflHI s llummelom, niekedy [ako ďalej uvld lmo] pod lo-
2nné len klebetami. 

Vo velkej monografii K. Benyovskóho o l!um
nwlo vl Je kapitola "Nenávidel Beethoven Hummela?·'. 
Tu - pred vyše 40 rok mi - sa autor zaoberá kriticky 
Schindlerovým! údajmi. O vzťahoch Beethovena 1:1 Hum
mela re[eroval Z. Hrabussay r. 1965 u nás a r. 1970 
na Beethoven ovskom kongrese v Berline. Ľ. Bc~llová 
vo svojej knižnej publikácii "Ludwig van Beethoven 
a Slovensko" o. 1. ako prvá vyslovila domnienku, 7.tl 
Beethoven bol prltomný na Hummelovom koncerte 18. 
novembra 1796 v Bratislave, keďže z Beethovenovho 
jediného listu z Bratislavy (dľía 19. novembra 1796) vy
plýva, že už je tretl deň v Bratislave. K tomu môžeme 
ešte dodať, že Hummel od r. 1793 do r. 1799 vo VIedni 
verejne nekoncertoval , venujúc sa štúdiu kompoz[cle 
8 len spo1·adtcky vyst upoval v súkromných kruhoch, 
takže Beethoven, ktorý s Hummelom bol už vtedy zalst_e 
v l?"'ia.telskom styku, mohol mať o tento koncert zu
ujtn\1., ... 

Beethoven a Hummel mali vo Viedni spoločných uči
te ľov: Albrechtsbergera, Salieriho a Haydna, takže sa 
ohRja už pravdepodobne skoro po r. 1793 zoznámili. Je
diný autentický doklad o stretnut[ v prvých rokoch ich 
pobytu vo Viedn i podáva známy amerlck9 beethovenológ 
19. storočia A. W. Thayer. R. 1872 mu vyprával syn 
E. A. FOrstra, skladatera, vášnivého mllovn!ka komor
nej hudby, kto~ý bol akýmsi otcovským poradcom Bee
thovena v otázkach komornej hudby, že sa v otcovom 
dome s polu s Beethovenom schádzal dvakrát t9ždenne 
rad hudobn!kov, menujúc popri .sJáčikov9ch hráčoch 
napr. Schuppanzighovi a Beethovenovom p riaterovl MI
kulášovi Zmeškalov! i klaviristu Hummela. FOrster za 
se poznal Beethovena z domácich koncertov u kntezat,t 
Líchnovského. Prvé pisomné doklady o pr!aterstve Bee
thovena s Hummelom pochádzajú až z r. 1799. Sú IL• 
dva známe Ustky, ktoré sa nachádzajú vo weimurskcJ 
pozostalosti Hummela a boli r . 1845 uverejnené vo viP 
denských novinách. V p rvom Beethoven oslovuje Jlunt 
n1ela v 3. osobe jednotného čťsla, čo v nemčine zn1· 
mená opovrhnutie, označuje ho ako " fa loAného psa " 
ktorý patr! " iilnterovi" a žiada ho, aby už nikdy k IHlnt 
·neprišiel. O deií neskôr . mu p1še: " .. . si čestný e hl a pli. 
a ma l a i pravdu". Bozkáva h o a pros!, aby ešto v tBI 
d6ň od poludnia k nemu p rišiel, že ho spolu so Schup 
panzlghom "p ovykrtl.cajú, vystfskajú a vyhuchnátujú, u ~ 
z .to ho bude mať rad9sť". Ukazuje to na v9buš n ú povah ' 
mladého Beethovena, ale aj na to, ako vedel r9chlr sv• 
IC unáhlené upodozrievanie nApraviť. Zaiste pannv<l' 
medzi Beethovenom a Hummelom určitá rtvalllél. Re• 
thoven biJl považovanÝ. totiž v prv9ch rokoch svojhu 

umenie - celkom čistý 111e je". Po na1novšťch obJavoch 
m•mus! byt am tento Citát hodnoverny. 

Naproti tomu máme ccl 9 rad thlkazov o priateľských 
citoch medzi obomu hudobníkmi , i ked llummelove sk!P 
diltHfské zameranie bolo uejmr. vzdlfllP.né Beelhoven'1-
v5m predstaviím. 

Na hudobnej ukndén11i v prospech vojnových Invali 
dov sa uvádzala 8. duccmllra l8t3 Boethovr.nova sk ladba 
,.Bitka pr·i Vitlorii, lllcbo Wclllnglonnvo vfl'uzst.vo" -
z Beethovenových skladt!'b jedna z na]slall~lcll . Oirt · 
go vn l ju už hluchý Beethoven. l lummnl hra l na ve ľ
kom bubne, husli~ta Schupptmzlgll bol koncertn9m maj
s trom ll v orchestr! scdf'll aj n11skoršl skladatel iu 
L. Spohr a l. Mosehflles. Pri trulslch opakovan iach 
12. der.embra 1813, 2. jllnuái'A H 27. fehruá1·a 1814 di-
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Venovanie kánonu na text "Ars lunya, v11a breuu;'' oa 
Beethovena do liull!melovllO denmka, pri ouchode f. N. 
1/ummela z Viedne r. UlW. ako llo po pruýkrtít u liaci 
uverejnil L. Nohl (u r. 18/J7 J. 

f. Te/tscher: Beethoven na úmrtnom lôžku (kresba z r. 
1827 J. 

rlgoval bic ie nástroje namiesto Salieriho Hummel (Mey
erbeei' prevzal jeho part veľkého bubna]. V Hummc
lovej pozos talosti sa zachoval Beethovenov list, v ktorom 
PI'OSI Hummela, aby dlr!govol tieto koncerty. Oslovu jt> 
ho "najmil~l Hummel", plše o jeho " vynikajúcej diri
gentskej a veliteľskej palici" a podpisuje sa "Tvo j pria
teľ" . 

V tom čase ziskava Hummel no dražbe vo VIedni ru 
!<opis partitúr Beethovenových kontát na smrt jozefa IL 
" na nastúpenie Leopolda ll., komponovan9ch ešte pred 
JJríchoclom do Viedne. DokAzuje to llummnlovu t'ctu 
l< Beethovenovej tvorlle. 

Pri odchode liummela z VIedne v llprlll I'. 1816 nav 
~lívii tento s monželkou Beethoveno v jeho byte 11!1 

"{. poschodí v dome barón u Pllsqualltiho na "Mtllkerl'as 
Pi" s krásnym výhľadom nn mesto ll kopce Viedens!,tihu 
•sil, Beethoven nApiSill d rJ IIIImml Jovho pnm!itn!ka král 
v kánon nu text "Ars longa vita brr.v.s" s venovanlm 
;rnstnít cestu, mój milý Hummel - myslite občas nn 

s\ujho priateľa Ludwiga van Beethovena". 

Beethovenovej rakve a je to Hummel, ktor9 kladie 3 vav· 
rlnové vence do hrobu. 

D1'ia 7. aprlla llummel Beethovenova prianie splnil a 
vystúp il na Sr lllnd lerovq akadémii, Improvizujúc na 
klavíri na témy z Beethovenovýc h skladieb (medzi iný
mi zo zboru väznov z Ftde!Ja ). 

llummel uvádzal vo Weimnre fv priebehu 10 rokov, 
o ktoré preW Beethovena) mnoho jeho skladieb a este 
pred smrťou p racoval na Ich ú pravách pre sláčikové 
kvarteto. DvH nws1uce pred smrťou rozprával známe1nu 
sklada terovt bal<ld K. Loewemu, ktor9 chorého Humme
la navš t!vil , celú hodi n u len o Beethovenovi. 

Retrospekt!va vzť11hov Beethovena a Hummela ukázala 
d lhodobý, čas'u veľmi pt·latclsk9 vzťah - i keď ich 
osobné povahy, skladatelské zameranie a 1nterpreta cný 
spôsob llo!J rozdle111e. Schlndlerom uvedené okolnostt, 
ktoré by malt svedč i! o antipatii Beethovena voč! Hum
melovi , boli už v minulosti kriticky prijaté a sú dnes 
po najnovsom objwe falzl[lkáclt v Beethovenových kon
verzačných zo&lloch velmi vratké. Vztahy Beethovena 
a Humme la sú dôkazom toho, akú v9znamnú úlohu hral 
llummel vo vtedlljšom hudobnom svete. Náznaky určitej 
renesancie p t·edvedenla llummelovej tvorby v súčasnosti 
mohli by byt podnetom aj k zisteniu pr!padného vplyvu 
Beethovena na faktúru Hummelov9ch skladieb, predo
vse tk ým v neskorom obdob! jeho tvorby, a to napriek 
tomu, že obajél sú predstavltelml (Iplne odlišného št91u 
a Hummel sám sa vyjadril, že vedome nechcel napodob
!Jova ť Bee thovuna, l keď st uveclomoval veľký význam 
okamihu, v k torom tento vstl1p!l clo jeho života . 

GABRIEL DUSINSKf 

Zo sovietskej tvorby 
Jedným z kultúrnych podujalf, nesúcich sa v zna

mení bl!žiaceho sa 60. v9ročta VOSR, bol komorný kon
cert zo sovietskej tvorby v Klariskách "(29. augusta 
t. l'. l. 

Musica rustlco od Luciano Prigožina v skvelom po
dan! Bratislavského dychového kvinteta bola vari , naj
osobitnejšim zo vsetkych počutých výtvorov. Rustlkál
nost je aj v slovenskej hudbe často využ:ívanou témou, 
no viičstnou sa pohybuje v archalzujúcom, čt tdylizujú
com tóne. V Pr1goltnových hudobn9ch obrázkoch sme 
vycHili pohľad moderného človeka, nášho súčasnlka, 
pred ktorého očami sa meni chat•akter vidieka l vzťah 
ľud! k nemu. Drsn9, kakofonický záver akoby n azna
čoval ľútosť za t9m, čo sa uZ pominulo. Prigož!novo die
lo bolo zaujlmavé aj z hladiska narábania so samo tnou 
hudobnou matériou. Este vlac vystúpil konštrukčný pr
vok do popredia v Geometrlck9ch Vllriáclách p re hilrfu 
od Eduarda Patlajenka. ľostwebernovsk9 štýl mu poslú
žil k z!skan!u krehk9ch sónlck5'Cl1 štruktúr, zaujalo aj 
prfkladné, relatlvne slroké využitie možnosti nástrOJa. 
Vo v9bornom svetl e sa v t 9chto formálne preclzne zvllld
nutých variáciách predstavila harfistka K. Novlikové, 
ktorej výkon si po vsetkých stránkach zaslúži plné ab
solutórium. Najmladšf z uvádzanýc h s kladatefov, Estó
nec Kuldar Sink bol zostúpeny pre neho nie celkom 
reprezentatfvnou Sonatínou pre husle a klavír, kde do
minovali folklórne názvuky v melase 1 spôsobe hrania 
[štylizácia klav!rneho partu] a výrazné rytmy; s adek
vátnym pretlmočenťm skladby nemala žiadne p roblémy 
dvojica P. Heinz a S. Zámborský. Prokofievova Pieseit 
bez slov, sice kratučká, no pritom pôvabná a hlasovo 
obťazná, bola pre A. Bukoveczkú prfležltosťou na opä
tovné utvrdenie sa v poznani, že tu máme umelkyilu 
ozaj tvorivú. Vari po prvýkrát vôbec sme na našom kon
certnom pódiu počul! ukážku z tvorby G. Frida [1915], 
no treba priznať, ze jeho Sonáta pre violu a klavlr 
!Jola umelecky najslabš!m ohnivkom večera. Ztaľ, J. Ho
šek nedokázal prekročiť svojim vkladom joj hran ice a 
hra osta la v zajali sice presného, no vcelku príliš aka
demického preč!tnn la nôt. Nakoniec s majstrovskou 
Chačatul'ianovou Sonátou pre violončelo sOlo sa sta toč
ne "popasoval" L. PokoJný. Typická chačaturlanovsk4 
melika je v nej zaoclett\ do maximálne náročného ln
~trumentlílnrho rúcha. Pokojný ho zvládol celkove sluš
ne, no v jeho hre hola Zjavná uprtamenost na technick11 
stránku veci, ne.~ šťavnatý hudobnÝ. obsah. I. PODRAC.KY 


