
Bohatší o nové skúsenosti 
R ok je za nami - slovenská hudobná 

vzdelanosť prdla opäť kfrsok cesty, 
mnohým sa obohatila, ziskala nové skú· 
senosti. V hudobnom živote sa žilo in
tenzfvnc, vychádzajúc z veľkých tradícii 
nálih o litátu, kde pravidelné opet·né preLI· 
~;tavenia a filhatmonické koncerty tvo· 
ria kontinuitnú základňu a hlavné mag
netické pole, v ktorom sa odohráva boj 
o naplnenie estetických ideálov. Berieme 
to ako samozrejmosť a azda si ani ne· 
uvedomujeme, že v niektorých litátoch 
nemá opera súvislú celoročnú prevádzku 
a ani symfonické orchestre nemajú tak 
dlhú sezónu ako u nás. Typickou črtou 
spominaného obdobia je i značné obo· 
balenie komo1•ných koncertov, ich rea· 
lizácia v nových ptiestoroch, zavedenie 
viacerých tematických cyklov a - čo je 
:rvláliť závažné - dcelcnejlif a prehlad· 
nejšf nástup nových koncertujúcich 
umelcov. 

V hudbe sa žilo ozaj intenzfvne, nic· 
kedy dokonca až tak, že sa koncerty 
lasovo prekrýva li. Je to nepochybne znak 
premyslenej kultlírnej politiky n á~ho !Há· 
tu, ktorý však signalizu je i nebezpečen · 
s ivo kvantitaHvneho posudzovania úloh. 
Na toto nebezpečenstvo upozornil pri 
jednej prlležitosli i minister kultlíry Mi · 
roslav Válek, ktorý považuje extenzívny 
rozvoj k ultúry za skončený, neprihovára 
sa za ďaliie hromadenie akcii, vrstvenie 
rôzne zameraných kultúrnych podujali, 
ale vytyčuje (v súlade s XV. zjazdom 
KSC J väl:Jiu pozornosť kvalite, väčši dô· 
raz na finálny efekt jednotlivých kul· 
túrnych podujati a viac premyslene) 
predstavy, k čomu má kddé kultúrna 
akcia smerovať. 

hliadky priniesli niekoľko dôkazov o tl
votnosti moderného realizmu a znova 
dokume ntovali, že slovenská hudba sa 
pozitívne rozvíja . 

Boj o najvyssic hodnoty diel však stá· 
le trvíi. Bude polt račovať, dokiar socialis· 
tická spoločnosť bude spieť k svojim 
na jvyilšfrn predstavám, dokiaf nena pl ní 
svoje estetické vízie a svoj kultúrno· 
politický program. Preto nie je len akou· 
si su marizujúcou zvlá~tnosfou, že na zá
ver roka pripomínam e, aby' sa 'vždy 
úzkos tlivo strážila hodnota slova ,.um e· 
lecké dielo", aby sa týmto slovom ne· 
prikryl kazdý chudobný, r ýchlo nahode· 
ný, osobnou zodp oved nosfou má lo pre· 
citený a malým talentom podložený ume
lecký produkt. 

Dielo niekedy čaká, aby sa o chvíľu 
objavilo ako zv lásť aktuálne, aby poshr· 
cháči potvrdili, že prillo práve včas, je 
potrebné a nepri n ies la ho len v lna m ódy 
alebo inú sírhra neumeleckýc h náhod . 
Ak m á spoločnosť ten to pocit, venuje mu 
viac pozornosti, posudzuje jeho užitoč
nosť v živote a v osnove estetických vp ly
vov na človeka. I tento r ok sme pozna· 
li niekoľko význa mných di e l. Kritika 
dak nepfsa la o v!ietkom čo vzniklo, čo 
sa objavilo na koncertn ých pódiách a 
čo si zaslúžilo len informáci u p re kata
lógy budúcich archivárov a bibliogra· 
fov. Lebo i t akáto tvo r ba vzuiká, viac 
sa však ev iduje ako počúva . 
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V /.lVCj pamäti máme tohtoročné BHS, 
kde bol pravdepodobne umeleckou do· 
minantou pieshový recitál Herman na 
Preya, kde dak l ďal~ie koncerty pre· 
wý!iili eut•úpsky koncertný prleme1· a po
mohli, aby sa n áli festival mohol purov
návať s dal~fmi velkými eu rópskv mi hu 
dobn ými slávnosťami. I tu sa vliak kvan 
tita all nebezpečne hlásila o slovu a kl'i · 
tikom použitý termfn ,.m ara tón". čiže na · 
háňanie jedného koncertu dl'lrh ým. tu 
nie je prehnaný ani nepatri l:ný. Na BHS 
sa síce ž ilo intenzivne hudbou, ale ne· 
stači la sa dýchať a tmosféra mosta , tým 
menej si uvedomiť, ze to to vol'lwlepé 
kultúrne podujatie je typickým plodom 
socia listickej kultúrno-politickej koncep· 
cie. 

V tejto sttuäcii vystúpila nal18 hudob· 
ná kritika s viacerými zdravými názor· 
mi 11 poznatkami a máme dojem, že sa 
u čosi zvýšila jej špecifická váha v na · 
linm hudubuom živote. Prevažne však pre 
ve rejnost' pracu je skupina mladých kri· 
tikov, !Kure j je e~tc potrebné tll'ipn· 
mínať, že udbur•ná kritika potrebuje ve r 
ké vcdomns ti , vel kft dyuamikn estelicko· 
ideového citeuia , do ktorého každá epo· 
r. ha vru1!1n svoj prínos. Cím viac kritik 
rozumie kultírrnopolitickému koutextu. 
vie sa oprieť o objeklfvne zákonitosti 
rozvoja (a v nich vidieť tvorivl'í osob· 
nosti, ich umelecký priestor a tak od· 
hadnúť šírku zodpoved nosti ume lr:i' l. tým 
je väčllia pravdepodobnosť pravdivosti 
kl'ilického slídu, tým je scbodnejs ia ces· 
la k rie!eniu problé mu vzťahu pozná· 
vacieho a poznávaného. V hudbe nám 
id e o celistvý hum an itný p rogt•am, v 
ktorom umenie vystupuje ako liiroký, ne
ubmedzený proces pozn ávania sveta . Bo
lo by dobré , keby z toho kritika odvo· 
dila, že niektoré potrebné hudobné žán· 
re sa zasúvajú do pozadia. 

i/ans Burylwwyr /1414 L;, ll/ - dr,,uoryt k /)(1 111 ,./Jer IVPI\\k/llll!/'- RPf.JI'fJ
dukcia dobouet rytiny zu/Jrazuje hudobnú szei'l MaMnzzlzána I. - s póur;clnym 
m!;lrumentcírum. 

Medzi dominanty hudobnťího života 
patria i veľké prehliadky novej tvorby 
Zväzu slovenských skladateľov. Sú kon · 
centrovaným pohfailnm na snah y na1Uch 
tvorcov, ukazujú diferencovanosť ume
leckých snažení, prinábjú dokumenty o 
5írke talentu jednotlivcov, pripadne o 
upeviiovanf č i pt•evJ'stvovani• estetických 
koncepcii v rámci te jto vrcholne j ideo· 
vo-estP.Iickej hudobnej organizácie. Pre· 

Každý umelec sa zaraďuje do radu, 
začleňuje sa d o celku. Kus cesty prejde 
sám, ale overovaný, prijímaný čl od· 
mielaný historickou situáciou a spoloč· 
nosťou. Ak prich ádza s dielont novým , 
obsažným , oprávnene čaká, aby kritika 
poznala , aké miesto prislúch a tomuto 
dielu , oprávnene čaká od kritiky, aby 

lrodnoty rozoznaht, a to i vtedy, keď s i 
lu pripadne širšie vt·stvy es le ne uvedo· 
mujú. Skladatelia čakajú rýchle vydu· 
nie svojich par titúr, nohr·atie v rnzh lase 
či televíz ii a 1ua jú, pochopiteľne, ztíu· 
jem, aby skladba r ýc hlo vstúpila do :~:i · 

vola. V tomto ru!mom a dynamickom 
11rocese dozrievajú vlietky predpoklady 
ozajstnej hodnoty diela. Poznáme ich lep
~ie )>u viacerýc h vypoi:ntiach , l'eakc ii 
obecenstva, rozumovom včlenenf' do au· 
torovej tvorby i tvorby celej jeho gene· 
l'IÍCie. Neprosp ieva tvorbe, keď sa význa
mové estetické dozrievanie preru~f pred
časným korunovanfm diela a lebo - na 
druhej strane - absol útnou nepozorn os· 
ťou zo strany interpretov, inštitúcií či 
kritiky. 

Proces boja o umelecké hodnoty po· 
kračuje, práve minulý rok nás obohatí! 
o nové skúsenosti, pričom zvlášť cenne 
boli dôsledky zjazdov jednotlivých ume
leckých zväzov, nové pl'Ogramové vyhlá· 

sellla a z tuhoto vyp lývnjút:e tltiVli im· 
pulzy pro rozvo j hudby. Vo v~etký1 :h 
týchto nzavcroc h sa hovo r i o novej so· 
cialisticke j umeleckej kvalite, o najh lh· 
~On) načrel! dh tvor ivýc h dielní u melcov , 
aby z pocitu novej mravnej zodpoved nos
ti a ume leckých skú~enoslí vyrastali nn
vé diela. emáme na mysli "ang11ž0va· 
né" u menie, klo r·é nedokáže - funet·· 
ne úči nku - u melecky vyjudri t' závažný 
J>poločenský zá mer, aktuá lny filozofir.ký 
podtex t, verkú h umanitnú 11redstavu. An
gažovanosť sa spája s h lbokým majslrnv
stvom, pt•elín a zrod d iela od prvého ná· 
padu a ž po fi ná lne dokon č e nle , má hl· 
boký vplyv na vol'bu p rostried kov, IIP O· 

lurozhndu je o s p rávnej proporciona lite 
výstavby diela, má vplyv na uri!'enic do
mi nánt u melet:kého d iela, Jl rcchád za te
da do d eta ilov, a le pt•ejavuje sa predo· 
v~etkým v celkovo m zmysle d iela. 

S týmto ved om ím očakávame b ud úci 
rok novú tvot•bu. Z. NOVACI::K 

TVORBA J. HAYDNA, W. A. MOZARTA A L. v. BEETHOVENA NA SLOVENSKU V OBDOBf KLASICIZMU 

S hudllou viedenského klasi· 
cizmu sír nerozlučne spoje né 
mená )nsepha Haydna, Wofgan· 
ga AUladP.a Mnznrta a Ludwiga 
v'"' Rl'f!l huvP.tlll Porodie uvá 

/. Haydn: Stnfonla l Rob. l :171 
- odpts z roku 1765. 

Snlmka; CSľK 

Vo svetle najnovších výskumov 
dzanýc h skladaterov vyjadruje la, o predvádzaní a propagova· 
nie len l:asovú následnost ich nt jeho tvorby, svedl:ia o vel· 
pôsoben ia : najnodie výskumy kej obfúbenostl Haydna, ako aj 
problematiky hudobného klasí· o popularite, ktorej sa na 
cizmu na Slovensku ukázali, že stránkach zmienených novfn 
toto poradie vv jad r uje súčasne nedostalo azda žiadnemu Inému 
a j mieru podielu leb tvorby pri skladateľovi. 
profllovanl hudobného života Významným p rfnosom pri vý 
klasicizmu na na~om územf. skumf' haydnovskej problemali· 

Na jvllčšf význam a vplyv na ky na Slovensku se stali nedáv 
fOI'l110VItnle dobového hudobné no realizované súpisové prácr 
ho diania na Slovensku od 60· a hodnotenia u nás dosial zná 
tych rokov 18. storočia do za· mych a dostupn9ch tla čených R 

čiatkov Hl. storočia mala tvor- rukopisných skladieb f. Hayd 
ba Jnscpha Haydna [1732 až na. Jedinečný objav predstavu 
18091. Jo známe, že obdobfm je nájdenie na Slovensku za t in f 
naičastcjšfch n ávštev skladate· najstariUello datovaného odpi· 
fa v Bratislave boli 70·te roky su Haydnovho diel a - Sinfonie 
18. storočia_ U nás dostal n e· {Hob. 1:17 ]. ktor9 bol vyho-
prebiídan9 bol ohlas tvorbv l tovený v roku 1765. t eda pri· 
Haydna. V bratlslavsk)ích novi· bližnf> rok po vzniku kompozf 
nách Presshurger Zf>ltung. Naj cie. Unlkátnost tohoto obtflV\1 
o;taršla zm!P.nka t9chto novln o spoč!va at v tom, že zmtenen9 
f. Havclnovl pochlldza zo sep odpis Sinfonie. klor9 pochlldZil 
temhrll 1770 Mno,stvo. rozs11 h z Trr.nč!na . je st1č11sne zntiAl 
informiírH " 7.11lliP.tenos t . natskoršfm a t~m at nlljant Pn 
Akon komP.nt!ítnrf PrP.ssburger tfrkr.gfm odpisom tohoto 1110 
Zeitung prinášali ďalšie správv lll, nakofkn autogJ•af sklnci h\ 
o životných os udoch skladate· sa nezacboval. Z ďalšieh cen· 

L. v. Beethoven: V arzacte pre 
klavtr a vtolonl!elo {WoD 45/ 
- odpis z roku 1811. 

Sn!mka: súkromný archrv 

ných datonných odpisov d iel 
J. Haydu,, môžeme s pomemlt UŽ 

zna my n a jskoršf existutt1cl od· 
pls sym fónie ,.Mária Te;.ézta" 
[ Hob. l :48 l z roku 1769, ktorej 
autograf sa ta k ls'o nezacho
va l; vďaka posled n9m výsku-
mom sme spoznali od'j)il:y 
!!Aytinovet An tifóny ( Hoz. 
XXIIIb:2 ) z roku 1785, Sy111f6· 

nie (•Hob. 1:94) z roka 1798, 
omlových kompo:zlcif (Hob. 
XXII:G 2, 9, ll) z rokov 1802, 
1804 a 1808, oratória .,Die 
Scbiipfung" ( Hob. XX1:2 l z ro· 
ku 1804 a r ané odpisy ďa lšieh 
haydnovských skladieb. Sloven· 
ské archfvne zbierky sú bohaté 
a j na haydnovské hudobné tla · 
i!e. K najstaršfm tlačeným die· 
lom J. Haydna na Slovensku 
patrf ll sláčikových kvartet 
[Hob. Irr :G 2 ) vydaných v ro· 
ku 1779 M. Baflleuxom v Parf~l. 
Ku skorým baydnovským tla· 
čfam naš ich hudobn ých fondov 
pa tria tiež ďalšfm parf~skvm 
vydavatelom Venlerom v roko 
1784 vyda né 3 symf6nie [Hoh. 
1:c f ). Zvláštny význam matti 
prvé vydania Haydnovej Symf6· 
nie (Hob. 1:73) z roku 1711'7 
v ťiprave p re klavfr, i iestlcli 
slái!ikových kvart et [ Hob. fiT: 
44- 49) z toho ls t ~ho roku. par· 
tltúry orat6ria ,.Die Sr.h iinfunJf• 
[Hob. XXI:2 ) vvd an ei v roka 
1800, orat6ria .. Die Ja hre~zei· 
ten" (Hob. XXI:31 a ran,ované· 
ho pre sláčikové kvarteto ll 
kvinteto - obe z roku 18112, 
part11úr Omlf (Hob. XXII:13, 6, 

~~Po~-- ·1.-..lt 



• }ESENN'ľ KONCERTNf CYK· 
LUS v Humen nom bol v dňoch 5. 
a i: 26. X. t. 1'. u ž po ~iestykrát. 
úvodn ý koncert pa tr il Ko~ ickémn 
kva rtetu, k tor·ií predniesla diela 
Havela , Smeta nu 11 Mozarta. Mu· 
no tematiekým recitá lom z die lo 
Schull>ánna sa uviedla m ladá so· 
v letska klavir istka E terl Andžapa
r idzenvá. Koncert Edua rda Gt•oča 
a jeh o k luvfr ncf sprovádzačky Al ly 
Jl1a lolc tkovc j pt•inieso l v dram a· 
tu l'gic ky doku nule sklbcnom p ro· 
~romc p cl'fektnfl interpre táciu so· 
uá t Bra h msa, Ravela, Pro kofi eva a 
husľových mi nia t(J1· Sčed ri na a Pa. 
ga niniho. Záver cyklu tvorilo vy· 
s túpen ic akordeon istu Vlad imh·" 
Cuchrono, hobojis tu Stefana 
Skle nk u a klavir illtky Nad i Denw 
t en rvej. Výc hodoslov ensk! u melci 
pr•ed vied li reper toá r z di el Sca r · 
la lliho, Cima rosu, Krebsa , Loillo· 
t11 , Saint Sačnsa , Rokova u Lisz ta . 

• KONZ~KVATORIUM V BRATJ. 
SLAVE vyda lo Ročenku 1976·77 v 
k tore j sú ok•·e m t>ra vid e lných p~c
IJfad uv u s ta ve pedagogic ké ho zbu
ľU a zozna mu ž iakov v školsko m 
ľoku 1976·77 aj niektoré zaujfma 
vé úvahy i !ná nky, (Z. Nováček: 
K Beethovenovmu r ok u, M. Koľf· 
n ek: Koncert ný život školy v š k. ,., 
1976· 77, J. Pospfšil: Niektoré otáT.· 
~y komun istickej výc hovy m lá d.e · 
ze na Konzervatóriu . E. Pap pová: 
Spomien ka na prof. Annu Ko[cn · 
dov ú, R. Rychlo: Hospitácie na 
l:SU ... a pod.) . 

• HUDOBNÁ SOCASNOSŤ 
p o d tý mto názvom b ol v Os trave 
(12.- 19. X. t. l'. ) cyklus š tyroc h 
koncertov. Pt•vý vcč e1· zazneli no vé 
k umrwzlc ie Pl'e dyc hový orches· 
te r·, na dt•uhom ko ncerte p red· 
v ied la }anáčkova fil ha r mó n ia z 
Os tr avy s dirigentom O. Trhlíkom 
Ko mornú hud bu pre sláčiky a bi· 
c ie od P. Cotku, Koncert pre s lá · 
či k ové kvarteto a orc hester od 
J. Z. Ba rtoliu, Concerto - Pa r li· 
t u pre h us le a orcheste r od !It. 
Klegu, Tr i var iác ie pre h oboj a 
o t·ches te r na tíi mu ľudove j piesne 
" Vy letel vták h ot·e nad o blaky" 
od A. Parschu n Pudešvovu Puc· 
tu Leo§ovi Jan áčkovi. Dva večery 
bo li komo••né so sk la d ba mi od J. 
1\la tysa , M. Bách orku, R. Kubin u, 
V. !\1iek u, V. Kala bisa , Z. Precech
tl•ta. C. Greg01·a , V. Sva to!a a M. 
sr:-nlu. 

e TY~OEN NOVE J S LOVE NSKEJ 
ll d !HI NEJ TVORBY bud e 20.-25. 
H . '' r·. Tre li roil ník toh to pod u· 
ju lia má no prugt'a llle v p rvý d e ii 
orr ll s tra tny kunce r·t SOCR s diri
g r.nlt• m O. l.en á r·do m, ktot·ý bude 
u t t·:za t Oconéiw vu C:cskos love n
sht nr::duhru pre symfo n ický Ol'· 
ch s .e r , op. 53, Bokesov Konccl'l 
p re klavír a orch ester, op . 21, 
Pusr i~ i l ovu Symfo n ickú h-csku, 
u p. 32, c . 1 a Zimmerovu Fantá· 
z iu pr·e k lavfr·, muli!sl<ý zbor a o t·· 
c hcsle r , up. 83. Dila 21. II . bude 
v zasadacej s ien i ho te la Devin 
ple ná rne zasadnutie ZSS. Veče t• 
bude p1•vý kumor•ný ko ncert s die
l am i: H. Domu11ský - Fragmen t 
s oa iity pre klavfr , J. Malovec -
Poéma pre hus le sólo in memo· 
r ia m, S. Hcch cl - Dych ové kvi n· 
l eto č. l , l. Hl'Uliovský - Soná ta 
v k lasickom š týle pre čembalo, M. 
Vi lec - II. soná ta pre violončelo 
a klavh·, up. 34 n O. Kardoš -
I<u nc:ert pre kv inte tu fúkacfc h ná
s tl·ojov , op. 47. V te n is tý deň bu· 
d e i konce r t zábavnej hud by zo· 
s ta vený z nove j tvorby I. Bázlika, 
Brezovské ho , Broiŕ.a , Cóna , Dusfka , 
E lberta , Gerhard ta , Horvá tha , Lies-

kovskéh o, Matu~fka , Seldmanna , 
Sivái!ka, Stassela , Zol" naya a ďaJ. 
lifch . V s tredu 22. 11. bude pre· 
hr ävka z lvor by pre o bčianske 
pd lei itosti a ko aj ll. komorn ý a 
zborový koncer t, na k tor·um odzne
jú tie to skladby: Bartovic - 6 
skladieb pre kl a vfr, Salva - Ba· 
lada pre fla utu só lo , Ho loubek -
Panpu loni - cyklus Jliesnf, Kowal· 
ski - V. sláčikové kva rte to, Moy
zcs - Ba lada pro mieša ný zbor ,1 
Hrušovský - Mod l'lg a lová soná ta , 
Kardoš - Ok tóbrové p oémy. Ko n· 
cc•·t dyc hovej hudby bu de 22. ll. 
v k ultúrnom dome Vernosť ChZ}D. 
Dir a 23. II. predv edie SKO zo Zi· 
l iny pod ta ktovkou E. Fischera 
Frcliovu Suitu pro sláčikový or· 
cheste r , op. 27, Novákov Ko ncert 
p1·e violonče lo a orchester, Dibá· 
kovo Divertimen to pre sl áč i k ový 
orch es te r , op. 10, Bag lnove 'ľr i 
spevy a 1\fart in čckovu Rapsód iu 
pre kla vir a orch ester. O de1i n e· 
s kôr bude v koncertne j s ieni bra· 
tis lavského I<onzervatórla komor· 
ný a zborový koncert z tvo r by pre 
m lád ež. Treti komorný ko ncert 
bude 24. Il. Zaznie na ňom Slá· 
č ikové kvarteto " Folk lor·ico" od 
T. Andrašova na, Parfkova Soná ta 
p re kla ri net sólo, Bencilovo In ter· 
mczzo per 6 fla uti, Six tovo Okteto 
pre dve flau ty, dva, hoboje, d va 
k la rine ty a dva fagoty, Macudzi•i
s ké hn Mimofotnosti ( 6 skladie b 
pro trú bim a klavfr ) a Koi'lnko· 
výc h Päť grotesknýc h sk lad ieb pre 
d va ho boje, dva k la rine ty, d ve 
horny a dva fagoty. Záverečný 
koncer t (25. I I. ) bud e patl'iť ur· 
t:hcs tr u SF s dirigentom Lod isla · 
vo n1 Slovákom . Na ko ncerte od · 
zn ic FcrencEyho Ouvertura pre or· 
ch este r , Burlasova Hudba pre hus
le a ot·chcster a Zelje nkova IU. 
symfón ia. 

• HUDOBNY ŽIVOT ŽILI NY: 
Collegium fl auto dolce z Prah y vy. 
stúp ilo 26. X. t. ,., v progra me 
" Hudba š tyroch sto roiH". Chvály· 
hod né bolo zar ade nie s kl ad ieb 
l!es kých a s love nských a no ny mov 
zo s tr edovek u. Vkus ne ho la vybra· 
tá svetská tvorba tane!! ntl i vu· 
k á lna od T. Su sa ta, ). Vod ha nské· 
h o, ). Dow la nda, G. Gasto ltl lho, R. 
Farna biho, C. Gervaisa, H. Purcel· 
la , ). K. Kolá ra ako a j SJlO mlna · 
ných a non ymov. Zvlá't :.:apôsobil 
dvu ihlas ný spev ( llla tč jkovú - Ko
t nnť. l v p iesn i r.ady G•·ee nslevos 
od ang lickéh o a nony ma i ked' a j 
usl a tníi d iel a hra ué nu dobovýc h 
h ud obných ll ásll·ujoch zazneli v 
pe rfe kt ne j in ter pr e t ácii. Umll iCC· 
k ým vedúcim s úboru jo }. Kotonč. 
ľäfi!le n ný kn le l<liv h rá čov na stn· 
r é hudobné nástroje uvádza svo· 
je die la v kombinác ii su s pevo m. 

- Ko ncert ŠKO dňa 9. a 10. no 
vambra t. r. prin ieso l tento pro · 
g •·am: J. A. Fa lik : Hudba p re slá · 
či lq, L. Bucch erinl: Kunr.c r t pn : 
viulu nl:elu su só listom Mi c hailo m 
Chťlmic erom, O. Sostakovlč: Sesť 
bás ní M. Cveta jevove j pt•e ženský 
h las a orc heste r , op. 143 (sólistka 
t uba Barl cová) a S. Prokoflev: 
Klasic ká sy mfónia, op. 25. Prvú pu· 
lov lcu programu dir igova l Jan Val · 
ta, dr uhú - E. Fischer. Falikova 
skladba je d ie lom, k toré vyu! iva 
moder n é kompoz ll~ né postupy ln
terp •·etované so zmys lom pro je m· 
né dy na mické nuansy. M. Choml
ce r v Boccher in iho ko ncer t e - i 
kccľ h ra l indisponovaný, predvie· 
dol veľko l epú k oncep ciu p lnú v nú
torného prežitia a st r hu júceho p o
dania. O ú spechu svedči to, že 
1\f . Chomlcer. musel koncert opa· 

kovať alte ru. Vefmi p ílsobivá 
bola k ompordcle D. Sostai<Oviča -
nežn á a jemná ako básn ická pred
loha Cveta jevovej. Túto skladbu 
silné ho citového náboja svýrazn i
la výborná i nterpretácia orches tra 
i sólistky. 

Mladli k omorné 1drnlenle 
profesorov Kon zervatória v ZlU· 
ne za ložené v roku 1974 - slá· 
č ikové trio v zloženi Ľubomfr Kud
ja (husle), Ján Glasnák (viola) 
a Kt~eta Glasnáková ( v iolo nčel o) 
malo S't'Of p rvý celovečerný k on· 
cert v ZUine dňa 17. XL t. r . ver
mi s ympatická drama turgia pre 
za čínajúci s úbor u vi edl a na pro· 
grum te lesa Te lemannovu Soná tu 
G du r , lloyd novo Sláčikovo tdo, 
Schnbertovo S l áčikové tr io 8 du r , 
Beethovenovu Sl áčikové trio Es 
dur, op. 3 a Slií čikové t r io od 
P. Kr~ku - mladého abso lventa 
kompozfcie na VŠMU. Vce lku mol · 
no kon§tatuvaC pozor uh odnú úro· 
ve r'l Interp re tácie vš e tkých skla· 
dieb, l keď v dynamike sú eš te 
reze1·vy, najmä v pian ových ú se
koch. Zvukovým ideá lom t ria je 
vyrovnaná h ra - bez agogickýc h 
zvra tov, plynúca poko jn e a rov· 
nomerne. 

- No počesť VOSR bol 21. Xl. 
t. r. koncert p rofesorov ž ilins ké· 
hu Kon zer va tó•·la. V úvode zozna· 
li Sch u man n ove Obrazy z výc hu· 
d u, Oll. 66 pt•e d va klavfry, k to••é 
i nte rpt·c tova li D. Kurková a E. Plti· 
neruvá. I ch h ra prekypovala te m· 
p e ra mentom a s ilou zvuku. Akousi 
oázou vyrovnanost i a sús lreden ej 
i n terpre tác ie bolo vystúpenie man· 
želov Kndjovcov (Ľ. Kudja - h u s· 
le , E. Kud jová - k lavfr ) . Hrali 
Sontí!u A dur od F. Bendu a Caj
kovské ho Medi tác iu, op. 42, č. 1, 
A. Pittner a E. Pittnerová p red· 
niesli Ca p1•iccio pre akordeón a 
kla vlr· o d )a romh·a Ba~an ta . AkOr· 
d eon isla vzbud il pozot•n osť vynl· 
ka júcim r ytm ickým citenfnt a s tn· 
tožn enim sa s die lo m. Vrchol n ým 
umeleckým zá:Zitk om bo lo vys tú· 
pen ie mladej I. Nlívratove j, kto· 
rá inter pre tovala Jan ái!kov cyklus 
V mlhách a Soná tu l . X. 1905. 
Vystih la typ ickú janáčkovskú r e!!, 
ce lkom sa odda jftc frečltef dikcii, 
pln e j vr úc ne ho výrazu i ná h lyc h 
drama tických výbuchov. Koncert 
u zavre lo Dych ové kvinte to k onzor 
va tú•·in skla dbou Al exand ra A. Al· 
jabiHva. Clen ovla kvinteta pre javi l i 
zmysnl p1·e s ú hr u, !! isté laden ie 
zvu ku a kv~li t"ý t6n. 

• EMA KOVAR NtliiA, klav irlst· 
k a u l!e mba listkn a josef Horá k, 
baskla rinotista ll ra jú už 15 r okov 
v komor nej zostave, k torá sa s ta la 
známou pod názvom Due Bueml di 
Praga. leb rep er toá r obsahu je V)'· 
~e 300 sk ladie b od 109 autorov z 
18 kra jin . V roku 1976 sa ich g •·a· 
mofónová LP platňa s ta la na a n
g lickom t rhu Gl'Omopl atňou roku. 
Sú laur eá tmi t:HF, poctili Ich čes t
n ým čl enstvom feunesse Mu sical e 
de Suisse, s ú držltefml ceny m i· 
n istra k u ltút•y CSR, patria .k vý· 
znamným pr opag átorom sú~unet 
č eskej h udby doma i v zahranič!. 

Snlmka: CSTK 

Z· generálneho zhromaždenia 
Ko ncom októbra zúčastnil sa predseda fes tivalové· 

ho vý bo•·u Bratislavských hudob nýc h s lávnos ti, zaslú · 
ž i lý umelec pro f. dr. jura j Haluzický, gene rálne ho 
zhromaždenia Európske j asoc iác ie hudobn ýc h [esli · 
va lov, kto ré s a k ona lo v Brug gách v Belg icku. O s vo· 
jich dojmoch n ám povedal : 

- Európska asociácia hudobných festivalov je vý· 
berovou ustunovlziro u a združuje fcslivuly, ktoré 
boli d.o naj pr ljaló org{ut pt l asociiície nn ztíkiuue nú· 
ľOGilýC IJ p revierok p t•o~op·a mov, dramulurgi(;l<ých CitJ· 
ľov i organ t1.ui; nýcll sLhupnosif. Tukto SH Hlu li v , .. 
l!J7~ Bralisluvsl<e: ll udobn6 s l<iv nosli wclny111 :r. :!5 ,; Jo
uov asO(;fiH'IC. j1:j if.Htys loll1 je - popri co lowolovnl 
propagúrii i; lcnskyeh lcsttvalov - bdwť nml umrlec
hou uroVIIOI I lcs livH iuv, sprostredkovať V1.<JJOU11lé In· 
forntiir•"· tlu iPzl ló pre vy ui ltic skuscnu::.ll v ohlt~sll 
apllhovanla tvorby a n ajmti Jnlct·p rcl<icle, lwllnol•ť 
u mulecké vy~lcclky 1J zvaž:ova ť nové prinosy do les· 
t tvulového h nu trn. 

V tom lo tl u1..h11 :;H n ieslo l gene ralno zllrulllazdc· 
nie v Bruggm h V jo l• o uzncsnniacl• su v~11k vdtll l 
du l'nznc odrázn s rlll ll!l o ~int c nzívnc r llc spoiu p rucn. 
o clektivnc is •c zuročonle pozu e ll<ov ľuslivu lov s bo· 
ha lou mi •w losťou, l l},ch "m leclšlcb", ktoré vnúii <~tll 
do tradil:ných foriem nové prvky fesllvulov, u ktu· 
rých ku ltúrno-poll llcké ciele ne ustupujú č isto ko· 
merčným . V týchto súvislostiach sa ve fml kladne 
hodnot! pl'fnos BHS n ajmä v o blasti prezentovan í" 
m ladých výkon ných umelcov. In te rpódlum a Trlbúnd 
mladých in te rp retov, ako akc ie Medziná rodn ej h uclob· 

nej rady UNESCO, zveron ó organ izačne BHs·, s ú aso· 
c iáclou p ozor n e s led ovan!!, p rljfm ané so s ympatiami 
i kritický mi prip omienkam i. Zladall sme, aby !a u· 
reáli tých to a kc ii m&ll primerané m oznosti ume lec· 
kého up la tnenia sa na seste rských fes tiva loch a v 
týchto súvis los tiach s me poukliza ll na nu tné zlnten· 
zfvnen le s polupráce s Medzin árodnou h udobnou ra· 
dou v oblast: je j záu jmu o interpre tov l tvorcov 
(Tri búna mla dých sklada tcrov ]. účinnú podporu tejto 
mys lt enl<y sme našli v diskus nom prlspevk u dr. Vl· 
Wtnn l'ospli;ll!t, gcncrll lncllo ta jo •nníka Pražskej tor l 
u ť!lc n u výkonn{•lto výboru Hsoci<iclo. V pop rctll r o· 
kovnnlu ho la 11 ei: ottizka hunorúrovycl1 núrokov ume· 
IPchýcl • h v•cztl, ktoró nnrHstuj u do astrono mick ých 
i·ís1el a Slf l 7 1110l'Hihť'hO h flld lshu pro Väčšinu c le· 
uuv lls lllldt:lr. nep r iJdlo flui. Zmrjhnttvé boli aj postre· 
ll v o s po lupráci fos tl va lov ::. m11sovýml oznamovdclml 
pr· os l rlf'clhami. Genoralnc zhromu;.dcnle n adhod ilo 
mnoi.slvo problémov a r lnsen l, prt>to sa bude pisorn· 
11)' 1111 MIVI' II11H CICilllh ýCI I ľosllvalOV zaobera( Vý· 
lw nn y vy bor osocltlcin Nti llloty s pt·acu je a p redlni. í 
plonu nu b udti(;Olll z iH'Olllll zde n í, l<lor6 IJUde r . 1978 
v Su l ~bur~o: u. Do terajsl pocct fosllva tov zd rui.ených 
v usoclácli su v Bruggúch rozšfril o ďa lsie t ri -
v Ľub fane, Wroc lawt a Ista nbule. Tým sa štvori· 
ca hudobných s lávnosti zo socialistických kt•a jín 
(Pruhu, Va rš Hva. Dubrovník, Bt•atlslava) rozšlrlla o 
dvoch ďal~fch č lenov. Ka ndidátom na č lenstvo pre 
budúci ro k je festival v So!ll. ( jy ) 

VenoYBna akordeónu 
Yl M.O v B»atis lave j e jedinou Yysokou umeleckou iko· 

}oa " aaiat :repa.blike, n ,..k tore.j sa vyučuje akord eón . 
Tolrto lkok ltého rcMI':u ft . opäť otvorili bräny ~koly 1 p re 
akord eonl1tov, aby nadolmdli l v tomto n ástr o ji, medú 
ostatnými koncertnf mi nbtrojml 1t61o e~te zazn ávan om, 
najvylile ndeianle a m ohli obohatiť ná! k oncertný ži· 
vot., či pripravovať ďai~ie generác ie akord eonis tov. 
O i t údiu akord eónu na VSMU a o za u jlmavostiach a 
problém och okolo n eho sme s a porozprávali s p r·u ľ. 
Konzerva t6r la v Brat islave a exte r n ou ped agoriG';uu 
VSMU Martou Sziik eovou a poslucháčom Tiborom Rá· 
czom. 

Prof . M. SziJkeoud so suotlml žlttk/111 na vem~twn 11 Cha· 
tel ( Francazsko J. Snlmku: s(tk rom:tý urr;hlv 

Ako a prečo sa d osta l akordeón na VŠMU? 
Sz 1lk eová: Ako každ9 ln9 nástroj- čl <rkýl<oľvuk 

nárol:ný odbor ľudske j čmnosll - má túžbu dusiat sa 
na vy~okú skolu, čim ziska predpoklad, ze je hudol>· 
nym nástrojom s rovnakými možnosťam i a prcdnusta~ 
ml a ko h us le , klavlr, čt trúbka. Po druhej svetove j voj· 
ne, vďaka vefkej oblul.Je a tlaku verejnosti , bol akot'· 
deón zaraden 9 do utcbných plánov konzervatórl1. Po 
mnohých predchádzajflctch uznaniach, cen/Jeh a pred· 
h r~vanl p red odb,1l'nlk!nl, rozhodol sa profcsorský Z•JOl' 
k lavesovej katedry VSMU, že sl vypočuje Hapnunclu 
Kákonl ho -:- po prellréiv kc bol okamWe prijatý. Ro l: u 
1971 zača l studovať ako výni mka. n. 1974 bol pri jatý z1:1 
posluclláca Tibot• Rlicz a v tom Istom roku sa dcftnitív· 
ne u p ravllu ex1s tenc1a akurtleónu nH VSMU. 

A ako vyzerá siluáciot d nes? 
•. S~ 1l k co v á: Od roku 197U študujú tu ďa lši styri& 
ZJ.act - dvaja S!?víic l, JPd~;n Juhoslovu n a jedna fran
cuzktt, v roku 1977 bol p1qut9 ntt akordeón jeden slo· 
ve~1sk~ š tuden t. Zo zahJ'uJIICIH !Jol vsnk vcfký zítujcm 
o stúd 1um akorde6nu - oJ nťts h lu v ne z Ciech. 

Spomfnatc velký zahrauill ný záujem . Ak é má posta
venie okO!'deón v In ýc h kra!ln lích ? 
• S z 6 ke o v ii: V Z~Sk sd studuJc Hkorde6n na vysoke! 
s ko le, ale na ka tedre fuouvých n t~slrojov, vychádzajúc 
t11k z n árodnej tr adlcle. '/ NDR je akot·deónov& trieda 
na vysokej skole vo Weimare a Berline, vysokoskolsJ..y 
sa studu je akorcteór. i v Dan sk u, Svédsku, NSR ( Hanno
ver J a v Poľ::.ku. Fruncúzsko, Svajčiarsko a Taliansko 
i>tudlum akordeónu nu V)'sokej !lkole nem ajú, lebo po· 
struda1u profesorské kádre 

Akó má te mo žnos ti kuncct·tnvaniaí' 
R ác z: Mo~nosti kO I1LCI'ln óho up iHtn en ta sú velké, 

u posl uchácov mume veľký ohlus, no akordeón IIku:;! 
ncse~r. do dramaturgie koucerlov SloVI<ancertu. K<ikonl 
vystup11 koncertne nn BIIS, v r. HJ75 sa zúčllslnil PI'C· 
hl •aclky v Trenc lan~kycJ, Tepliciach, ja som bol v Tepli
ciach tohto roku a na zál<lade v ystúpenia som bol vy· 
br·aty na Pt·ehtindku do Karlových Varov. Mimo repub
liky som ko ncertoval v r . 1975 spolu s Kákonim v NSR 
NDR a MCR, Kákoni podnikol zohraničnó koncel'lné 
turné po Svétlshu, ja som bol v ZSSR. 

Dnes sa mla dý koncertný J•ráč nezaobíde bez s f•ťof.
n ých vys tC1penf . . . 

.R ác z: Prvé kroky v tomto smoro sme u rob i li na 
V~MU. Na troch meclzinlirodn ých n"&stl'Ojových stHnli!i<wlt 
VSMU, vcnovan i•c h rozličným významným výročiam ;v 
roku 1973, 1974. 1975) boli a kordeo nlsti vzcl y JJI!)d7.l 
laureátmi. l na medzm árod ných súťažiach v zahrHI11i:l 
sme obstál! výborne. V r oku 1975 sa sla! KcíJ..on1 ubsulll'· 
nym vltazom medzi národnej súťaže v Tttlitmsl:u 1 Reca 
natJ], v tom Istom roku v An nec i vo F'runcuzsku Sil IO 
s~ s~all s Kákon lm absolútným i vltazmi v medzinárodnej 
s.uťaz! v komorn e j h re. Za akor doonové d uo s me zlslwiJ 
GRAND PRIX EUROPEEN DE L'AC CORDf:ON. V I'Okll 
1975 ziska! som d r uh ú cen u na s úfa i:t v Klingenl lw ll 
a prvú cenu za na jlepšie pred vedenie povinnej skludiJy 
(len o 0,17 b. za sólistom Kyjevsk ej filharmónie Vla· 
dlm lrom Bulavkom - ja som bol poslucháčom prvého 
ročnlka l: V r oku 1976 získa la posl ucháčka prvého roč
nika Julian a Kučerková t re tiu cenu na súfaži v Barcelo· 
ne, na GRAND PRIX EUROPEEN DE L'ACCORD E:ON vo 
fran e tlzskom Chatelt som zis ka ! p rvú cenu a titul abso· 
l útneho vltaza. Pos ledným naš fm úspechom je tohtoro~
n~ prvá cena Sy~vle ·Flamln, pos lucháčky VŠMU z Fran
cuzska, n a sllťazl v Lyon e. 

Otázka na tému repertoá r .• • 
Rác z: Hrá me kom pozlcle všetkých š týlových obdobt 

od ren~sanc le. Spolu s p rof. Sz1lkeovou vyberáme velmi 
sta r os t livo, na mysli máme vern é tlmočen ie n otovllho 
tex~u. S fa h~me hla vne po organovej a čemba lovef Jilo:· 
ratu~·e. Ne Jde o tt·anskripclu, a le o rea li záci u skladiJV 
na mom n ástro ji n ež p re aký bo la určena SkladbH 
nesmie s t rati! n ič zo svo jej h odnoty a doká~ať to -
je u_ž u,!nenlo Inte r pr eta. A j mladf s lovens k! skladatelia 
m~JU z~u]em o ko mponovania pre al<Orcleón . v repe1·. 
to.arl ':flamo h,orl no.lnó sk loc! bY.. J. llutdka, P. Zlk u, ]. Pod
PI oc~cho, j. I ~spls• lo, M. l\ o r t 11 ka a cľa lMch. 
, NeJC~notnost ~tý lnv akordeónov zap l'l!l iiJUjo množstvu 
tazk?str pre ~účas 11ých sk ladatoľuv l Inte rpretov. Rohl 
sa lllol:o v !o tto ulllastí ? 

S z ti ke o v li: V sno!uprac! só.llstnv, lJec.Jagógov a vý· 
robcov vyvw ula luvurcu Dlna, odborový podn ik Hoi'ovl · 
ce, n . p .. llr·ac.Jcc h.rúlov~ pred ~> I O!ltlml rokmi kon cl!ľtný 
~YP akot dcónu. Jo to n astroj, no k lot•om naši 21acl cvl
c~a 1 k o!'lcet·tu jú. ľypy nastrojov jod no t ltvých v9robcov 
m~ sú vsak zjecluoton é. Podarilo !lll m l podn i e t iť spo lu
pra?u n ~ Zjoc.Jn olonio v9roby ako t·doónuv s ustlilenou 
~'e_g t~trúctou . a r~zsahom. Som pruzid onllm u :;va tove j 
akordeón ove , .konfocl e ráclo (CMA ), čln1 !lom zťskn l tt mo:t
nosť v medzm á rodnom merud lu zueut pt·á cu. v Kl1 n· 
genthal! sa sľubne rozv: ja spolupráca akordo(uwv9r.h 
továrni. Spoluprácu prfs flÍhili l výrohcovlu v NSR. ZSSR 
F ranc úzsku a Taliansku V jednotnej v9roiJP. v1111 m je: 
d ln ú pers pektfvu rozšírenia tohto n6stro111 na konr.e rtné 
p ódiá n a celom s ve te. v. ZITNA 
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O premiére 
Kataríny 
Izmajlovovej 

Brnenský divadelný bulletin Sovčtská 
hudebnč dramatická tvorba na brnčnské 
s céne prináša na 4. strane Informáciu 
o tom, že prvýkrát za hra nicami Soviet· 
skeho zväzu sa šostakovičova Katal'lnn 
l zmajlovová hrala v Brne 30. 4. 1936. 
Túto správu je potrebné opraviť. Pre
miéra s horeuvedenými prívlastkami bo
la to tiž 23. XI. 1935 v Bratislave v Slo· 
vens kom národnom divadle. Pretože sa 
ten to omyl dostal 1 do Cesko·slovenské· 
ho hudebnfho slovníka, považu jem za 
povinnosť, opraviť ho a podať obšfrnej· 
šiu informáciu o bratislavskej premiére. 

Roku 1935 sa pripravovalo podp!sanie 
československo-sovietskej zmluvy. Spo
ločnosť pre šfrenie kultúrno-hospodár· 
skych stykov a poznan! so ZSSR, založe
n á v Bratislave 28. II. 1928, pozvala v 
marci 1935 prednášať do Bratislavy di· 
rigenta Malej opernej scény v Leningnl
de ). ). Sermana o ruskej a sovietskej 
opere. Prednáška bola v malej sieni Re· 
duly [dnes divadlo VSMU]. ú vodné slo
vo predniesol dr. Vlodimír Clemenlis. 
Sél!a boln nabitá najmä mladými poslu· 
ch;íčmi. Sermanova prednáška bola pre 
väčsinu poslucháčov priam objavná, lebo 
dovted y sme len sporadicky vedeli nie
čo o hudbe v Sovietskom zväze po Vel
ke j októbrovej socialistic kej revolCicii. 

Po Sermanovej prednáške sa rozprúdi
la zivá debata. So sebou mal rukopis 
klav!meho výťahu šostakovič ove 1 opery 
Ka turína lzmajlovová. Pri prednáške, keď 
hovoril o sk ladaterovom talente a jeho 
d iele, citoval a prehrával na Ilustráciu 
časti z tejto opery. Pražskť speváci 
d~ Vanda Fuschová [neskôr krátky čas 
sólistka opery SND] a dr.). Urba n [ tiež 
prekladutel opery do češtiny ] spievall 
ukúl:ky s kluvlrnym sprievodom d irige n
ta Jnrosiho. Vtedajš! šéf opery Karel 
Ned bal a re~isé t· Viktor Sulc prejavili 
zúujem o inscenáciu opery. Serma n po 
návrnto do ZSSR Informoval sk ladateľa 

o záujme brallslavskej opery. V ZSSR 
mnli v~ak ibu jediný autorský oxemplát' 
- v rukopise. Opora bola s!ce už známa 
v 1\mtlr ike, ktle pod taktovkou poľského 
dirigenta Artura Rodzlfl~kého dosiahla 
v koncertnom prcdvedenť ve lký ohlas. 
v Anglicku vy!;iel klav!rny výťah s rus
kým a s angllcl<ým textom, ale nebolo 
dovolené poslat ho do CSR. Ostala je· 
diná cesta - prostredn!ctvom Spoločnos· 
1 i pre kultúrne a hospodárske styky so 
ZSSR vypožli!uC sl v Sovietskom zv!lze 
od[otogrufovanú pu rlilúru. Z nej Sil po· 
tom v archive SND rozpisovali kluvfr· 
ne výťahy, orchestrálne, sólové l zbo
r'ové lllasy. Dlvudclné dielne medzitým 
robili podľa návrhov pražskôho archi
tekta a divadelného výtvarn!ka Františ
ka Tros tera [vtedy pôsobiaceho v Bra ti· 
sla ve) dekorúcie a kostýmy. K. Ned bul 
n nštudoval vokálne a orchestrálne par
ty. 

Sl:ívnos lné chv!le prlpravy v divad le 
umoci1ova la prfležllosť osláv Velkej ok· 
tóbrovej socialistickej revolúcie. V ča· 

sopisoch sa objavili k ladné články, ale 
1 kritické poznámky k Sostakovičovmu 
dielu, podnietené Sermanovou prednáš· 
kou a kritickými článkami zo sovietske j 
tlače. Prvý raz su objavujú v sloven· 
skýcll časopisoch v širšom meradle člán · 

ky o sovietskej hudbe. Pred premiérou 
sa perom ozvali aj Inscenátori K. Ned· 
bal a v. Šulc. Skladateľ prisľúbil účasť 
na premiér e, potom sa ospravedlnil t ele· 
gramom. Slávnostnej premiéry sa zúčast
nili i hostia z Prahy na čele s dr. Zcl. 
Nejedlým, IL Thein zastupoval Národn6 
divudlo. Poi:etnejsi!l bola tlo legúcia z 
Viedne, ktorú priccstovula osobitným ou· 
tobusom - krilici, Iolog rufisll, reiiséri 
a ctirigouti, a lo tiez mnoh! du lsl záujem
ci o sovietsku hucl l.nt. Chýr o brfllisl av
skej premló t'e sa dostal 1 clo Ameriky. 
Korespondent čosopisu New York Herald 
bo l nadšený niolcn operou, ale 1 jel 
m scenác10u. l't·entleru vys tala! bra!is l!IV· 
ský rozhlas, od ktorého JU prebera la pa
rl~ska stanica Tour Eif[el. 

Opera mala na vtcdaji.ie pomery, koď 
pri iných súčasných operách bola náv· 
števnosť s labá, s lušné prijatie. O zapo· 
žlčanie hudobného materiálu požiadalo 
brnenské a olomoucké divadlo a obe 
operu o krátky čas predviedli. 

STEFAN HOZ~ 

Folok6pia Wagnerovho list u, o ktorom p1se vo svo jom 
l!ló.nku J. Albrecht. Snlmka: súkromný archlv 

V tomto krátkom čl ánku chcem uviesť niektoré nie bežne 
známe hudobné dokumenty, ktoré svedčia o in tenzivnom záuj
me o .hudbu v Bratis lave v dr uhej polovici 19. storoč ia. Vy· 
chádzam pritom z čl ánku, ktorý napfsa l dt:. Eugen Kvapli , . 
manžel vnučky dr. Karola Jurenáka a bol uverejnený v Gre~JZ
bote dňa 31. marca 1929 pod titulom "Spomienky na starého 
Bratislavčana a jeho hudobných vrstovníkov - Bra hmsa , Volk 
manna a Wagnera". Na záver zverejním doteraz nepublikova
ný obsah listu Richarda Wagnera, ktorý naplsal z Luzernu 
dr. Karolovi Jurenákovi v roku 1871. 

Dt·. Karol )urenák bol synom bratislavského verkoobchoclnf
ka Adama )urenáka (1771-1837], k torý je pochovaný na cin
toríne pri Kozej bráne v Bratislave. V rodine Adama )u re náka 
pôsobil ako vychovávateľ obrodeuec a neskorš! redaktor Slo· 
venských novín - Daniel Li chard. Synovia Adama Ju renáka 
podnikli s Danielom Lichardom v roku 1832 ces tu clo Talian· 
ska (o čom píše jaroslav Vlček vo· svojom die le "Dejiny slo· 
ven skej litera túry" z r. 1890, obnov. vydanie Martin 1923, 
str. 245 ]. Z ostatných synov Adama )urenáka vynikali na jviac 
Anton a Karol. An ton (na r . 1813) podni]{ol ako agent Dunaj· 
ske j parop lavebnej s poločnosti zau jfmavú panenskú plavbu 
dunajského pamfka František L z Ang licka cez Čierne more 
- hore Dunajom cez Kazanský priesmyk. 

Pre hudobnú minulosť najväčš! význam však n~dobudol naj
mlad!il syn Karol )urenák (J822- 19ll) . Právnika dr. Karol11 
Juronóka navštevovali klienti v komerčne-práVJJych otázkac h a j 
zo zahranič ia. Bol pritom výborným pianistom. Pod ľa dr. Emilfl 
J<vupila )u renák sa s Bra hmsom zozntlm!l u spolotného pr in· 
teľa prof. Billrotha. Jurenúkov záujem o dobr ú hudbu pripravil 
pôdu k ln tlmnemu priateľstvu. Brahms často a rád navštevo
va l pohostinný dom Karola )urenáka a zažil tu pekné eln!. 
Brahmsovi sa páčil Jurenákov dom (je to dnešn á budova Ná· 
rodného výboru Bratis la va I na Va janského nábrežf ). Z tohto 
styku existujú plsomné doklady. Dita 9. mája 1856 napr. piše 
Brahms: "V(tžený páni Vo štvrtok cca o 8. hod ine sa koná 
s pomínaný kvartetový večer u pána dvorného radcu Billrolhn, 
1\lserslrasse 20. Ste srdečne pozvaný a dúfame, i,e Vás uvidí· 
me. Oddane a s pekným pozdravom ). Brahms". V inom liste 
plše Brahms: "Ku generálneJ skúške 29. decembra o 9. hocl inn 
a k predvedenlu symfónie, k torú sa koná 30. decembru, si 
Vás dovoľuje úc tivo pozvať J. Brahms. Prfjemné ~viatky 
). Brahms". Brahms s oblubou predhráva l svoje skladby, pri· 
čom sa neraz sta lo, že nechal r ukopis svojej skladby u nie
koho z pr!tomnýcil. Diía 30. mája 1878 napísal Karo lovi jure· 
nákovi: "Tak som sa mýlil , ale malo to svoju prlčinu, ked' 
som nemohol n ájsť variácie! Srdečný pozdrav ). Brahms". Ďal 
šf list ). Brahmsa Karolovi )urenákovt z decembra 1888 svedč! 
o ťažkostiach, ktoré sa vyskytli pri predvedení Brahmsových 
d iel. Brahms písal )urenákovi: "V sobotu sa nekoná f ilha r
monická s kúšku a v nedeľu nebud e žiadna symfónia u úctivo 
dolu podpfsanéhol Iste ste sa o tom dozvedell od Vášho pána 

syna, keďže nepoznám Vašu presnú adresu, neriskujem viac, 
ako tento srdečný pozdrav, Vás oddaný ). Brahms. Práve prišlu 
Vaša karta". Iný list zase sved či o Brahmsovej úcte voči dob
rómu vlnu. Tak napisal 17. decembt·a 1878: "Máte najúprimne j
s iu vďaku za nádhernú debnu. Začal som na jskromnejsou eli· 
ketou - aká perspektíva sa tu otváral Máte k rós nu vlas ti 
V januári pôjdem tam (s Joachimom]. tak Vós môžem zase 
navštťviť v PesU? Tak som tomu t~spofi rozumeL Vás .zo s rdci! 
vďačný a oddaný Braluns" . Aj další list svedč! o tom, itl 
Brnhms holdoval dobrému vlnu, keď p!še ]urenftkovl v no
vembri 1877: "Vážen ý priateľ, v stredu o trete j hodine skúša 
lle llmesberger [s kvartetom) a ja . Vo iHvrtok hráme a j jednu 
spatnú son átu podpísaného. K tomu Vás pozývam samozrejme 
len pomimo - ale poh úr dobrého vína Vám môžem ponúknu ť, 
aby s te pritom za budli na špa tn ú hudbu o nebesky ju vn!malll 
1'ek p ríďte, zastavte so u mňa o iste vydrime skúšku v do b· 
roj nálade! Bolo by skocla , koby ste prisli až vo štvrto k - So
náta naprosto ne patr! clo koncertnej sály. - Teda v stredu 
o tretej hodine vo foyer Muslkvere lnu. Ale toto vlno - a na 
posmech mi ho pos lal Wasser! [voda ). Zatiaľ s najk ra jiHm po· 
zdravom Vás srdečn e oddan ý ). Bru hms". 

]urenákov s tyk s Volkmannom bol tieZ velmi s t·dečný. Volk· 
mu nn vcnúval !'>erenádu op. 59 č. 3 pre sláč i ky [g mol) Karo
lovi jurenákovi. 

V článku dr. E. Kvapila sa dočltame, že ]urenák bol i vý
znamn ým rečníkom s dobrým humorom a duchaplným vtipom. 
S Richardom Wagnerom sa dostal )urená k do styku vďaka 
svojej výrečnosti, pričom )urenák preukázal 1 veľkú znalosf 
celého diela Richarda Wag nera. Pri návš teve Wagnera v Buda
pesti v roku 1863 vyzval1 jurenáka, aby mal slávnostný prí-< 
hovor, o čom sa dočftame vo Wagnerových memoároch: "Zo
známil som sa tu s niektor ými významn ými u nadaným! mia· 
dými mužmi, kto['( žili v opozlcii p roll Rakús ku, medzi ni mi 
mi ostal pán Rossti v priatelske J pamtiti. Pripravili mi idy lic kú 
slávnosť v podobe hostiny, ktorá sa konala za účasti niekoľ· 
kých dôverných p ria teľov na du najskom ostrove. Usalašili s me 
sa na spôsob palriarcllúlne , slávnosti pod s tarým dubom. Sláv
nostnú reč ma1 mladý pt·ávnil<, ktorého meno som, žia!, zabu
dol a k torý ma dojal nielen ohi'\om svojho prejavu, ale pre· 
dovšetkým aj vznešenou vážnosťou myšl!enok, l<toré vychádza
li z dokonalého poznélnia vsetkých mojich prác a č inností, čim 
vyvolal môj úd iv a moje velké dojatie". Z rodinnej kroniky, 
je známe, že tento mladý právnik bol Ka rol jurenák. 

List z pozostalosti d r. )urenáka sa nachádza vo vlastnfctve 
mojej matky, ktorá ho zas dosta la od svojej matky jeanetty 
Fischerovej, rod. jurená kovP.j, dc~;;ry Antona )urenáka. Je to 
list Richa rda Wagnera zo dľía 30. septembra 1871 s nasledu
júcim znenlm: "Váiený pán, p repáčte mi, keď Vás informujem 
na hranici velkej vyčerpanosll len v krátkosti o milých doj· 
moch z Vaše j správy. A keď Vám zárovet'l oznamu jem, že som 
ocloslal V<\š list p . Ritterovl, a by sa vyjasnila fa tá lna langov· 
ská zá l ezi tosť a robtm to, aby sa c!til donútený poslať Vám 
ziadané klavfrne výťahy. 

Dobre by bo lo, koby pán Lang poslal k vyriešeniu prvej zá
ležitosti spominané potvrdenie a pr os!m Vás preto, aby ste 
pova~ovali z jeho strany prl kaz za daný, aby ste dostali toto 
potvrdenie od pána Langa; ak by tento tomu nechcel rozu
mieť, chcem, a by sa za l eži to~ť s Ritterom dostala tak <.Io po
riad ku a aby son1 zo struny mnlchovskej tla čiarne nebol tým 
obťažovaný. Srd ečne Vús pozdravuje Váš oddaný Riclwt·d Wag-
n er, Luzern, 30. septembru 1871". · 

Obálka lis tu Ric ha rda Wagnera sn s t rati la. Neexistu jr. ži ll· 
den priamy dôkaz toho, že a d resá tom bol skutočne Km·ol ju
rcnúk. Nepria mo vša k nemôže byť žiadna pochybnosť o tom, 
že li st bol adresovaný Ka rolovi )urenákovi, keď sa dostal prú· 
ve )urenákovou pozosta l osťúu clo rúk Marga réty Alb t'et lllov')j

1 
p riameho potomka )urenft kovcov. Okrem to ho nasveclčutu to· 
mu u j pomern<\ bllzk<'sť medzi Wag nerovou n ávštevou v Bud :J· 
pešti a dátumom listu. Z mô jho pro pisu , kto 1· ý nemôžB nl pu· 
kluclAť zn a bso lútne bezchybný, možno u sudzovať, že su st1·k 
Wagnera s )urenákom po prvom stretnutí ešte n eukonči l. Z<l[l 
sa , že sa Wagner oiJrMil no prúv nil<o ju re ná ka nielen a ko 
na prla tera hud by; veď z obso11u lis tu vyplývn, že juroná k 
bol oboznáme ný aj s n ieklorýmt spormi a konf li k ta mi Ric harda 
Wagnera. 

Deflnitfvnu interpre táciu listu treba azda zvet·iť špcciuli s
tovi. Pre nas je však zau j!mavé, ie polln utó hudobnó diut tio 
v druhej polovici 19. storočia vyžarova lo aj na Brulis lav u. Nie 
je sn áď nepodstatné, že sa Karol jurenák, l<lOrý bol zroltne 
wagnerianom nenechal ZAsl ep i ť, keďže sa ncorienloval v 9 lt1 Č· 
ne len no Wagnera, a le že vede l ohoúno ll ť hudbu pt'olicholl · 
ných tá borov, c čom svedči cht·onológia kontak tov, ktoré za
ča li Wagnerom a neskôr pokračova)[ Brahmsom. 

jAN ALBRECH'ľ 

Spomienka· na Rudolfa Országa 
zanechal práve v hudobno-pedagogicke j 
sfére. Výchove mladýc h talentov sa ve
noval od svojej mladosti. Re~pektujúc 
individu alitu ka2dúho žiaka, dosahoval 
dobré pedagogické výsledky. Cierom je
ho pedagogickej práce bolo v prvom 
r a de vzbudiť v žiakovi lásku k hudhe, 
nauč iť chápa ť jej zúkonitosti. K ~lakom , 
ktor( ~tudovall n Rudolfa Országa pa tril 
i Peter Michalica. 

koval i v komornom t riu (hral violon· 
čelo) , často sprevádzal na koncertoch 
spevákov a pestoval domáce muzicfro· 
vanie. 

Hudobný vývoj neformujú Jen liplčko
vé osobnosti, ale i drobni zanieteni prak
ticki hudobnfci. Jedným z nich bol i Ru
dolf Já n Ország (1893- 1962] , ktorý ts
mer celý život pôsobil v K1·emnici. Prvé 
poznatky o hudbe zfskal od otca - or· 
ganistu, neskôr na učitelskom ústave v 
Ostrihome, kde litudovaJ hudbu aj 
súkromne. Po litúdiách pri jal miesto or
ganistu a neskôr mestského hudobníka 
v Kremnici, kde viedol miestny ama
térsky orchester i zbor. Túžil prejaviť 
sa aj aktivnou koncertnou činnosťou, 
usporiadal v.iacero organových koncst·· 
lov v Kt•c nutici a získal povesť pohoto
vého lll'ái:a a improvizátora. Spoluúčin-

Rudolf Ország, hoci sa hlásil k maďar
ske j národnosti, ned ištancoval sa od s lo
venského obyvateľstva tohto trojjazyčné
ho mesta. Vážil a cenll sl mylille nkový 
a citový svet Slová kov, obdivoval ume
leckú hodnotu nášho hudobného folk ló
ru. Svojou kompozičnou tvorbou pri11ple· 
val k vytváraniu s lovenskej hudobne j 
tradície a pedagogickou činnosťou 
(súkromnou i na Státnej hudobnej Akulc 
v Kromttioi) pomáhal dvíi.Jať úruvoii hu· 
dobného ~kolstva. Najvýraznej&ío aktívn 

Z jeho kompozičnej dielne vychádzali 
predovšetkým skladbičky inštruktivneho 
zamera n ia, 1!1 uz to boli jeho detské spe
voluy Jurkov sen a O princeznej Solí
manskej - a le bo skladby pre klavír, 
husle a violončelo. Ostatné kom pozície 

lnlitrumentálne, vokálno·iniilrumen
liílne (Slovenská rapsódia ) alebo komor
né - majú prílet.ltostný charaktuJ.', 

Pomnik a busta ~lovensk~mu skladateľovi MlkUldsovt Moyze~o
vl (1872- 19441 v bratislavskom Sade Tanka }{r(lľa. NecloWe 
105. narodenill!J skladnlel'a sl pripolllenula sl ovcnskó. kultárna 
verefnosť 6. decembra l . r. M. Moyzes sa vdenll do sl ovenske/ 
hudby ako pedagóg, autor radu skolských učebnic, organizó.tor, 
ver ejný Nniteľ a skladateľ. Svofu kompozii..!nú aktiiJílu rozvi· 
nul najmä po IJStupa svoJ/to syna Al exanclra na p!'aiskt! J<on· 
zervat6rlum. kedy sa Mikuló.š Moyzes dostal clo uii>'ielzo s/!Jkll 
s českou hudbou a vtedaJším prúdenlm v hudbe vôbec. Bol 
aut orom cel~lto radu zbo~ov, ťlpraiJ slovenských ľudov.tíclt pies
nl, komorných skladieb a orcl!estrdlnych diel f Mald vrcllOIJ· 
skt! symf6nta, I. a Il. suita ..• /. U~ pred rokom 1918 hľadr;Z 
slovenská lwdobnťl rei!, odvodent1 zo slovenske! ľudovej piesne. 

Sn!mky: Ivan Lužá k 

NORA 1\YSELA 



V juhoslovanskom Rovin j zasada la • 
diwch 27.-30. októbra 1977 Asociácia 
em•ópskych ko nzerva tórii, akadémii a vy
sokýc h hudobn ých §kôl, Na zasadnut( 
1111 )Jodrobne prediskutovala náplň a pri
prava kongresu Asociácie roku 1978 v 
Londýue, posúdili sa súl:asné európske 
hudobné súťaže a doš lo k veľkej výmene 
názot·ov k otázkam pedagogickým. Sú· 
časne v Rovinj organizova li juhos lovan
ské škuly spolu s televíziou seminár na 
tému Spolupráca umeleckých !kôl li hro-

K • o e 

A 

slucháčovi i perfek~é pedaaoaické nde
lanie. 

Nejde v!ak o hocijaké vzdelanie, ale 
moder né, s využitím technických médii 
a moderných prostriedkov. Správne sa 
v diskusii kon~tatovalo, ie ani jedna 
moderná škola dnes už nemô~e pracovať 
bez vybaveného elektroakustického na · 
hrávacieho š tfidia, ktoré umožňuje gpn· 
ji ť teóriu a prax, teóriu 11. znejúce pri· 
klady a pom áhať, aby ga získané poznat
ky zafixovali biblie. Nie J• lo chvála 

nýek stťa!(. Svojim itlenom poslala an · 
kelový d.otunfk, ako hodnotia jednotlivé 
stlťaie a tieto podklady vyhodnotila . V 
otvorene( estetickej diskusii sa dospel o 
k uzherom, ktoré po drobných korek
ciách . budá mať onedlho členské ~táty 

a školy k dispozicii. Je zaujímavé, že 
Cajkovského sft(až v Moskve má mi mo
r iadne dobrý zvuk a figuruje v popredi 
tohto rebrll!ka . So zaujfmavýnt námetom 

oblémom 

lotili návrh , aby zahrauični prihláseni 
účastníci mohli dta pred sl\t'ažou nie· 
kolko týždňov stráviť v NDR, zoznámiť 

sa s prostredim i nástrojmi, ziskať tu 
osobnú istotu a tak mať rovnaké pod· 
mienky ako domáci súťažiaci . Je to vel· 
korysá koncepcia, ktorá sa bude asi • 
priebehu niekolkých rokov realiznvať. 

V Európe sa dosť diskutuje i o tom, 
ako správne posfidiť Individuá lne a ko· 
lektlvne vyui!ovanie. Podnety k tomu dá· 
vajú najntä Japonci, ktorf vyučujfi napr. 
husle v skupinách a majú Yynikajúce 
úspechy. Asociácia túto tému zatial len 
rozdiskutovala a bude sa k nej zrejme 
Yracaf. 

umeleckého š Zasadnutie Asociácie v juhoslova nskont 
Rovlnj presiahlo rámec bel ných diskusii, 
prijalo rad uzáverov, pričom iia pt•ed· 
pokladá , že do budúceho kongresu " 

mad nými oznamovacfmi prostriedkami a 
uskutoč nil sa už VII. ročník med zinárod
u íiho stre tnutia hud obne j mládeže, spo
jený s voľnými besedami a večernými 

koncertmi. Keďže mnohé otázky hudob
ne j výchovy sú spoločné viacerým eu
J'Ú}lskym štátom, dospelo sa už k urči· 
tým celoenrópskym pohľadom . 

Súi:asná situác ia umeleckého hudo bné 
ho likols tva je veľmi diferencovan á. Zn· 
čina to už nejedno tn ým názvom u melec
k }tch ~kdl, kde v niekto rýc h ~tátocb ko n
zervatť\rium preds tavu je najvyšši typ, 
v iných je ro vnocenn é s akadémiou, do
konca sú pripady, že konzervatóriá v 
niektorých š tátoch majfi vyššiu úroveií 
ako vysoké hudobné j;koly. Toto do istt!j 
m'ery sťažuje komu nikáciu medzi jednot
livými školami , ale najmä plynulú vý
menu pedagogickýc h skfisenosti. Asociá· 
cia sa už niekoľkokrá t pokítša la ná jsť 
spoločného menovateľa, .ale vždy sa uká 
zalo, že napr. v učebnej lá tke sú part
nerom československých konzervatórif 
konzervatóriá vo Francfizsku alebo kon
zervatóriá v Holandsku, zatiaľ čo napr. 
k onzervatóriá v Ta li a nsku ma jú zhruba 
ÍII'Ol'eň II. cyklu našich ĽŠU. Asoc iác:ia 
už d lhší čas vyvíja úsi lie získať reá lne j
ší 1w hfad do učebných osnov jednotli
vých š tátov, hlavne si dostatočne overiť 
ich náročnosť a ce lkový rozsah esteti c
kých požiadaviek. j e to zre jme p roces. 
ktorý bude trvať dlhši čas. Asociácia 
podniká veľa kt•okov, aby si školy vymie
ňali učebné plány a os novy a predovšet
kým, aby sa zvýraznila vedítca funkcia 
niektorých špičkových umeleckých líkôl, 
najmä sovietskych konzervatórií. 

V celej Európe sa na umeleckých ško
lách pociťuje potreba zvýšiť doraz na 
hudub nfi pedagogiku a vôbec prípravu 
absolventov pre pedagogicl;,(t p rácu, p re
tože sám život si vynucuje túto ko ncep
ciu, V súčasnom koncertnom živote sa 
ppstupne uplatnia hlavne só lis tické špil: · 
ky, vrcholné talenty, overené mnohými 
svetov ými súťažami. Veľké možnosti však 
pos,kytuje rozvija jítci sa kultúrny život, 
s túpajfici kultfirny pulz v menšich mes
tách ·a väčši záu jem rodičov o estet ic
kú výchovu svojich delL Potreba kvali 
fikovaných uč iteľov, u ktorých sa pred · 
pokla dá lokálna ko nce•·tná činnos (, je 
v eľk á a len máloktoré š táty ju do lera:r. 
do~ta točné pokr~vajft . Asociác ia chce a j. 
v tejto situácii pomôct'. Preto bude cen
trom pollnrnosl i budúce ho ko ng resu v 
Londýne té ma "Spojenie umeleckých a 
pedago~o:ických aspek tov na umeleckých 
škQlách". Keďže sa hudobná priprava 
pre učiteľské povolanie dosť d ll10 pod
ceiíovala, v sút:asnos li s ft tie to problémy 
dosť na liehavé a nenwžno ich podceňo
vať . Budúci ko ngres Asociácie chce všet
k ým euró pskym ško lá m uľahč il' r iešenie 
týchto otázok. Chce novými argumenta mi 
podložiť potrebu umožniť každému po· 

Slovenská f illta rm6nia je 
dnes orchestrálne teleso, v kto
rom hrajfi výbornf muzikan ti
s ólisti. Clenom orchestra je aj 
trúbkár Ka mil Roško, s ktorým 
sa za myslfme nad niekoľkými 
problémami inle••pre tačné ho 
umenia tuhto nástroja. 

Hneď na začia t ku umelecke j 
cesty ste zfskali niekoľko vý
znamn ých oceneni: 4. cenu na 
sf1ťaži Pražskej jari 11962), 

Jaure á tstvo Medziná rodné ho fes
tiva lu ml íideže a študentstva v 
Helsinkách a fičasť na Pre· 
hliadke mladých interpretov v 
Trenl: ia nskych Tepliciach. Po
známe vás ako só lístu, komor-

. ného a orchestrál neho hráča . 

ak kon~lalujeme, ~i! b••alislavské kon
zerva tórium má už viac 1•okov podobne 
vybavené š túdio. Získalo tu mnohé no
vé skúsenosti a v tomto znrysle P•:ed
s lihlo nielen i!P.skoslovenské umelec ké 
školy, ale i vefké množstvo zahraničných 
partnerov. Ukazuje ~a , ze i túdio, kde si 
iitudenti nahrávajú svoje koncertné vý· 
kony, kde p redn ášky z teórie, histór ie 
a estetiky dokumentujít ítmerne vybraté 
ukážky, je nevyhnutne súčast'ou moder· 
nej ~koly, že tam, kde ho nemajft, pre
trváva zastaralost', oneskorenosť a za· 
ostávanie za vývojom. 

Zdá sa, usudzujúc podľa infor mácií 
v Asociác ii , že najďalej sa v tejto oh
lasti dostala Varšava a Bratislava. V sú
vislosti s témou budúceho kongresu MB 

znova podčiarkla nutnosť spolupráce s 
roz hlasom, televíziou a tlačou. Už v mi
nulos ti Asociác ia p rizvukovala , ~e time
lecké ilko ly si musia budovať svoje spo· 
lučenské pozície v tesnej spolupráci s 
vplyvnými oznamovacími prostriedkami. 
Hudobná hodnota , výrazný talent, nové 
pr ogresívne iniciatlvy a vôbec cesta do 
budúcnosti sa Jah~ie realizujfl, ak každá 
z týc hto ikôl má dobré kontakty so spo
mfnanými inštitftciami. Zástupcovia NDR 
i nformovali , že v ich krajine sfl dokon
ca uzavreté zmluvy medzi umeleckými 
~kolami a ďalšími významnými inllilú· 
clami , takže napr. poslu cháči posled
ných ročníkov už hrajú niekoľkn mesia
cov v ~tíitnych ot•r.hostrot:h, na jtalentova. 
ne jšl dirige nti pôsobia rad rnesiar.ov vo 
filharmonlckých tele11ác h, posluch áči pe
dagogického smeru učia viac mesiacov 
l!kfllobne na ni ž!ilch hudobn ých lkoláclt 
altf. 

Asociácia dešifrovala pojem "profesio
nálnej p rip ravenosti ·absolventa ". Kon
š tatovala, že v tomto prinášajú veta pri
kladov práve socialistické štáty. Profe
sionalita znamená. plné zvládnutie tech
nickýc h a estelicko-ideových predpokla
dov pre sa mostatnú umeleckú či pedago
gickfi činnosť, dokonalé zafixovanie hod
notových systémov vo vedomi ahsolven
ta a lí iroké zasaden ie vlastných vedo,mu!'
tí a riešenýc h problémov do širiiich eu
rópskyc h kontaktov. Tento pohfad mnoz· 
ň ujc jednotlivým školám i pedagógo m 
pos ítd it' mnohé problémy v iid!ch · súvis
los tiach, vyhn fi.ť sa p.rovincionalizinu; sta
vať si správne es.tetické ideál y a maxi
má lne rozvljať vyučovací proces. Niekto
ré západné umelecké ilkoly už aplikujú 
model bporného, ale· účelného 'Vyučova
nia hudobno-teoretických disciplln , kde 
síce vypustili viac údajov, ale pol! Ha já 
s ak livnou spoluprácou itndenta a 1 väč
lHm podielont praxe. 

At~ociácla sa pustila do jednej z naj
chúlos tivejliich iloh - posúdiť úroveň, 

význam a 1inosnoaf európskyeh hudoh-

l 

priili llfidru'ho'fia z NDR, ktorf tlmočili 

nespokojnosť s doterajšou koncepciou 
llledzinárodnej Bachovej sftťaže a pred-

Lond ýne v novembri 1978 sa vera veci 
e~te ujasnf, vykonzultuje medzi jednot
livými ~tátmi a ilkolami a esteticky 
upresnf. ZDENKO NOV ACEK 

• Vl'ľAZSTVÁ NA ME
DZINÁRODNÝCH Sú'l'A-
2IACH v roku 1977 zna
menali p re sovietskych 
umelcov boha tú kolekc iu 
cien. Na s úťaži huslistov 
v Zagrebe zfskal l. mies· 
to š tuden t moskovského 
ko nzervatóri a L. Ambu
cumiam . Na súťaži spe
vákov v Aténach dos tal 
zlatú med ailu S. Arch i
pov, druhú cenu - V. 
Ma lčenko, ume lci Veľké
ho divadla. Bee thoveno
va kla vfrna súťaž vo 
Viedni: L cenu N. Pan
ko vova, 3. cena N. Vla
senkova. Súťa ž akorcleo· 
n isto v v Klingenthali 
(NDR) : l . mie~;to V. Ši· 
s in , š tudent Rostovské
ho hudobno-pedagoglc· 
kého inšti tútu. Schuman
nova spevácka súťa ž v 
Zwickau (NDR) : 1. cenA 
B. Mareš kin, sólista Len
ko ncert u, 2. cena A. 
Dniščev, sólis ta Kazaš
skej filharmón ie. Súťa ž 
spevákov v Riu de Janei
ro: 2. cena L. Semčuko
vová, só lis tka Veľkého 
divadla opery 11 baletu 
Bie loruskej SSR, 3. cena 
1'. Novikovová, sólis tkll 
leningrads ké ho Ma lého 
divadla opery a bal etu. 
Súťaž inštrumentalistov 
na festlvale Pražská ja1·: 
l. cena S. Bubnov, štu
den t moskovského kon 
zervatória (flau ta), 2. ce
na A. Arni ca ns • . asisten t 
- · ·stá žista mos kovského 
kon zervatória - (fagot], 
2. cena - A. Kazakov. 
student leningradského 
konzervatória · ( klavfr 1, 
2. cena . Ch. Cinaka jev, 
člen Symfonického ór
chestra Leningradskej · 
filhar mónie (hobo j) . Ten· 
lo výpočet nie je úplný, 
lebo denne rastie zoznam 
víťazov rôznych medziná · 
rodných súťažf (pripo
meňme aspoň 3. medzl
náťodnú súťaž baletu v 
Mos kve alebo prvý raz 
na austrálskom kontinen
te usporiadanú med ziná
rodnú súťd klaviristov, 

k torej sa zúčastnilo 37 
hudobnfkov z 20 krajfn: 
3 zo 6 clen udelili soviet
skym klavir istkám 
Plotnlkovo vá - I. cena, 
Navasarďanovová - II. 
cena, Dojdzašviliová 
Vl. cena - ktoré nazval 
austrálsky rozh las "tromi 
sovietskymi briliantmi" J. 

V NOVEMBR! T. R. S!l 
dožila sedemdesiatin Dra
homíra Vihanová, ktorá 
posobila dlhé roky na 
bral islavskom konzerva
tóriu a palrila k tým kád· 
rom, ktor~ mali možnost 
·študovať určitý čas i va 

Francúzsku, kde sa spo
znala s Bohuslauom Mar 
tinu a niektorými prls· 
lušntkmt parížske! Sest
ky. Pedagogicky začaltl. 
p6sobit na hudobne, sko
le v Brne, potom na 1om 
istom type školy v BT·a
tislave a na Vyšše; lzu
dobne; škole u Bralislave. 
Po splynutí te;to skoly 
s konzervatóriom, pre~·la 
ucíť sem. Prejavila sa 
viacerými metodick.ými 
úvahami, publikovala 
svoje spomienky na pa
rzžsky pobyt, venoval a sa 
i niektorým otázkam sú· 
časne; organizdcte hu· 
dobného školstva. 

ľomúš Koutník - absolvent AMU - odúc 
dirigovani e a hra na violončelo Z tohMročn,. 
medzinárodne; súťaže mlad.fjch dirigentov ' 
Besancone sa vrátil ako víťaz. Získal spolu · 
Alim Rahbarim z Iránu prvtl cenu. Je to cenn•. 
devfza pre vstup do profesiondl neho sueta hua 
by. ľomd§ Koutn!k má všetky predpoklady zna 
mena( v budúcnosti na dirigentsket dráhe viar-. 
než bežnq priemer a zdležt len na 1~om ako 

.dokáže pracova( so svottm nadantm. 'E. )( · 

lf 

l trúbky. 
by Monteverdlho, FanUn iho, 
Bendinella sú napísané pre 5 
trúbok v rôznych hlasovýéh po
luhách (clarino, quinta, alto e 
basso, vulgano, basso) a tym
pan,Y. Tieto skladby sa hra jú 
aj v obsadenf 2 trúbky, lesný 
roh, poza una, tuba a tympanv. 
Pre takéto komorné súbory má
me dnes už dosť novoobjavene j 
histo ricke j 1 súčasnej litera lú
ry. )ej nedostatok však pocl· 
ťujeme v edičných plánoch na
š ich vydavateľstiev (v oblas11 
no tových materiálov l gramo· 
platn!). 

ri obohacujú litera túru trlrns
kripcia mi. · Chcem rozšfr lf svoj 
repet·toár o transkripcie baro
kovýc h koncertov. Domnievam 
sa, že hranie transkripcii je 
rovnako hodnotné ako každý 
umelecký výkon a malo by sa 
v našom koncertnom živote 
viac rozšfr lt. 

Koncertný fivot Slovenska fe 
velmi r ozmanitý a bohatf'. V 
čom vidíte ďal~le mofnosti je
ho roivijan ia? 

Ktorý sposob in terpretácie je 
pre váli umelecký rast najdôle
žite jši ? Kamil Rosko 

- Koncertný živo t na Slo· 
vensku ie naozaj široký a roz
manitý,' poskytuje však s tále 
vera možnosti pre jeho oboha
tenie, predovšetkým v obla stľ 
dramaturg ie. Koncertné progra · 
my uvádza jú predovšetkým k la · 
vfrnu a sláčikovú litera túru v 
ob la s ti sólovej,. aj v oblasti ko · 
m01·ne j hudby. Chýbajú nám 
na pr. komorné súbory 7.ložané 
z nátrubkových d ychových ná
s trojov, tak ako sú známe z 
na jsta ršfch sklad ieb pre nátru b
kové dychové násh·o.je. Sklad• 

V sfiYislostl so zavádzan{m 
novej ikoh1kej sbtavy prípra
vu je sa t•ad zmien aj v oblas ti 
umeleckého iikolstva. Ste peda
gógom VSMU, uvažoval[ s te 
nad nejakou zmenou, ktorá by 
viedla k zdokonaleniu pr ofilu 
altsolventa? · 

T!beaux, Ralf Quinque), a le naJ
viac podnetov som získal pri 
š túdiu sovietske ho školstva . U 
nás sa vyučuje len sólová hra 
( 2 hodiny týždenne), na so
vietskych konzervatóriách sa 
rozlišujú v učebnom pláne tt•i 
typy hodfn: hodiny só lovej h rv 
- individuál ne. hodmv tecb· 
n ických problémov (etud) -
skupinové a hodiny orciHlst ,·á l · 
nych partov - s kupinové (pd
prava na predmet hra v or
chestr!) . Pova žu jem Zfi pot reh
né zaviesť a j u ná~ vvn~nvan 1 e 
orchestrálnej h•·y, PI'Hclov?;ct . 
kým preto, že väčš i n a >lh~o l
ventov po ukončen! štúdia h r ~ 

v orchestroch. Na týchto ho· 
dlnáéh hra jil hráč i jednotllvv1 h 
nátrubkových nástrojov o r r hf's
trá lne par titúry tak, že sťl ob
sadené všetky hlasové polohv 
nátrubkových nástrojov a v 
jednot livých hlasoch sa žiaci 
s trl edajl1. Zaujfmavé sú 111 ho
diny technických problémov, 
kde sa v zásade hra nnl"ono 
v štýle tenuto-por tamf!nto ja 
sám považu jem tak1ílo h ru 211 

najdôležitejšiu v me todike vv· 
učovan!a a zásadne vvr hAd:>:R m 
zo š túdia ha t•okovéhn ~!<ílu. 

- Zásadne vychádzam z ná
zoru, že nezáležf na tom, čo 
hrá m, a le ako hrám. Preto ka ž· 
d ý umelecký výkon - sóli s tlc· 
ký, komorný aj orchestrálny -
je pre mlia roynako významný 
a ven u jem mu dôkladnú prípra
vu. Dr.nne si uvedomu jem je· 
d lný dôležitý moment - vyko
nať svoju prácu čo naj lepšie. 
v oblas.tl · s6lnvej hry. po inter-

Snfmka: A. Smotlák 

pretácii koncertov pre trúbku 
J. Haydna, B. Marli nú, J. B. 
Martlnlho študu jem teraz Va· 
riácie p re trúbku Alexandra 
Albrechta. Pre koncer ty SF 
študujem tr úbkový part Prfbe
hu vo jaka od Igora Stravi ns ké· 
ho. V obla s ti sólovej literatú
ry vznik lo pre trúbku pomerne 
málo skladieb, preto lil tl·úbkA· 

Základným problémom 
mojej pedagogickej praxe je 
problém rrietodtky hry na ná
tru)Jkové nás tro je. Tento prob· 
lém je celosvetový, Zaoberal 
som sa š túdiom metodických 
úvah známych svetových trúb· 
l:árov .{fMaul!ice A-ndré., Pierta DANIELA SLIACKA 



z 
"Roky sa m!ilaj6, letia a mnoho zaují

mavých, hodnotnýc h, krásuych vecí uni
k á z n~šho i ivota bez toho, aby sme si 
to stač1 f1 uvedomiť. 

A stačf v tom velkom pr evratnom tem
pe zmien tro~ku sa zastaviť, pozrieť sa 
d ozadu a zbadáte, že na vera vecf zby
točne zabúdame a dobre je sa ku n!m 
vrátiť. ~lstfme, že vera raz objavu jeme 
znova 111ečo, čo nalli pt•edkovia potrebo
vali tak a ko my. 
~edell čo je muzika. Cftili, čo je me· 

16dta, te mpo, rytmus. Hfadali s i pies
ne, nás troje, k toré im pomá hali lieta ť 
• oblakmi, šumie ť s trávou, mrmlať s 
vodou, prená~ať s a vo fa ntázii z miesta 
"!l miesto - cez hory, potoky a mali a j 
p iesne, nástroje, ktoré nútili človeka 
dl'ž,a t sa pevne zeme, dubasiť zem, ská
kal na pevnej pôde, rozhýbať ruky-nohy, 
telo vo vzne~enom nepokojnom rytme. 

Goytus v inictdlke bratislavski'!Jzo an/ifo
nalu z konca 15. slorot:ia. Snhnka : SNM 

Pri fuja re sa dá filozofova ť, prenášal 
myšli•mky bez prerušenia. 

Gajtly, o k torých je dnes reč, neno
chávíl jú č lo veka a ni chvUku na pokoj i. 
NemtH:cte an i trochu obsedie ť, ber ie vám 
to nohy, myká celé telo. Preniká do srd
ca. pl'úc, do žfl . Treba tancovať. 

Zivutné šťavy kozlia tku, žriebätku , s rn
k e neda jú pokojne stá ť. 

A "kozička" gájd pripomína pôvod 
inštrumentu, ktorý excelenh1e navodzuje 
a tnw s[liru vzneien()ho, nepoko jného, s tr
h njúce1to diania v prírode, a tmosfé ru 
mla dosti v tej najpodman ivej~ej podo
IJe. 
Účin dnel ných rytmickýc h skupin s ú

borov 'je v s ile ry tmu a melódie. 
Rytmus a melódia, osobitosť tohto ry t

mu a melódie pri ga jdách majú dnes 
svoje čaro. Ze pri gajdách, pri hre dob
rých gajdoiov, pt•i ich zabávanf sa r yt
mom cítili život d te a j hora, Jes, po
lana . To robi prameň, ku ktorému sa 
dn es vraciame, d te sv iežej~ím . 

Treba sa poďakovať v!ietkým tým, k to
r f sa s takou láskou k prameňom naše j 
n árodnej kultúry uacajú, že hodnoty -
potrebné at dnes - znovu objavujú." 

ZASLÚ:ZIL'2" UMELEC K. L. ÍACIIAR 
"Potešiť človeka hudobne vníma vého 

je možné dvon1a spôsobmi : spevom a lebo 
" muziko u". Pote~iť l!loveka, ktorý má 
vz t"a h ku zneniu slovenských l udových 
hudohn ých n ástrojov je tiež možné dvo
ma sp1lsobmi: aby ich uvidel a počul. 

A túto vzácnu prUežitosť som opäť 
prež il na tohtoročnej súťaži výrobcov lu
dových nástrojov o cenu dr. L. Lenga 

v Detve. Osta ne to pr e mňa veľkým 
VZOl'Om. To, ~o som vycftil z vrúcneho 
s vuku "gajdi~ky-kozičky" odnál am si v 
s ebe domov." . 

SYETOZÄR STRACINA, 
HUDOBN'2" SKLADATEĽ 

•••' 

Už po tret1krá.t bola organickou sú
časťou Folklórneho festivalu pod Pofa
nou v Detve súťaž výrobcov ľudových 
hudobných nástrojov o cenu dr. Ladi
slava Lenga. U'oto podujatie spojené s 
menom tohto významného slovenského 
e tnomuzikológa má za ciel propagova t 
a aktivizovať výrobu pôvodných Iudo
v·ých hudobných nástrojov na Sloven
sku. 

Prihlásených výrobcov hodnotlla od
borná porota. Tým hudobným nástro jom, 
ktoré splňajú p_r1sne kritériá tejto súta· 
že, sa udeiu je d iplom s označením hu· 
dobného nás\ro ja INSTRUMENTUM 
EXELLANTE, ako aj trojica strieborných 
plakiet, ktor ých autorom je zaslúžilý 
umelec prof. Ján Kulich. 

Po dvoch ročníkoch venovaných ty· 
plckému nástroju z oblastr Podpofanla
fujare - prišli v súťaži na rad gajdy. 
Do centra pozornosti sa dostali jednal< 
preto, že reprezentujú jeden z na jstar· 
šfch nástrojov nášho Iudového lnštru 
mentára, ale aj pre to, ie počet lnterprf! 
tov a výrobcov tohto nástroja sa v pps 
letl nýc h rokoch povtižlivo zmf!n~ll. 

Ako sa ukázalo prt súťaži výrobcov fu . 
tk. dok6Z&la této akcia zmol>illzovat ta-

:v· , ' , 
.YC c rp a e 

k ý ve1k9 OKruh vj1rohcov a záuJemcov 
o tento niblt'OJ clo tej m1er)', že nemu

strne mat obavy, ze sa z na~ho í ivota 
vytrati. Nedá sa síce oča l<ávať, že sa s 
podobným ohlasom stretnú výrobcovia 
všetkých nástrojov, k toi'é sa budú v bu· 
dúcnos tl do Detvy prizývať, ale ako na
svedčujú v}'sledky, znamr.na In aj súťnz 
gajdošov významný prínos pre aktJvizú· 
eiu života tohto nástroja na ~lovensk11: 
tretina zo 16 prihlásených sa začala ve
novať gajclám - alebo sl ich po rokocn 
odmlčania pripomenula - len kvôli tej· 
to súťazi. 

V tomto roku sa koncepcia súťaže do
plnila o dokumentačnú zložku. Populal'i
ta súťaže, na jmä jej occnenw v ľudo
vom prostredí, vytv1lra vef111i dobt•é moi.· 
nosti na zachytenie cenných údajov o 
nástrojoch samotných. 

Je známe, že ludové hudobné nástt·o
je odráža jú rozsiahly komplex (tdajov o 
kultú i'e a hudbe našich predkov. Pc·eto 
sa pri tejto súťa~! pre potreby doku
mentácie pod vedenlm etnomuzikológ11 
PhDr. Ivana Mačáka vytvorila pracovn(t 
skupina zložená z expet·tov mPdicínv, 
psychológie, etnomuz!kológie, socio lógie, 
hudobnej kompozfcie, etnograľJC, akusti
ky a zvukovej a f11movej ·clokumentáct c, 
Hby zaznamenala najrozlicnelste aspekty 
výroby gá jel, ich výskyt a vvznAm v spo
ločnosti, tcl'minológiu, repcrtoúr a v ne
poslednom rade i charaktonst ikU osoh· 
nostf, ktort> sA im venujú, a prostredie, 
ktoré Ich obklopuje. ... 

- Naša koncepcia dokumentáCIO SA 
spojila so sútažou výrobcov hudobných 
n[tstro jo v - hovOJ•f dr . Iva n Mačák -
a my ::.mc navrhli, aby dočasne, na urči
tý časový úsek, konkrótne na 8 rokov , 
sa mobilizačné poslanie, ktoré bolo pO
vodnou nápllwu teJtO súťaže, akcentova
lo dokum~!ntal'nou zložkou. Je však po
trebné povedať, že sa neuzatváraj(t ·mo.r.
nost i !.JVplyvitovanla tejto súťaie s mc
Um in ým. V buclítcnosl! môže dôjsť k 
akceqtovaniu toho, ako sa ded! generač
ne srhopnosť nlebo' t(I:lba 1lraf tla hu
dobnom nt\stroti. Ak teraz akcentu jeme 
dokumentačné otázky, vyvolávame u rudi 
určtte oclpoveclc. Otázkami vydolováva
me určitú reakciu. Keby sa akcentovala 
inn otázka, napr.: ako sa dedf remeslo 
,.fujarása" alebo gajdoša v rpdine, títo 
fudta by sa asi viacej na toto pripruvih; 
povedzme, 7e každý gajdoš by prišiel s 
učilom. Takáto predstava je mo:lná .a ve
rim, že sa dá neskôr realizovať. Nebude 
to však dokumentácia, ale bude to nástl
ný tlak na oživenie t.ejto traclfcie. My 
však mus!me mať do tých čias jasno s 
dokumentáciou, lebo ona nám mus! po
skytnúť materiál, z k torého môžeme 
rek'onštruovat to, čo bolo. 

Gajdy d nástroj velmi s tat•ý. Ich vznik 
sa dá predpokladať okolo 10.-11. s toro
čia skoro vliade. Na Slovensku kuhn i
novali do 17.-18. storoč ia a už 200 ro
rov je rap!dny úpadok tohto inš trumen
tu, spôsobený tlakom sl áčikových muz1k. 
A tak dnes ťa~ko zoženieme úda je, ktoré 
dovolia presnú rekon~lrukclu nástroja, 
ktorý sa aj počas 200 rokov ďa l ej vy
vija l. Ktorú prácu v tomto komplex
nom zhrnu U údajov považuje te za naj
ťaUiu? 

- Me todickú pr!pravu, v ktorej nad · 
väzujem na"·svoje p redchádzajúce stú· 
dium a spracovanie týchto otázok, o čom 
som mal aj referáty v Nortmberku a v 
Moskve. V danom prípade Ide o prvú 
praktickú aplikáciu mojich teoretických 
úvah, ale aj názorov Iných odborníkov 
z rôznych vedných odborov, ktorí" sa na 
tejto akcii zúčasti1u jú. Mnohé otázky 
som konzultoval s kolegami z Poľska. 
Ako sa ukázalo, mal som pri výbere 

spolupracovn!kov šťastie. Predbežne mô
žem konštatovať, že dotaznfky boll po 

obsahovej stránke pripravené dobre. Nie
kedy boli obšfrnejšie, ako je potrebné 
a dosť často nebol! správne formulova
né. Tieto chyby teraz riešime a do kon
ca roka chceme ukončlt Ich definitfv
ne znenie, ktoré chceme pouZ!vať ce· 
lých 8 rokov pre všetky plánované té· 
my. 

Hudobné nástroje sú organicky spoje-
né s rôznym! javmi - počnúc od gr.o

grartckej polohy, ktorá do značnej mie 
ry determinuje napriklad použitie ma 
terlálu pre výrobu nástrojov, cez spolo· 
čenské prostredie a kultúru. v ktot·e; 
vznlkajít alebo sa uplati)U jú, !IŽ po dls· 
poz!cie a cliat·nkteristiku osobnosti, čo 
sa im venuju. O týchto spoji tostiach sa 
vle, existujú aj dokumentácie niektorých 

vzťahov te1to väzby, ale v ce lom kom· 
pJoxe sa ucto otázky za tla l' neskCnna ll 
(<~:st tlf preto, lebo pt·esahujú si ly fed· 

notlivcu i teruj~íc h Jnštitúclf). v tomto 
ročnfku sútaže výrobcov ructov~ch hu· 
clobných nt\strojov sa po prvýkrát zišiel 
kolektfv odborných pracovnikov, aby vo 
vza,om nel súčinnosti vytvoril podrobnú 
dokumentácm všetkych javov, o ktorých 
sa clá predpokladať, ~e súvisia s výro· 
bou, uzívan!m a rozsirovanfm gájd. 

Ktoré okruhy výskumov za hrimje pro
jekt dokumen tá cie gajdollov? 

PROSTREDIE 

Sociologický pl'ieskum: Cieľom je cha · 
ruktcrlslika soc iálnej · štt·uktúry a so
ciálno· kultúrneho povedomia obyvateľ
s tva v tých ' lokalitách, odkiaľ gajdosl 
pochádza jú. 

Ku ltúrna charakteris tika: Odkazy na 
predchádzujúce dokwnentačné ahcie 
(etnografiek~ atlas Slovenska, doku
mentácia v UHV SAV, statistické ro
čenky a pod.). 

VYROBCA· A INTERPRET 

Zivotopis·anamn6za: Povod (geografické 
koordmáty) rodinu, mladosť a výcho
va, vzdel(tvante a priprava na povo

lanie, existenčné osamos tatnenie a ro
dmný živo t, telesná a duSevná zdat· 
nosť, výpoveď o hudbe a záujmy. 

Podklady pre gra[ologické hodnotenie 
osobnosti : Kaidý ga jdoš vypracuje pí

somné odpovede na 4 otázky životo
p isu a otázky týkajúce sa gájd. 

Psyc hologický výskum: Dlagnostil'ké tes· 
ty ·-; l. schopnosť logicky kombtno· 
vuf a vyvodzovať závery; 2. tem pera
ment; 3. seasc l.tOI'OV test pre výskum 
hud.obnfch schopnoslí - obmetlzený 
na vý~ku, dliku tónov a pamäť. 

Lekárske vyšetrenie: Má zisti t fyzi olo
gické podmienenosti výrobcu a inte r
preta pre hru na gajdách, uko aj jeho 
tnentálny stav, ab.y sa dali objektlvne. 

·a rei1lne hod-notH výsledl\,y jeho lntcr-
lJl•eta~ného výkonu. 

Otázky interpretácie a kompozitné 
schopnosti: . Ladenie a techniko . hry, 

problémy skupinovej hry gájd s inymt 
IH\strojmi, kompozičnú schopnosti In
terpreta o ropertoar. 

Akustická analýza: Z nllhrávok jedno!· 
livých ·nástrotov Sil dodato~ne. vyhoto· 
ví analýZa zakladných akustických pa. 
rametrov gá jd - výskových farebnýc h 
a dynamických. 

Ana lýza textov : Dá sa predpoklatlat, že 
texty !opo jené s jed notlivými hudobný
ml nástro 1mi sa odlišujú a 1 charakte
rom slovnej štruktúry. 

Zvuková dokumentácia: Otázky Interpre
tácie, repertoár a výskum kompozič
ných schopnosti sa nahrávajú jedna pre 
dalšie výskumy, ako aj pre praktické 
pouzitie. , 

Filmová dokumentácia : Mnohé väzby hu
dolmýr h ni\slrojov s prostredím, resp. 

/ťln Húďan zo Zvolenske/ Slallny. 
Snfmka: SNM 

pohybu Interpreta a pod. nemáme vO
bec preskúmané a ani nevieme klásť 
rozumné otázky pre dokumentáciu 
týchto prejavov. Nazdávame sa, že fil
mov~ záznam niektoré z týchto preja-

vov predsa naznačL 
Fotografická dokumentácia: Spôsob dr2a 

nia nástroja, tvár a ruky Interpreta 
pri hre a Iné zvláštnosti podla potre· 
by. 

KULT ORA 

Popis výroby gá jd : V~ ber materiálu , ml 
mohudobné okolnosti výroby, chara k· 
terlstika v~roby a v~zdoby, údržba ná 
stroja. 

\lurfologir.ký popis gájd: Meranie a po· 
pis jednotlivych čast[ gájd a fotogru
fovanie výraznejšfch prvkov. 

Terminológia gájd a hry na gajdáeh; 
Podla kresby a otázok. 

Uplatnenie a reflexia gá jd v kullún: Ob· 
lečenle a pohybové chovanie lnterpre· 
ta, 
organizačné ]lroblémy vy1tdpenta , 
prfležlklstl pre vystúpenie gajdo~ov, 
odr az gájd v textoch piesn[, 
odraz gájd vo výtvarných preJavocll4 

rozprávanie o starých gajdošoch. 

Akf ja zmy1el celaf dokume ntallnel 
akcie? 

- Co na jkomplexnejsie zlll·nut•e tych 
uda jov, ku ktorym sme v nasom myslenl 
dospeli a pre spracovanie problému ma
jú zmysel. Priznávam, že kladieme mno
hé otázky, ktoré sú neoverené. Uve
domujem sl, že by bolo vhodnejs ir.. ke
by sa neskOr overili a až sa ukáže It:h 
presný zmysel , zapasoval! by sa do ta
kéhoto výskumu. Tlač{ nás však čnsl 

Väčšina výrobcov, o ktorých nám pd 
tejto dokumentá cii Ide, sú rudia asi 70-
ročnf a nedá sa počíta(, že tu budú 
večne. UZ teraz sa napriklad ukázalo, 
že zo vsetk ych gajdOSOV na Slovensku 

len jeden gajdoš - An talík od Nitry, 
ktorý jo už veľmi vážne chorý a nedá 

sa s n!m komunikovať - vedel niečo 

o spojitosti mágie a gájd. Robilt sme s 
n im desiatky rozhovorov (pa1·adoxné je, 

že sme sa ho asi pýtali vsetcl na to 
Isté), a le zabudli sme sa ho spý ta ť pi'á· 
ve na tieto veci. 

Preto sa teraz chceme ponáhľa ť a 
zaradujeme do programu a 1 také otázky, 
i:o sú este nevyzreté a spájame sa s 
r ôznymi disci plína mi, aby nám pomohli 
zachytiť naše problémy takými metódt:J-

Jozef Antallk z Velkl'!llo Z6lužla. 
Snfmka: SNM 

ml, ktoré st1 v muzikológii málo zná
me alebo nezvyklé. Nechcel by som 
vzbudiť zdanie, že našimi otázkam i od· 
hafujeme niečo, čo nikto ani netu$1!. 
Podstatou tohto vysk umu [a nazt:hlvatn 
sa, že al prínosom oproti dotera jsej 

praxi) je objektivtzácla pozna tkov. Usi
lujeme sa o to, aby všetci respondenti 
dostali tie isté otázky a aby sa 1ch vý
povede dal! porovnávať a šta tlsttcky vy
hodnocovať. Tak sa dostaneme k výsled· 
kom, o ktorých sa možno vla, ale ne

boli doteraz podložené argumentHmi. 
Vieme napriklad, že Iudová ku ltúra Je 

konzervatívna [a toto tvrdenie obyčaj· 

ne ani nepovažujeme za potrebn!\ pod
kladať faktami - ved je to jas né] . Te
raz - po vyhodnocovan[ k-ompoztčn ycli 

schopnostr gajdošov - máme k dispozícii 
také podklady o tejto konzervatfvnostl, 
aké doteraz skutočne nikto nevidel 

fjt · ··· 

Je t reba uvítať iniciatlvu Folklórnych 
slávnos ti pod Polanou, k toré v spola· 
práci 10 Slove nsktm národným mftzeom 
v Br atislave a konkrétne PhDr. Ivanom 
Mačákom, sástredlli okolo seba s pomf· 
nanú skupinu nadlencov z r iiznych ved· 
ných odborov. Treba len dúfa ť, :le icb 

nadienie dostane iilriiu in~tiftu: ioná lnll 

podporu. A ta k vermi een ný materiál 
pre národnú kultúru, klfii'Ý sa postupne 
stráca, bude kom plexne zdokumentova• 
ný - s možnosťou ďaUP.i ln iP.rpt•elácie. 

MILAN BENIA-K 



S riaditeľom Novej scény 

O novej sezóne, 
no nielen o nej ... 

Zas lúžilého umelca Karola Vlacha pozná naia verej· 
nosť predovšetkým ako vynikajúceho operetného spevá
ka. Ut 22 r okov pôsobí v spevohre bratislavskej Novej 
scóny, kde ako prvý teno r vytvoril dotet·az takmer 45, 
:.:väl!lia hlavných postáv v klasických i súčasných opere
tách, hudobných komédiách, spevohrách a musicaloch 
- domácich i zahraničn ých. Od svojho pdchodu do sú
boru patrf stále k jeho najvýznamnoj!Um umeleckým 
osobnostiam. V marci tohto roku bol zasl. umelec Ka
rol Vlach poverený vedením Novej scény. V tejto sú· 
vislosti sme zašli za nlma položili mu niekofko otázok. 

Mohli by ste prezrad iť čita
teľom Hudobného živo ta, ako 
sa citite v nove j funkcii? 

- Ako človek, ktorý dosta l 
dôvet·u sta1·at sa a viest zaria
denie na!;e j socia listickej kul· 
tllry, ktoré má niekolko pra· 
covlsk a početný, pritom schop· 
n 9 pracovný kolektív. Uvedo· 
mulom si, že viesť takúto kul· 
tOrnu ins litúciu jo mimoriadne 
zodpovedná tí ioha. Teda pocitov 
mám viac, ale dominuje v nich 
pocit zodpovednosti voči divá· 
kov!, voči divadlu a voči kul
tú l'llOj politike našej s tran y, 
ktOI'tí bola tak pregnantne for
mulovaná na XV. z1azde KSC. 

Už vylo 22 sezón pôsobíte v 
spevohre NS. Za te n čas ste ur
~ite dobre vnikli do problé mov 
tohoto súboru, situácia v ňom 
fo vám dôverne známa a ďa l§í 
jeho pozi tfvny vývoj vá m iste 
lež( na srdci. Ako sa teraz -
ako riaditel - dívate na svoj 
materský súbor, čo pre vás zna· 
men á, čo si od neho v budúc
nosti sfubujete? 

- Právo pre to, že v súbore 
pôsobím viac ako dve desiatky 
r okov, uvedomujem s i, že po· 
znať problémy, dokonca pre· 
ntkmíť do Ich podstaty, je Iha 
časť problematiky. Overa zloži· 
t ojšle (a neraz l d lhodobejšie) 
'jo Ich riosento. o to zložite jšiP. 
le to v soc ialistickom divadle, 
kde ani doií nemo~no zotrvá· 
vat na tom, čo sme dosiahli. 
kdo sme povtnni napredovať 
vo všetkých zložkách. Kolek· 
tlv spolupracovnikov dobre po
znám, viem, aké výsledky už 
dosiahol, ale viem l to, že ak 
SH vytvoria podmienky, má l 
značné rezervy. Z funkcie r la
ditr.ra chcem vytvárať také pod
m ienky, aby všetky zdravé sily 
nášho divadla mohli odvádzať 
maximálno výkony. • Divadelná sezóna sa už napi· 
no rozbehla . Aké premiéry pri· 
pra vn jete? 

- Koďžo sa ma pýtate iba 
na spevohru, jej prvou premié
rou v tejto sezóne bol pôvod· 
n ý musica! "CYRANO Z PRED· 
MEST!A" (Vášová, Varga, Ham· 
mol, Peteraj. Strasser). Na Sil· 
vestra pripravujeme Straussovu 
operetu "Noc v Benátkach". K 
30. výročiu v!Cazstva českoslo· 
venského rudu vo februári 19411 
pripravujeme premiéru pôvod
n ého musicalu "Veselica" -
Autori Vi liam Sikula, Igo r Báz
lik a Marián Kováčik. Medzi 
~obré tradic ie NS patrilo uvá
dzanie muslcalovoj tvorby zo 

. soria listických krajin. V tejto 
sezóne to bude úspešný musi· 
col z NDR - Nats~,hinského 
"Môi prloto! Bunbury • 

Sympa tickou čt•tou posled· 
ných rokov činnosti NS bola 
zvýlíená starostlivosť o novli 
pôvodnú tvorbu - vytváranfm 
a utorských kolekUvov okolo 
spevohry NS, čo sa konkrétne 
prejavilo uvedením niekolkých 
hudobných komédii, musicalov 
a spevohry. V novej sezóne 
mien i spevohra zrejme v tomto 
c hvályhodnom úsilí pokračovat. 
Ako sa črtá situácia v tomto 
smet·e? 

- Dramaturgia naše j s peve · 
hry spolupracuje .s viacerými 
domácimi autormi a je v 11zke1 
spolupräct s d ramaturgiami 
dntžobnýcl'i divadiel soclallsttc
k ých krajín. Z te jto spoluprá· 
co sa k nám dostáva pôvodný 
sovietsky muslcal "Ľubov Ja· 
rova", ktorý plánujeme uviest 
v budúcej sezóne. Do spoluprá
ce, ktore! výsledkom majL1 byt 
pôvodné muslca lové dlela, vná· 
šame Istý systém a trval1i per
spektívu. Nemusíme vysvet ro-

vat, že tete o prácu náročnú a 
jej výsledok nie 1e vždy závis
lý iba na pracovníhoch násho 
divadla. 

Coraz ~astejsie sn hovorí o 
pripravova nej rekon litrukcii bu· 
dovy Novej scény. Mohli by ste 
nás o tom informovať konkrét· 
ne jlie? 

- Rekonš trukcia NS budo 
rozsiahlojsi a ll nebude su t 9kAť 
Iba pl'ovádztwvých prieslot·ov, 
hoci o tlelo Ide predovšetkým. 
Začne sa v roku 1979, bude 
rozdelena na styri etapy a až 
pos ledná - v roku 1981 - sa 
bude týkať priamo divadla. C1e· 
lom rekonštrukcie je, urobtt z 
NS divadlo, ktoré by zodpove
dalo esteticky i technicky po
žiadavkám doby. 

Ako sa vyrovná te s touto 
skutočnostou prevádzkovo, kde 
budete hrať? 

- Ľahko možno stratiť cl ô· 
veru nášho diváka, ba dokon
ca sa vytratiť z jeho povedo· 
mia. Pralo sa us ilujeme o nA· 
hradnli produkciu v Bl·ntislo
ve, hoci nás z á jazd o vá č inn osť 
neminie, pre tože kapacity jest· 
vujúclc h pl'iestorov s(l už dnes 
preťažené. V týchto dnoch sa 
rodt náhradný plán a preble· 
haj11 rokovania v Bratislave l 
mimo nej. 

Faktom rekon~trukcie budfl 
zre jme determinované aj dra 
maturgické plány detkých sú
borov NS . .. 

- Nové - l ked nefahké 
podmienky - mali by lnšpiro
vat tvorivé štáby k novým reA
lizačným pr!stupom. Pokta r Ide 
o spevohru, všetko čo sa pro· 

Dlvaclelnd družba medzi 
Stdtnym divadlom oper ety v 
Moskve a spevohrou brali· 
slavske/ Nove / scdny prind· 

duliú1e ·l!! ~ tejto snz,~ll l : 1· 
z tohoto aspektu tnscenovaut::. 
Dokonca uvažujeme o !nscená· 
eli, ktorá by prenikla 1 do ta
kých atypických prlestoJo\t, 
ako je kongresová lial~ .... 

Dramaturgia' spevohry sa y 
minulosti vyznai!ovala velkou 
pohotovosťou a priebojnosťou 
- jej pričinenfm boli na NS 
uvedené vývojovo na jprogrestv
ne jlie diela zo svetoveJ tvor
by západnej l socialistickej. S 
akými dielami zo súčasnej sve
tovej tvorby počítate v najbliž· 
šfch rokoch - sú vytypované 
konkrétne tituly, a lebo spolin· 
hate na to, čo nasledujúci vý
voj v zalu~aniči v oblasti hu
dobno-zábavné ho divadla pri· 
nesie? 

- Pokial Ide o sledovanie a 
výber hudobno-zábavnej tvorby 
v socialis tických štátoch, už 
som naznačil, žo naša drama
turgia má úzku s poluprácu a 
c ieľavedome za raduje to naj
lepšie, čo v te lto oblasti vzni
ká. Pokial ide o tvorbu v ka· 
pila lis lických krajinách, tam 
je situácia dnes zložili\. Predo
všetkým pre to, že éra úspoi;
ných musicaiov, kto1·é sa opie
ra li prevažne o overené pro cl· 
io hy, skončila. Ako sa bude vy
vl jať situácia ďa lej, uvicl!mt•. 
Mys lím sl, zo nnsta l čas, keciv 
zábavno-hudobné divndio z hľu· 
disku svetov611o kontext u bu· 
de obohacova ná na Im !i tvorbou 
au toro v zo soci a llsticlc9ch s tú 
to v. 

V čom s pol!fva práca drama
tu rgie NS? V čom spol!lva jei 
~pec ifickosť? 

Na Slovensku nemáme 
vefkú tradlciu v hudobno·uí· 
bavnej d ivadelnej tvorbe. Pro· 
to naša dramaturgia viac Ako 
Iné drama turgie mus! nielen 
podnecovať, ale zfskavat, zdru· 
žovať a ináč pomáhať pri ZI'O· 

cle pôvod ných die l. Ntíš dlvók 
~iada uvážený a pri tom ciora
vcdom9 výbor z kiasickóho l 
zo súčasného svetového l'epor
toáru. 

A kl asická upOI'cta ? V minu
losti bola uvád r.a nlí rln sf' ~v~
tomaticky. od 1'. 1970 holi v~nl; 

uvedené le n 2 tituly: .. T'nľskli 
krv" a "Cigánsky ha1·ii••". V tni· 
to sezóne chvstát'l Sil'"" .~'"'" 
,.Noc v Bcniítk11r.h". 7.dli ~~~ 
ná m , že uvádzanie kl : 1~in k•:i 
operety ni!! jo výsi!Hlkom pev· 
nejšei dramatur~tickP. i kuncen· 
c ie. alli iba dôslcdknm vonk~>l· 
šfch okolnosti ( z11hranlčnA 1.1\ · 
jazdy) . Ako je to vl<>stnr. s klu
sickou operetou, jej minstom v 
súčasnom repertoári spcvuh1·y 
NS? 

- Od cicfovcdomého uvádza
nia - pochopiteľne , v lsfýcll 
pt·opol'ciách - klasir.lwl opn· 
rely vodenie NS nikdy nnust(l· 
pi lo . Bolo by vša k chybo u uvil· 
dzať klasické operety vte(iy. 
keď vzniknú nové huclobno-zlí· 
bavné dromaliclcé dlo la, obohr~
cujúce našu s(l časnosť. Z toho 
vy plýva, že v niek torých sezó
nac h sa ob jav! viac musicalov, 
než klasických operiet. Považu
jem to za správne, lebo NS 
chce byť divadlom s(lčAsnostl 

a 1 vo vlastnej spevohernej zlož
ke. Odkaz klasickej operety je 
však po hudobnej stránke zvy
čajne bohatšf, dvlha vokálnu 
náročnosť, a preto sa nazdá· 
vam, že jeho miesto v repertoá 
ri náš ho divadla lo opodstatnc-

( Pokračovanie nn 7. str.) 

sa už po nlekot ko rokov 
k onkr dtne výsl edk.y vo for· 
me výmeny umeleckých pra
covníkov. Tak Inscenáciu 
musiealu Alexandra Ko/kera 
KRECINSKlf, ktorú md od 
mó.ja 1976 v reperl odri NS, 
pripravili moskovskl rezlslJn 
nár. umelec G. P. Anstmo11 
a I. S. Barabasov a v Le/IO 
mscenácii llosfovall v Brati
slave moskovskl sólisll a v 
mo:.kovske/ sólisti /Jratl~lav 
skl. A na tieto V!ímeny nad· 
vuzu;e aJ decembrov/J 110\· 
lovanie tolto istého teamu 
z Moskvy na scéne bralt· 
slavskej spevohry, ktor/! bo
lo 6. a 8. XII. t. r . Pr/uílall 
tu preclstauitel'a titulnef úlo 
hy zasl. umelca G. V. Va.\l· 
lieva, predstaviteľku Lidot 
ky V. A. Age;evovú {kloll 
sú na naše; sntmke 1 a po· 
pri nich aJ ďal!llch: zas /. 
umelca v. N. Barinina. zasl. 
umelkytzu K. A. Kuznw1ouo· 
vú, A. A. Nelkina a v. C 
BateJka. 

Sn!mkn: A. Smollák 

o spoločenskej 
funkcii 
hudobnej 
kritiky 

Hudobnd skutočnost, 

II významy, ktor/J dielo 
• sprostredkuje a ktoré 

sú zdrojom hudobného 
zdWku, sú neverbt:J.lnet pova
hy. Hudobnó. kritika je preto 
"prekladantm do inélw tazyka", 
Mendel ssohn V!ísll~ne hovori, 
ie hudobnd my!illenky sú prt· 
lls presn/J na to, aby mollli byt 
vyfadrené slovami. Tdto "ne
preložiteľnos(, nemo~nost opl
sat cel ú bohatú skutot·no~t, 
ktorú pri pot!úvanl hudby um
mame, sa považute za zásacin!Í 
kameií úrazu hudobne/ J..:rlliky, 
na;mä v porovnani s krillkou 
lllerárnou. Toto sa ukazufe at 
ako prekáika spolot:ensky títlll· 
ného pôsobenia hudobne/ krl/1 
ky. Natmä v sútasnom obdo/Jz 
sa tento fakt pre;avu;e v ob
tektivizutúcom technicko-popiS· 
nom Jazyku, ktorý nie te dosta
toCne schopný zaangažova( po 
sluchdča na dotvó.ranl esteltC· 
kel hodnoty hudobného diela, 
keď sdm sprostredlcu;e prevaZ
ne len Jeho technickú probfco. 
matiku. Možnosti lc 1/lerdrnP 
atralclivnemu !itýlu lwdobnPt 
kritiky vycl!ddza;ú do ur Ntet 
miery z diela samotného, v roz 
llodu;úce; miere sú vsak oláz· 
kGu krilicke; Intuície a intelt· 
qencie, ako a; pisateľského ta 
len/u. Te prirodzené, že v ro
mantizme, kde kritériom hod 
noty bolo práve to literaríuttú 
ce, poetické, prežila twclo/lllCl 
krtiika porl 1Wrlvlárlou obsa/t o 
vrj a CIIOVP. / e~!PIIky S!JO/ 7/11 
l tí li/orúrn!t uek. 1/urlo/mrí anrt 
lt;z.a tu , z poľ'lwnitPľntírh rW 
norloo. s/äla troclw u P'Jl ' i'll. 
Schumann sa u kríttkC' I:U!tllo 
Zullet f ontaslickC'j symfónie r, 
uwllí PXkurz äo kumpmihlt'f 
(111UfiiZ!f priamo 0\/)raver//t) IJI)(t /1 
f Nupru'li tomu ll. Nit>mcmn, 
A. W. Amúros a E. /lans/· •k ro 
hili záuožné pol!lodlf 1 du kum 
pozlhlf?J .~t ruktúry. Pozn. 
rerl./ /lucio/má krtllka 111 flo/o 
iiuená ai llurlobnou P''ettkvu. 
i:/~e uk111(1111lfl71 Lt/lllllll tÍt)(lh u 
stíi.·a.~ne; kompozi('lll!t pro/le 
nwul.;e. ktorú s 111/tnl!lf/111 fJO 

znaním teita problema/tky pr~
toua/i sami /IJorcovia. 

Sútasnú hud!Ju pova žu fC' !Je~
ll!Í posluchát t·a~to za IJPC, ur 
bcnú pre oci/JOrníkov a cm ''i'" 
ci/i sa z nej vylúN>nq t)o/1111 
lógw. pestovanel v tJns/1 l r>f/tlru, 
ve; kritiky . podobný pu,Jo/ I/Jo 
podporuje. Tvorcouia zase vy· 
l!íka;a /crilike, ie te nefwtkť'ná 
a vhdtfa;ú kritikou este lt/IJ!;Ie 
do par/ilúr. 

V fíchodiskom sa ukaw ;e byt 
ndvr at k novému typu estetir · 
kd/to hodnotenia. klorJí sa ne· 
zrieka vecnet anal!ízy, ale an1 
pri ne; nezostdva a ktnrfí !Jn. 
rle do úvahy - v patrltnf'l 
miere - aj hlstorick/J a ftl r• 
zoflcké súvislosti. Oltlzka li!P 
rdrnet úrovne a 1fl!f.WPnkoVP1 
/Johatosli take;to kriltktl ie ztJ 
leWosfou krlllcke/ lnteliflenctr>, 
ktor(} - ako hovor! P./lot 
doká~e doviesť pocit 1-.· rle(lni 
cl/ , bl'f.e dokt'iže l)!f/ažlf rr>z 
mlložslvo ana/6(/ií a fl~ot•Mril z 
r/iela maximum r1tí ?. nm11rw. 
rmot l!ouort: "A preln J.·ri/lkom. 
ku ktorému porifu/em 1CI1/IIŕif' 

.~iu rJcfat•nosf, /mrle ten. ktnrfo 
mu sa podar1 upozorniť mn nu 
niel•o. čo som ~i rwo~imol, ktr• 
rtí mi toto niel·o pn~lnm TJN' •I 
obi a nechó. ma s t!}m samot 
llého. Odvtedy už burlem odká· 
zaný Iba na vlastnú cilllvo~t 
Jnteliqenciu a schopnost prtja 
tla múdrosti". Hudobn/1 krlllko 
proto nemôie, v zó.utmP d11na· 
mlckého pôsobenza {v retau 
hudba - krtllk - posluchtlt: l 
zact11a( a končít len .stíclenlm 
dial a skladateľOtl. Tel hodno 
liace stí.dy musia byt podoprel~ 
vlastným prežillm, vlastnfím rl 
zikom kritika, ktor!} v krlltckPi 
hre s dielom znamenó. viac aJ..·o 
samotn!! slová. Takdto stídy nlí· 
tia čitateľa k premýšľaniu nad 
plastnfímt reakciami a utJedo 
movaniu si vlastného spôso/Ju 
poznávania sveta prostrednlc
tvom hudby. Umenie tu nie te 
súdend, ale akttvne a kriticky 
prttímané. Takdto kritika uči 
poslucháča chápat a t te§tt sa 

a tvort nezastupiteľn!í článok 
vo formovani vedomia .,út·asll~
ho tloveka pro~trec.Jtw.tvum hu. 
dobnello umenia. 

Kritika vsak nielen sproslred
kufe vz/ alt medzi poslucltáto11t 
n dielom, ale a; doslova medzi 
lwdbou a spoločenskou prar'Ju. 
V takon~to zmysle k r llika móže 
bojoval za aktutllne spolocert
slo:t! lc/edi y a presadzova( tr/z 
do hudby prdve tak, ako mu:sl 
dynwnizuttíce momenty tu z lti a
clom k tetto praxi/ ocllw/'on'l.( 
v lwdobnyc!z äielacll. To. pl'li'O· 
äzt>ne, z~wmenó., že sám lzu
c/obn.lí útvar musi byť v tal·.-om
to zmysle soclellne äostatotne 
relevantný. Kritika nemôže ri!P
l am, ktoré aktuálnu. idem1ú 
pro/Jlemallku (ako prim lfrrr •J/ 
Imanentne neobsahuJú, ttíto rto
ťlatotne su/Jsumovar . ho wáuP. 
naopak, mala by odllaľonnf 11e
orqanlCké imputovanie lak••r•fzlo 
111íznamov, pokiaľ nie sú wlomo 
!>Ú Cast ou autornvhn kom vmt
nélln zameru. A11.~nk 1twtn'•11é 
cite/o md len zrtectkn vtílul'nP. 
br>zprostrcrlnú spoloi.•e 11.~ko po
ltlickú adremost. Táto sn zvt/i'· 
sa pretavu;e sprostrerl/.:rwrme -
cez oJ..: l ualizelc iu skl ar/ate/ ot•P/ 
suto;ektítme; v(fpo11ede a wl>o 
lwrlrl/'m~ho t CIZ!Jka, klorlí ~mPru. 
te k dy,wmtzovaniu normolvor

ntjdz procesuv a t.lÍm v kone~·-

1111111 lids/ecJA·u Vf)i!ÍVa '1/ sir~IP. 

1\f lollo:o u/6ruZI)ovaná ReP/ho· 

1Jf'I1CJVO reuolztl'I!OS( W l/ ne/}OS· 
/f'rlnom mde revolui.·nost nu te
lw /1JorlvrJIIo odkuzu, aknl.: fJl · 

uek ~ú visela ;; clo/Jo u fJ' e/u1un 
oP/In spoln~·en~kelto prJili.!IIIL. 
L'rmtárnou ~poloten~kou funk
cwu krltiA·q zostáua preto lld

hal f}/)ll/11e (/lf lllll1liCJ..'t! / /Pil'IP/1• 

cw Jw:Jnol!f llurlubnélw dtela, 

klurtl zalm·tute sirsw chútJIIIIÚ 
.\fJOloi·en!Jkú zaanyal:ovmw ,t 

luulby. 

/1riii)C/C1. spn/''C'f'I!.~A:tí (t/11 1 
l 't/1 

Illu/ulme/ krlliky twnu' ~ "r' ,,u. 
rleliľ ou cttlel pru!Jiemw rA,, ' '" 
dubtWf kuil(try, 11 k/ni'P/ lu •,., 

clo/JnO eli elo eine~ celk :11 ···ú 
úlo/lu aku kertyst. Kliltk u ,,,.. 

sprostredkuje esleltrkt! rJ t" r.ll 
len úzkemu pub/1ku z ~-,, ., ~ r 

lov, kde so k P.\/eucA·t '"'' á· 
žilku Viazala at !;pectdlno ,, , ''lf•· 
sféra týclllo uoduta/1. M,,, .,.o. 
k·omunlkatn~ pro\/ riPlll< ,, 111 ,. 

niesli revo/U('nt! zmr>n4 lo. ·. • ~ 
umoUwfú tloueku 'lltk , , .P 

ltím lwrlu/Jnttll1 s""''"" UA"'"' 
/ol!n 11 krmj'rrmtácu ' {·'''"'' :, . 
ltvne IIOIJIJI~t mmleltllll ~:ull u•tt 

v .\OCiultslll'krll spo/nl·n " ll t 11 

SIÍIIÍ\/OS/t S 11/Jiikár'/011 1/f"/ 1•(' 

kel!o .\1/C'toncí ?. oru . ''" .tá ' ''/ll 

{01'111,1( krilickr>t 1'1'[/PXIP ltll•o llli 
nootí kvnlttu SúN1snP ' li 1il · 

//(/SII/11 ll /JI'e\(1(/ZOI!On((:. 11n> ·lt1 lj 

(tlľ!em lvurw{>fw l>lflll1/fl mo lrr/ 

tíka za úlolw n"pnmáhot ''" 
1111\lCJIOVWII Vl(~SeJ tedllnlq ' /JO 

lobell:>klíC11 ZtiUflllOII (l IJlÍII"If'· 
v1jch potrteb soctali~Lir'kt!llo 

ume nt a pri budovani nou ir 11 

apercept::n,ýcll mechanizmov a 
pusto/ov. adekvdtn!lch snclalz~· 

llck(Smu spoločensk~mu IJedo
mlu. V tomto zmyslP md bl}t 
tedným z rozhoduiúcicll nástro. 

;ov LIJorlviJl!o rozvltanla eslta· 
ticket recepcie a t!Jm aJ celel 
osobnosti človeka. 

NAOA HRGKOV ll 

(Pozn. red. - Redakcia prl
nái:ia prvý prfspevol< k dnes 
aktuálnej téme o hudobne j kri
ti ke s tým, že sa ku net - 1111 
požiadanie redakcie - "" 'lrwta 
aj l nl autori. 1 



Literárna spoveď 
Hansa Wernera Henzeho 

Hans Werner Hcnze (nar. 1926) 
- pokrokový, úspešný a atrakUv
ny skladater podáva vo svojich 
esojách z rokQV 1955-1964 a v 
s pisoch i rozhovoroch z rokov 
1965-1975 (súborne vydaných r. 
1976 v Deutscher Taschenbuchver
lag MUnchen pod n ázvom ,.Musik 
und Politik") sugesUvny prierez 
svojho hudobného a svetonázora· 
vého vývoja, ktorý nám približuje 
aj jeho tvorbu. Zaujme nás výstlZ· 
nosťou l t\prlmnosťou, s ktorou pf· 
se o svojej premene z pozfcle 
,.ľart pour ľartizmu" na umelca, 
čo chce hudbou premeniť spoloč
nosť - " hudbou, ktorá vie osvie
tiť - ale aj ohlúpil"'. Rok 1967 

z Hamburgu, Elégia mladých ml· 
· lencov a Mladý lord (libreto pos

lednej z menovaných prác mu pf· 
še rakúska spisovatelka lngeborg 
Bachmannová. l l 

Eseje, vydané v roku 1964, skon
t i!! s lovami: "Staré formy sa mi 
zdajú ako klasické ideály krásy 
u ž nedosazitefné, ale vidilefné vo 
veľkej vzdialenosti, ako sny, kto· 
r é oživujú spomienky, ale cesta k 
nlm je presiaknutá tmou doby ... 
najťaZiíia, najnemožnejšia. Mne sa 
zdá ako jediné bláznovstvo, za 
ktoré sa oddá žiť". 

Roku 1967, po dlhoročnom vply
ve p1·iateľstva s marxis tickými a 

ll . W. Henze {IJpravo} 

fc cézurou v jeho umeleckom l po
litickom živote. Dovtedy plut:l 
p reM1o este výrok básnika Dyl.i· 
n a Thomasa, že "jedinou dôstojnou 
puzfciou umelca je. sedieť medzi 
dvoma stoličkami'. V doslove k 
novému vydan1u esej! r. 1975 oznn. 
cujo toto heslo oko "úbohft pozl· 
eiu" , Inde dokonca ako " katastr'o· 
fálnu ". 

V prvej fáze Ilenzcho skladate ľ
skej tvorby sa odzrkadlujo [čo vl
cli O( a 1 z jeho esej!) Izolácia a 
IJeuadnosf z následkov faš1stlckcj 
minulosti jeho vlasti - " h anba, 
ktorú nezmyjú ani stáročia", mi
nulost, ktorá v rôznych formách 
oiila y NSR. Prelo sa navždy od
sťahu je r. 1953 clo Talianska -
len "s dvoma kuframi, plnými knfh 
o pu rlltúr" . Vtedy sa uz vyrovnal 
s l<ampozlčnou metódou druhej 
vi edenskej školy [Schllnborg, WP.· 
hel"ll, Berg) a pristupuje k novému 
st91u bez toho, aby sa zrie kol to· 
nan ty. Vžije sa do talianskej kul
t(n·y, zbližuje sa s pokrokovými 
umelcami (Visconti, Nano, Pasoll· 
nl a l. J a pfše poeticky o ži vote 
a ľudovej hudbe najm!l v Neapo li. 
Por lit úry vtcdo jš!c h sk lacllcb (nap L'. 
ba le tu Undina) sa ponárajú do 
svel Iý ch far ieb Stredozcmnóho mo
ra. Zoznamujeme sa s genézou je
ho prvých opier [Král Jclei'l, Princ 

komunistickými umelcami v Ta · 
ltans lw u po stretnulf s lavičiar· 
skym i;tudcntsk9m predstaviteľolll 
R. Dutschkem už nechce kompe
nova t "aby sa páčil len niekofliým 
priaterom", a le chce "pomáhať so· 
cializmu". Pise, že " hudba nám 
môže dať kľúč k minulosti -
vlastne j a historicke j, môže vzbn· 
diť lásku, oddanosť, ohľaduplnosť 
a bratstvo , ale i bojovný duch a 
kritické schopnosti". Popis uje uda
los ti okolo škandálov r. 1968 v 
llambu1·gu po ncclokončonoj 

premiére oratória "Plť Medúzy", 
venovaného pamiatke Che Gucvn
ru. P!šo o svojom cllhi;om pobyte 
r. 1069-1970 no Kube, kdo cllri· 
gujc to m nnplsané sklndby, nopr. 
"El Cimarrón" - na námet život
ných príbehov vtedy 110-ročnóno 
bý'va lóho otroka Monte jo, klOI'élw 
Hcnzc osobno spozn á. Na Ku lm 
vyučuje, pracuje v po lnohospodár
stve a život S!l mu tam ptlčl. ... 

Hen ze nás nech& nazrieť a f do 
svojej kompozičnej me tód y, pl'i 
ktorej použfva (ale len podľ<1 
funkčnej potreby ) všeli<y postup y 
moderne j hudby - doclckofón iu, 
voľno použltú a lea toriku, z loži té 
montáže z "konkrétnej" hudby a 
zvukov pr!rody, syntetlzované ciek· 
tronlcké zvuky, černošský a kBl·ih-

S riaditeľom Novej scény 

O novej sezóne, 
no nielen o nej ... 

(Dokončenie zo O. str.) 
né, samozrejme, vždy s nutnou 
ll(ll'OVOU lCXlU. Z t Oh O, ČO SOill 
povodni, uzda jasne vyplýva, že 
klas ickú operetu ncuv!idwme 
Iba kvôli zahranlčnym zá juz
dom. 

Pova i!u jr!to súbnr s pevohry za 
personálno dobudovan ý? 

- Hoci náš spevácky súbor 
má ntckotko osobnosti a vla· 
coro zre lých umelcov, nepova· 
zujem ho za personálno dobu
dovan ý. 

V poslednýc h 2-3 s ezllnor;h 
sa oblavilo v s61islickntn on· 
sembh niekoľko novýc h mltt· 
d ých tvát•f. Ako sa vám javí lá 
to uajmladliia sóllstická gonr! 
r ácia? 

- Do nedávna som poznr·a l n H 
t(ttn gon r. rác iu oko nn tnl cntn 
vnn(l. Dnes tvrd fm, ?.o doZI'n ln 
A jo schopná zvládnuť i ti e 011i 
profeslonálnetslc úlohy. 

Angažovali ste niekoho 
pred začiatkom sezóny d o 
súboru spevohry? 

- Angaiovali sm e dvoch só· 
listov, sopwnLstku Zuzku Mtt · 
ďarovú, k iMú sa u ž úspesne 
uviedla v PO"slélve Heleny v 
operete Poľská krv a tenor istu 
Jozefa Kirschnera, ktorý sa náš· 
mu publiku predstavi v opere
te Noc v Benátkach v úlohe 
Cara mella. 

Súbor s p evohry zás1uhnu 
cieľavedomej a húževnatej prá· 
ce vlielkých jej utneleckých 
procovnfkov vypracoval sa na 
vyspelé sp evoh em é teleso s 
modm· ným inscenačno-repru
dnl<čným ~l ýlum, vďaka čumu 
patri dnes k it>ičke t:eskusln· 
ve nNkýc h hudobno-zábavnýc h 
llivadicl. Dosia hnutá út•oveit je 
záväzkom. Ullrl!a ť ju v najbliz· 
!tích rokoch - i vzhfadom no 
okolnosti, klot'IÍ ste spominali 
- ne bude nijako fahké. Akn 
c lwcle k tu nm p rispieť vy -
a kn riadit e l' i só lis t a? 

- Svo jím s l,romn ým podlo 
lom chcem zo vsetkých sí l, ale 
1 prem yslene, prispievať k to· 
mu, aby o našom divadle nikto 
nemohol povrdat, že .. zaspaln 
na vavrlnoch". 

Pt•lpt•avLI: A. GABAUER 

*1 folklór, lrlaslckt1 "japonskll 
hudbu, jazz, ako aJ krátke citáty 
z Bacha, Brahmsa a Mahlera, kto
ré nie sú m yslené ironicky, a le 
majťí poslucháčovi slCiziť a ko 
"orientačné tabule" . ... 

Dodekaf6n1u využíva v zmysle 
Albana Berga "ako živú reč", nie 
ako Scl1člnberg a Webcrn, u kto
rých je skôr "teóriou, gramatikou 
a azda esoterikou". Najväčšfm 
skladatefom 20. storočia je preňho 
Mahler. "Mahlerove konkrétne a 
priame opisy frustrácií a trápenl" 
považu je za "zaujlmavejile a do· 
konalejiie, než vf.sledky druhe i 
viedenskej likoly '. Webern je 
,melitiacky, nekritický", kým Mah
ler, a le aj Berg sú "kritickí a sA· 
bakritickf" a sen:dbilne odzrkarl· 
rujú duševné a politické pohyby 
svojej doby". Od r . 1955 \IŽ necha
dl Henze do letných kuuov sú· 
časnej hudby v Darmstadte, lebo 
so nechce podt•obit diktátu p ís&· 
nla vo "Wel.le rnovom štýle". 

••* 
Nachádza .,afinitu" k hudbe 

Pcnd en:ckóho a pochopllcfne i L. 
Nana, s ktorým bo l zviazaný p ria
teľstvom. ,.Učil som sa ud Schiin· 
be t·ga i Stravinského u vhtkýcb 
starých majstrov - počnúc Ba· 
chom". Miluje nadovšetko Mozar· 
ta, Wagner mu neznamená vefn 
[ale dokonale pozná partitúru 
.,Tristana " a dokonca pfiie sk ladbu 
s tým istým názvom). Obdivu je 

'"lopldúrnu jeclnollucllos(" Verdiho, 
Rossiniho a Be lliniho, mnoh ými 
označenú ako " banalitu", nac há
dza k ladné s lov" pro Puccin iho, 
ale má .,obrovsl<ú" averziu voci 
R. Straussov1 (jeden z týc h, "kto
r! nikdy nemysleli na morálnu 
funkciu svo tej p1·áce" J. je to pt·e 
ne ho "akysl dvorný skladatel Cl· 
sá1·a Villlelma ll.". Na otíí<:ku, Li 
l.ly mohol byť označený za eklekti
ko , ci.tuje Goctholl o dcf111íci u, po
clľa ktore j by bo l skoro kozd9 veľ
k ý sk ladatcr [ 1 Bach, Mozart, Wag
ner a i. J eklektikom. Polcmtzu je s 
Adornom, klor9 by chcel hudbu 
"stojac u nad Ideo lóg iou". 

Veľa zoujlmavóho nám hovorí o 
svojich sklucl bilch napr. o poslcd· 
n c1 veľkej a úspesnej opere prf!d 
rokom 1967 - Bassarldi na Euuip i
Liov námet (mu la premiéru v r . 
1966 no Salzburskom fcslivule) . Tu 
veclome využ!vtt prvky "hlbkovej 
psycho lógie" Freuda o Junga -
rovnako i v poslednej opere "We 
come to the river" (1975) - o 
obetiach a vrnhoch diktatúry, na
písotwj pod dojmom nasto lenia vo· 
JCnské ho režimu v Cltile. 

C!tan ie Hon:who s pisov a roz· 
hovorov je potro bnó nu pochope
nie tak ých sklll dicb, ako je napr. 
"Dlhá cesta clo bytu No taše Uu· 
gehcuer ( Pr íseru)" - 1917. Táw 
montHž rôznych kompozičných mu· 
tód, v ktorej hudobníci s11 s távajú 
aj kostýmovan ýml hcrcumi, má za· 
ujlmav9 námet: tvo d ho falosna 
utópiu, zosobnená Natnsou Unge · 
hcucr, ktorá lú ((a pokrokového 
mostlockeho umelca clo si tuác ie , v 
k torej by mol Ion v myšl ienkach 
mo ť pokrokové "dobré" svedomie, 
a lo v sk u točnostl zosta l "osa mc· 
lým avontgardlstom", zbabe lo ži jú· 
cim medzi š tyrmi stenami. 

He nze vidf hudobnú budúcnost 
bez kapitalistickej spolofnosti 
" bez nadvlády človeka nad člove
kom", bez "elitného " hudobného 
ubecenstva" a bez "cestujúcich 
vll"tuózov". Vo finá le posledne j 
opery "We como to the r iver" za
znie sp ev nádeje, "nov9 začiatok 
vo svete zbavenom hrôz a bezpra
via". 

Zaujímavý literárny dokument 
Ha nsa Wernera Ilenzcho nastoľuje 
m noistvo problé mov, ako naznaču· 
je aj výber z jaho myslicnok. 

GABRIEL DUSINSKÝ 

• 

• TRIDSAŤ ROKOV janáčkovho 
kvarteta. Toto komorné združenie 
Státnej lilbarmónie v Brne, nosi· 
ter Radu práce navitívilo v uply
nulých h·idsiatich rokoch 44 š tá· 
tov, koncel·tovalo na pia tich kon· 
tinentoch, na§ludovalo 118 s k la· 
rlicb od 63 autorov a vystúpilo na 
verejnosti celkove asi 5000-král . 
Od r . 1954 hralo na krwcerlul:h 
spamä ti a k tomuto spôsobu intet·· 
pretácie sa opäť vrátilo s nový•• 
pl"imáriusom B. Sme jkalum. SúboJ 
tvoria zasl. umelci a docenti JAM U. 
Od l. X. l. r. je v Brne výstavu 
u janáčkovom kvarte te. Fotogra· 
fie , plagáty, pmgramy a diagra 
my tu predstavujú obrovskú pra 
eu súboru počas uplynul ých trid· 
s ia tich rokuv. Jedna miestnosť vý 
s ta vy je picluym pomä tnlkom č ia s 
kedy bo l primáriom due. )i ri Tráv 
11li!ek, ktorý pozdvihol kvarteto uH 
vysokú umeleckú úroveii. Vfstava 
potrvá a ž do jubilejného )anáčkov · 
ho roku 1978. 

Wagner v kritike 
Thomasa · Manna 
THOMAS MANN: O VEĽKOSTI A UTRPEN1 RICHARDA: 
WAGNERA, BRATISLAVA - OPUS 1977 

Je zaujímavé sledovať, ako hodnoU kritický rcallstal
r omantik, osvietený meštan Thomas Mann, analyt1k 
upadku meštiackej spoločnosti - dielo a osobnost Rl· 
charda Wagnera, ako 1 celú jeho dobu plnó. rozporov. 
Thomas Mann, ktorý svoj vlastný pos to i charakterizuje 
slovami: " ... stojtm medzi dvoma svetmi, ant v jednom 
nie som doma, preto to mám t rocha ťažké!" 

Je to vzrušujúce čítanie, hlboká analýza, prameniaca 
z profundnej znalost1 spoločenského a umeleckého vý
voja, kritického obdivu, čiže, ako to Mann sám havo· 
rf .,lásky bez viery". 

Thomas Mann ako spisovatei a kritik s vojeJ doby bol 
nojpovolane~f k tomu, aby od halil motívy, ktoré deter· 
m tnovall pôsobenie a ohlas Richarda Wag ne ra. Wagner 
je dl eťafom doby, v k toL·ej "žili" postavy Mannovýcl1 
Buddenbrookovcov, ktorých rozkvet a úpadok r ozobral 
v ich osudovej l<auzCtlnosti v lone šlt·okého spoločen· 
ské ho diania. Kt• iti cky poukázal na pozlt!vl'IO črty mcš· 
tia ckcj etiky, ku ktore j patria usllovnosf, poriadok, hú
zcvnatosf a vernosť "remeslu", ako l na z jovne zíiporn é 
momenty, ktorO sa hlásta o slovo l vo Wagnerovej po
vahe, akými sú falosný luxus, akési sebainscen ova nie 
pompou a drapériami, k toré sú cilefné l v samotnom 
diele Richarda Wttgncra. 

Zaujímavé je, že Monn jednoznačne n ehodnoU Wag· 
nc rov odklon od prltomnosti a prlklon k prcdhistoric· 
kým časom mýtov aku únik, a le vid! tu pr iestor, na 
ktoL"Om mohol Wagner odholif ľudskú prapodsta tu. Fak
tom však je, že Wagner l do tej to prao!Jlas tl prcnáSa 
kritiku vlastne j doby. Mamonárstvo buržoázie grOnde· 
rov nachádza , ako vieme, jasný odraz v kliatbe r9n· 
skeho zlata, žriedla Yudskej tragédie. Tieto etické ciele 
v diele Richa1·cla Wagnera podmienili l jeho nereálne 
predstavy sociálnej utópie. Thomas Mann správne po
ukazuje na skutočnosť, že Wagner adresoval svoju tvOI"· 
bu akejsi [vtedy ne predstavitefnejJ beztriednej spoloč· 
nosti. Z hladiska Wagnerovej tvorby je táto demokratič
nosť diela fa ktom ; vedel uk(l zliť šir oké masy - v mno· 
hých prfpadoch l bez predpokladu v yššieho s tup ita hu· 
dobnej alebo vscobr.cn ej kultúrnej pripravcnos!l. Tho· 
mas Mann hovod v tejto súvislosti o paradox nom jav!'!, 
~e svetová buržoázta napriek tejto "beztriednej" adres· 
nosti Wagnerovho diela našla v jeho hudbe a kési zafú· 
ben le a Bayreuth sa nap lnil najbohatšou smotánkou rôz
nych magnátov a finančnou oligarchiou celého sveta. 
lialo to Iné obecenslvo, ako si Wag ner pOvodne pred· 
s tavova l ... 

Ako zclôraziíu jc Thomas Mann, Wagner bol zarytým 
nepria teľom pôžltkllrskoj opery 19. storoč iu, !cho žlilclal 
od umenia hlásenie e !lckých tenclencif. Okolnosť, že sa 
or ientoval na vla stné libretá, s tým úzko s C1visf. A lu 
je l cesta k vzn iku .,Gesa mtkuns twerku". WngnerOVfl 
spiltosf s llterllt(lrou? Mnnn prá vom hovol"f: Wagncru· 
ve texty bez hudby nie sú literárne plnohodnotné, aiP. 
l obrátene - Wagner nie je velkým hudobn íkom bez 
svojho literárne ho námetu. Právom sa spisovatel Mann 
p9ta, čl je to nekonečné Es dur na znčiatku .,Rýnskeho 
zlata" hudbou (v p ravom s lova zmyslo J ••• Nedostáva 
svoj p ravý význam Iba v s po jitosti s lltora tCi rou, nes lll· 
ži tu h udba len ako p rostriedok zobL·azovanla akéhosi 
m9tickóho "prazočlatku"? 

Iné Mannove kapitoly patria ncmeckostl čl svetovosti 
u modernos ti Wagnerove j hudby. Na rozdlol od Mozarta, 
Bee thovena a Brah msa s ú Wagncrove diela [s výnim· 
kou Majstrov spevákov norimberských) takmer n e
dotknuté fo lklórom. Mann p reto správne tvrdi, že je 
rozdiel medzi Iudovou a národnou hudbou. Nemožno 
ani tvrdiť, že by Wagner nebol sublimoval mnohé sve· 
tové l mimoeurópske vplyvy. Wagner dokázal amalga
m izovat najheterogénnoj!;te podnety, k u ktorým patri l 
syn téza svela m9 t~v s modernou psychológiou, ba do· 
konca psycllou twl yllckým l vnuknutiami, o čom svedčí 

scéna dobýjan" sa Slcgfricda k spiacej Va lkýre, keď 
........ , ..•... , hrdina vo svojich r ozpa

l koch a zlaknutl volá po 
~ svojej matkel 

Ako sa dozvedáme z 
kapito ly o listoch Rlchar
do Wugnora, skladatcfo
va monže lka Cosima ne
pôsobila veľmi kladne 
a ko sprostredkovateľka 
Wagnerovho pfsomného 
odkazu. Prečo? je zná· 
me, že Wagner - ako 

' účastntk revolúcie - žil 
dlhši čas v exile. O čom 
verejnost nebola objck· 
t ívne Informovanú, je 
okolnosť, žo Wag n er aj 
n eskôr zotrval na svo-
jom stanovisku, ostal 
verný svojim ( u topiC· 

Coslma Wagnerova kým } sociálnym p l·cclsta-
vám, čo sa korlgovanlm 

a zamlčanim s tat! z jeho koreš pondencie z konjunktu
rálnych prtčln znejasiiovalo a u tutlávalo. Celkom ne
opL·ávnené je - podľa Manna - premietanie Wagnera 
do nadstavby Imperializmu, ba nacizmu. Veď Wagnero· 
vi znamenal Iud , národ - všetko a š tát mu n e bo l nl
čim. Ak Wagner nechápal štát - štá t nepochopil Wag. 
nera . Niet d ivu, že Wagner si našiel útočišta v Schopen
houcrovej f ilozofll, dospel k pesimizmu - sám so svo
jimi n ot•cálnymt nádejami v lone chladného spoločen
ského poriadku, stojaceho prl zrodo hnporializmu. Po· 
znáva l seba samého v Sclloponhauerovl a utešoval sa 
radosťou z tohto poznania. Možno azda dodať, že Wag· 
nm·ova hudba nie to pesimistická v umeleckom zmysle. 
VIe zobrazovať b c?.východtskovost a tragédiu, n o zostá· 
va - a ko ka ždé opravdivé umenie - nevyčerpateiným 
zdt•ojom radosti. 

Na tak k rátkom pries tore ťažko charaktorlzovat hlav· 
nó prist upy Thomasa Manna k umeniu Richarda Wag-
1101"<1, koďie odukadruf ú jeden z na jbohaišícll dokumen· 
tuv kultúmoho dialógu . Jeho asocláclo sa dotýkajú -
llOZ verbalizmu a krasorečnenia, ale s mysllteľskou 
ostrosťou - tak prftomnostl, ako l minulosti; politiky, 
filozofie, umenia a celej spoločenskej kultl1r y. Je to mt
morinclny ed ičn9 čin Opus u pri prlležltos tl 100. výročia 
narodenia Thomasa Manna. JAN ALBRECHT 



Tvo:rfta J. Haydna, W. A~ Mozarta a L. "· Beethovena 
!lJI Sloveuskn v období klasicizmu 

(Dokonl!enle z l. str.) 
l) vydaných Y rokoch 1804, 
1808 a 1807 a rad Iných p rvo 
tlačf. 

Z trojice viedenských klasl· 
kov druhým na Slovensku naj· 
vplyvnejšlm skladate rom bol 
Wolfgang Ama deus Mozart 
(1756-1791). Kým vplyv tvor· 
by J. Haydna bp! na Slovensku 
nielen Intenzívny, ale aj časo· 
vo aktuálny, tvorba W. A. Mo· 
zarta prenika la na nttše ú zo· 
mie v širšom rozsahu a s istým 
oneskorenhn - prevazne až od 
90-tych rokov 18. storočia. Vý 
nim ku tvorili najmä bratislav· 
ské a kosické predvedenia Mo· 
zartových hudobno-dramatlc· 
kých diel. V roku 1773 zazne
lu v Bratislave premiérovo Gel>· 
lerovn dráma .,Thamos, Konig 
In Ägypten" (KV 345) oboha 
tená pravdepodobne Mozarta · 
vou hudbou. Oalším bratislav
ským a súčasne prvym uhor· 
ským uvedenlm bola v roku 
1785 p remiéra spevohry .,Ole 
Enlfllhrung aus dem Serall" 
(KV 384). O š tyri roky neskOr 
v ideli Rratislavčanla aj o peru 
"Don Giovanni" (KV 527) a po· 
stupne dalšie z operných diel 
W. A. Moza rt/l. Košickému pub· 
Jiku predviedli kočovné diva· 
delné spoločnost i v t•okocl1 
1789-92 operu .,Die Entfiihrung 
aus dem Serall", o dva roky 
neskOr ( 1794) .,Die ZHuberflo· 
te" (KV 620), v roku 1806 "Don 
Giovanni"; počas divadelnej se· 
zóny 1810·11 zaznela v Kos l,: 
ciach ,.Le Nozze dl Figaro 
(KV 492). 

Rozsah lnformáclf v Press· 
bltl·ger Zeitung, týkajúci sa 
W. A. Mozarta, nedosaltovHI 
zdaleka počet správ venova· 
ných j. IJaydnovi. Najsta rši zá
znam v Pressburger Zettung, 
ktorý je súčasne na jstarlim 
úda jom o W. A. Mozartovi v 
uhorske j tlači , pochá1lza z ro· 
ku 1785. re nim správa johan· 
na Schauffa, obchodn tka s 
umr.leckýml predmetm i, v kto· 
rej propaguje a poní1ka 6 sl á· 
člkovýcll kvartet W. A. Mozar· 
ta. 

Z MozRrtovej tvorby sú na 
Slovensku najpočetnejšie zastú· 
pcné chrámové, klavtrne, ko· 
morné diela a operná produk· 
eta. Zatlaf čo cirkevné a sym
fonické skladby Mozarta sa š t
riU na Slovensku prevažne vo 
forme odpisov, zachovala sa je· 
ho klavtrna, komorná a opemá 
(zväčša v úp t•ave pre spev a 
klav!r )tvorba najm!:! v podobe 
dobových tlač!. Tak, ako v p r!· 
pade haydnovských prameňov, 
prinies li a i najnovšie výskumy 
mozartovských pamiatok na 
Slovensku mnohé zau jimavé 
objavy. V súčasnosti najs tar· 
~ím zn llmym odpisom skladby 
W. A. Mozarta na Slovensku je 
Sláčikové k va •·te to (KV 172). 
ktoré vyhotovil v roku 1787 
FranlišPk SmPhlfk, hudobntk z 
Tnm č!nll. V tej to lokalite náj· 
rlr.me tiež narcennejš! s(tbor 
mozartovských odpisov z pre· 
lomu JB. a 19. storoč ia: odpisy 
Omši (KV 2!18, 317] z r oku 
1803. Omše [KV Anh. 109g 404 l 
z r oku 1806, Ofer tôria (KV 192 l 
z roku 1808, Variác ie (KV 3521 
oclp!s<~né v roku 1810 a celý 
rad dalsfch datovanS•ch a ne· 
datovaných odpisov chráme· 
vých a svetských skladieb W. 
A. Mozarta. Z podvrhnutých 
skladieb, ktorých autors tvo sa 
mylne pripisovala Mozartov!, 
evidu jú hudobniny z Trenčf· 
na napriklad dve omlové diela 
(KV Anh. 233, 235) odpísané 
v rokor.h 1804, 1807 o 11110. 

Prevažnú časť mozartovsk5ich 
vydani evidovaných v súčas· 
nosti na Slovensku tvoria tlače 
viedens kých vydavateľov: M. 
Artariu A. Dlabelliho, G. Cap 
plho, ·i. Mo lia a i. Za lial naj · 
stadon moza r tovskou llačou na 
Slovensku sú M. Artarlom v ro· 
ku 1786 vydané Mo'Zartove Va
riácie " Unse r dummer Pobel" 
(KV 455). lllstorlcky cenné a 
vyhtadávané sú však najm!:! p~
vé vydania Mozartových SUíč t · 
kovýc h kvinte t (KV 515, 516, 
406, 593, 614) z r okov 1789, 
1790, 1792 a 1793, prvo tlače Sin· 
[onic [KV 550) a klavlrneho 
výť!lhll opery ,.Le Nozze di F i· 
garo" 1 KV 492) z rokov 1794 
a 1796 a ďalšie. 

Nle je bez zau jlmavostt , že 
Mozartove dielo Inšpirovalo 

v v 
viacerých (v abdo bl k la slcu:mu 
na Slovensku p rechodne JX)so· 
biacich) skladate ľov: juraJa 
Družeckého, Johanna Fusza, 
ako aj bratislavského rodá ka 
Johanna Nepomuka Hummela . 

Podte! tvorby Ludwiga van 
Beethovena (1770-1827) (k to
rý navštlvll Bratislavu v ro· 
ku 1796) na formovani hudob 
ného klasicizmu na Slovensku 
nebol - v porovnaní s význa
mom diela J. Haydna a W. A. 
Mozarta - na tofko vý razný. 
Prejavil sa hlavne v 20-tych a 
30-tych rokoch 19. storočia. Vý 
nim ku tvorila snáď len Bt•a ti · 
s lavu a Dolná Krupá, k to ré sa 
javia ako hlavné centrá beetho 
venovského kultu na Sloven· 
sku. Okrem chrámových diel 
L. v. Beethovena bola v Bra ti· 
slave uvádzanll najmii jeho 
symfonická a komorná hudba. 
Osta tné n epočetné miesta vý· 
5kytu jeho (zväčša komornych 
a sólových klavfrnych) dtel 
ukazujú, že tieto skladby ZOI'l· 
li prevažne v hudobnom pro· 
stredí meštiactva a š tachty a 
ojedinele v pt'lestoroch kosto· 
lov a kláštorov. 

\ H u: J"l)~ 
'.···~·~"· 

W. A. Mozart: Var/dele .,Unser 
dummer Pobel" {KV 455/ - vy
dan~ v roku 1786. 

Snímka: súkromný arch\v 

Kým pr vý priamy dokument 
o pre dvádzanl Beethovenových 
skladiob v Bratislave ( Mattt~i· 
son s Opferlled op. 121 b ). kto
rý uvád za Jú op11t Pressburger 
Zeitung, pochádza z roku 1A22, 
najsta rši na Slovensku utiar 
:m llmy da tovan 5i odpis diela 
L. v. Beethovena (12 !lat·tá· 
cif pre k lnvlr a violon čelo, 
WoO 45) pochádza s roku 1811 
a našli sme ho ·V trenčianske j 
hudobnej zbierke . 7. beethove
novských tlačí , ktoré tvoria 
viac ako dve tretmy všetkýc h 
na Slovensku (do roku J 850 l 
zachovan~ch a v súčasnosti 
evidovanÝch diel skladatera , 
pochádza z ča sového rozmedzia 
rokov 1795-1831 via c a ko 30 
prvollač!. Najstarlihni sli. pni 
vydanie Klnlrnyclt -variécif 
(WoO 69) a prepisy 12 merHlll· 
tov (WoO 7 ) a 12 nemllckfch 
ta ncov (WoO 8) pre klavfr, 
uverejnené v roku 1795. Z ro· 
kov 1802 a 1806 pochádza jú pr· 
vé vydania Sláčikového kvar· 
teta op. 14 I. a Symfónie No 3 
(op. 55). z rokov 1809- 1811 
prvé vydanie Symfónie No ~ 
(op. 67). predo hry ,.Egmont 
(op. 84) a oratória ,.Cbrlstus 
am Oelberge" (op. 85). Z nasle
du júr ich rokov sú prvo tla če 
ďa lšieh skladieb L. v. Bee tho· 
vena, ktorých zoznam je sku· 
točne obsiahly. 

..•.. 
Hodnoten ia mie ry vplyvu eu

rópskych skladaterov o bdobia 
k lasicizmu na hudobný v9voj 
druhe j polovice 18. storočia 11 

začiatku 19. storočia na Slo· 
vensku ukázali, že z tvorcov 
viedenského, resp. rak6skeho 
tvorivé ho okruhu boli dlelll r. 
Hayd na a W. A. Mozarta na 
čelnom mieste, k ým z hl!!dls· 
ka rozšlrenia a obYúbenostl 
prevýšili t vor bu T~. v. Beelho· 
vena sklada telia omnoho men
šieho význAmu, napriklad Jo
hann Bapttst. Schledermayer, 
Anton DiRbelli. Jan Ki'tl tel Vaň· 
hRl a !nf. 

Nové objavy vzácnych dobo· 
vých rukopisov a tla č! veTkých 
tvorcov h udby klasicizmu len 
opätovne doklada j(l vyspelos ť 11 

aktuálnosť hudobného diania 
ohdobla klasicizmu n f! Sloven 
~ku. k torého v('znllm pre dei! 
nv sloven~kf'l. a lP 111 eurl\n~kP• 
hudby nie jP 7niiAT docP.není• 

DARINA MODRA 

R CEN IE 
W. 1.. MOZAt'f: ftlV.II.TIMINfi - D ••Jer 

JtV 131, B Uat Jllajer KV 137, ., major KV 131 
SLOVAK CHAMB!I. OllCHISTlA, BOHDAN 
·W.UPHAL 
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V. J)osledných rokoch je nAš r ramof6nový t rh 
p ravidelne obohacovaný o nové nahr á.vky Slo· 
venského komorného orchestra . lnterpretač· 
nou doménou tohoto telesa sú majstri baroka. 
Nie sú však jedinou. Dnes už slušný počet gra 
mafónovýc h na h t•ávok nač t•táva I n terpre tačný 
profil ensem blu, do kumentuje jeho rozmanitý 
a slroký repertoá rový záber. IJalšlm oboha te· 
n!m te jto pr ofllovej d iskoléky je i posledný 
ll tul z p rodukcie vydava terstva OPUS - súbor 
troéh divertiment W. A. Mozarta - Divertl· 
me nto O d ur, KV 136; B dur, KV 137 a F dur , 
KV 138. 

vera sa už na pfsalo a pohovorilo o In terpre
tácii tohoto orchestt·a. Stvárnenim Moza rtových 
dlver limen t v te jto nahrávke sa superla tivne 
ep itetá znovu potvrdili. Skladieb sa zmocňu jú 
tecll n fcky p resne, štýlovo, p t•ibližujú živý tok 
hudby mladého Mozarta, hudby príslovečne 
hravej, krehkej, spevne j, nadľahčenej do Ctsme· 
vu i s odleskom slzy. Interp reti P.Odčlarkujú 
všetky jemné odtiene svojim majstrovským 
vkladoni, noblesou a obrovským muztkantský m 
nábojem. Vykúzllla adekvá tnu komorn ú, lntim· 
nu a tmosféru. Znamen itá zvuková réžta umoc
ituje k la dy nahrávky. 

JOHANNES BRAHMS : SYM FÓNIA l:. 2 D DUR 
OP. 73 
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA, diriguje ĽUDO· 
VlT RAJTER 
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A; po vypočuli ďalsej gramopla tne nášho 
vyda va teľstva s nahrávkou ll . symfónie D dur 
op. 73 johannesa Brahmsa , som . mala v~ fmt 
dobrý pocit. lo terpretom Jé orcheste r SF pod 
taktovkou zasl. umelca Ľudovíta Rajtera. Stvár
nenie, k toré tá to na hrávka ponúka , exponuje 
vš etky dimenzie vetkole pého d iela . Evidentne 
c!tt me, že orchester vepie skúsen ý majster, 
ktorému In ter pretova ný sk lada teľ je niečo viac 
než jeden z mnohých. je tu p ríto mná dôverná 
znalost s kladatefovej rec'l, obdiv, láska a s to· 
tožneme sa s výpoveďou autOl'll. Ra]terov pri· 
s tup je pt·emyslený - vsetky časti symfónie 
koncipu je racionálne, konzekventne vykresl~je 
red notltvé !rázy 1 lín ie dynamtckých oblúkov. 
Velkor yso dáva vyzn ieť plastickým farbam or
ches tra c izeluje v drobnokresbách, dómysel· 
ne ťažr' z hutných zvukových prúdov. Orchester 
u~men)u]e ku koncentrova nému výkonu. S ele· 
ga nclou zdôrazt1uje svieži, Id ylický cl)ar!lklec 
hudo bnej reči tej to symfónie. Neplytvá. však 
pt·et:omantizova ným gestom - nenad ná.ša, ne· 
prtfarbuje, z partitúry oživu je skutočn ú dušu 
Brahmsovej hudby. . 
· Táto repr ezen tativna s11fmka je opäť dokY· 

meri tom Úastného ediČného výlteru. Titul st 
právom zas lúži pozornosť a ocenenie a iste 
uspoko j! i najn árotnejsleho poslu.cháča . 
: . . L. SUSTYKEVICOVÄ 

B. SMETAN/.: SLACIKOVt KVARTETÁ 1: mol, 
· d mol · 
SMETANOVO KVARTETO (J. Novák - Ľ. 
I<oseckf - M . Skampa - A. Kohout) 
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Sme tanovo kvarteto pripravi lo v koproduk· 
ci! s firmou · Columbia nah rávku oboch Smeta· 
nových kva r tet. Tie to mon umenty česke j m uz!· 
kality, ktoré p ri svo jom zákla de posv!ltil l ud , 
sú vždy p rínosom do našej kultúry. Po tofkých 
zásluh ách Smeta novho kvarteta a sústavne! 
p ropagácii našich velikánov, možno bud opako
va t t lsickrát vyslovené slová uznania alebo 
hfada t v nahrávke čosi nové, čo velkl In ter· 
pret! dosahujú 1 v skladbách 1m dOveJ•ne zná· 
myc h. To to nóvum v id ím v ešte lepšom vyvá· 
žen i d iela, v dokonalosti spolucťlenia skla dlly, 
kto rá sa odvíjll z p r imárnych hudo bných m yš
lieno k· v úzkos tlivo p r esnom vyvážen! hla sov. 
Tak Smela nov š týl dosta l . maxim álnu plnosť. 
je to koncertný výkon p re chv!le velkej svia· 
točnostl, kde na jvyššla hodnot a vstupuje " po 
špičkách " do n ášho súkromia. 

OTAKAR OSTRCIL: Lf:TO, aymfonickt bbeli 
pre velkf orchester, -op. 23 
U:G:ENDA O SV. ZITt pre tenor, mleilant 
zbor a orchester na alo'fi JaroalaYa Vrch· 
lického, op. 17 
SYMFONICKf ORCHESTER CS. ROZHLASU, 
diri&uje JAROSLAV KROMBHOLC 
SPEVÁCKY ZBOR CS. ROZHLASU, zbormaj· 
ster MILAN MALÍ, IVO ~IDEK - tenor 
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PrvA sk ladba je z rokov 1925·26, z rokov 
p lných pohody, vnútorného kludu a ľúbostného 
šťastia . Sprävne sa hovod na obale platne, že 
dielo je tak koncentrované, fe ,.niet miesta 
p re vonka jš[ de ta il". re ·to k las ický p riklad 
českého impresionizmu, v k torom s ú fl·anc1íz· 
ske vplyvy filtrované cez zaväzujúcu tradfclu 
Smetanu a Dvo ráka . V te jto rozumne j syn· 
téze p ram eni r ad Ostrčilových zau j!mavostl, vý
stavba, inštrumentácia, pr evaha lyriky. Možno 
tu J)Osoblll i vplyvy Mahlera , najmä tam, kde 
Ostrčil .,zmieruje" pt•otiklady. Druhá skladba 
vychádza zo s lov J. Vrchllckého. Vtipné .,po· 
tudsťovan le sv!ltlce" zaodel Ostrčil do prirodze
ne j, ani n ázna kom n ie lronlzujúcej hudby. Po 
vypočuU oboch skladieb, ktoré výborne h rá 
Symfonický orchester čs. rozhlasu s l . Kromb
holcom som znova rutoval, že sa Ostrčil ta k 
mlllo hrá . Obc hádza sa nespr!lvod llvo a Yútos t 
nad tým je tý m k ru tejšia, že pa tril ku sku· 
plne najprogresfvnejšfch rudi svo je j doby. 

ERVIN SCHULLHOF: KOMU ISTICKf MANI· 
FEST 
SYMW NICKf ORCHESTER CS. ROZHLASU, 
diriguje FRANTISEK VAJNAR 
SPEVÁCKY ZBOR CS. ROZHLASU, KOHNOV 
DETSKÍ ZBOR 

M. MA.CHOTKOVl - sopd.n, B. VtTKOVl 
- alt, J. ZAHRADNlCEK - tenor, A. IVOilC 
- bea 
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Schullhofov Komunistický manifest z roko• 
1.932·33 patr! k zAvažným priekopnlckym die• 
!am sociallstlckéh~ umenia. Tát o kant áta, kto• 
r á. vychádza z estetických názorov bllzkycli 
Brechtovt a Elslerovl je stále najau tentlcke j• 
ším dokumentom jedného pokrok~vého prtí• 
du českej hudby tej doby. Hlási sa k novet 
vecnosti, asen tlmentálnemu umeniu, k toré vl• 
delo v spojeni pollllckého programu a triezveJ 
hudby logické dobové východisko. Nlekofko 
hudobných umelcov tej doby sa sp rlaznilo len 
na základe hlbokého politického presvedčenia 
a osobného svedomia . Schullhof je t u v pod· 
state jednoduchý, táto hudba so však vžd y 
bude hodit, keď sl budeme prlpomlnat jeho 
osobnosť a lebo pokrokovú vinú tridsiatych ro· 
kov, v k torej nechýbali ani O. Teremláš, S. S ta
n islav, E. F. Burian, V. Nejedlý, J. Ježek alebo 
ked budeme chclet demonštrova t koncepciu 
.,novej angažovanej vecnosti" . 

JOSEF SUK: KLAVfRNE DIELO 
PAVOL ST~PÄN - k lavfr 
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Závažným prfnosom na náš trh je vydanie 
kompletného klavirneho diela josefa Suka. 
Celý komplet p lalnl pripravil Pavol štep.án 
jedna z na jpovolanejš!ch osobnost!, ktorá vy· 
raslala v rodine hlboko zasvätenej do práce, 
n llzorov a umeleckých clillfadost! Suka . Ed ito· 
rl zoradlll nahrávky chronologicky, od rn la· 
dosll až po umeleckú zrelosť skladateľa. Zno· 
va sa ukazuje a fascinuje čistota fa k tú ry Su· 
kovej hudby a vyrovna ný klavlt·istický ~t9l. 
To všetko umoct'luje moderný Pavol Stčpán , 
ktorý eHl toto dielo svojsky, niekde i proll tra
dieli a predovšetkým vHazí tam, kde cíti a h rá 
Suka debussyovsky (úplne s týmto pochope· 
nfm súhlasfm ). S uk prichádza v čase, kedy 
sa hrá pomerne vera zlej hudby, pláva 1úce1 
v plytčinách slabých talentov. Recenzent sl dá· 
va otázku, prečo sa pomerne málo hrá? Azda 
komplikuje cestu k nemu l to, že skoro všetky 
skladby rástli z jeho osobných záZltkov (rodin· 
né ?>ťaslie, opojenie životom, ncopakovateľn6 
chvíle kon lemplácil atd.). Sú to miestami a ko· 
by skicáre a na josobnejšle výpovede. SHipán 
dokazuJe, že návraty k Sukovl by sa mohli 
každému klaviristov! oplatiť. re to edičný čin 
p rvej triedy a prial by som sl, aby pootočil 
akčný rádius v naše j koncertnej dramatut•gll 
l týmto smerom. 

JUHANNts 

DRAH MS 
SERGEJ 

PROKOFJ EV 

SONÁT'( Pl\0 HOUSLE A KLAVÍf\ 
JOHANNES BRAHMS: SO NÁTA 1:. 2 A du r pra 

husle a k lavir, op. 100 
SERGEJ PROKOFIEV: SONÄTA č. l f mol pre 

husle a klavfr, op. 80 
DAVID OISTRACH - bosle, SVIATOS LAV 
RICHTER - k lavír 
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Interpreti rozdávajú v prvej skladbe vt·úc
nosť, ale 1 vera prirodzenosti kypiace1 z naj· 
vysšej miery osclbnej umelecker Istoty. Part· 
nerstvo Richtera a Oistracha je z r ovnakého 
umeleckého rodu, z tých Istých citových slo· 
vanských zdrojov a d isponuje tými tstj)ml vi· 
tAlnymi kvalitami. Preto tá tlžasná s(thra , 
úpt·imnost a na druhej strane nevšedná zvu· 
ková fantázia (najmä v III. časti). Prokoľievo
va Sonáta vyrasta la z atmosféry vojny. Pre· 
k rásne Andante ako by malo v dla1ke zvonv, 
ktoré odpočftavajú čas. Pred nami sa otvAra 
svet vojnového utrpenia a zvláStna dénHntlcká 
sila záveru. Nič sa nerodí z chvilkovej náladv, 
ale priamo z obdivu k osudovému vftazstvu vo 
vlastenecke j vo jne. Je to slce odraz priv at issi· 
ma geniálneho Prokofieva, ale presahuje rá· 
mec jednotlivca - je výpoveďou o človečen· 
stve dneška. Nahrávka patri k najlepšiemu. č o 
obaja umelci vydali a nemala by chýba ť v 
žiadnej d isko téke. 

JOHANNES BRAHMS: NEMECK~ ĽUOOVE 
PIESNE 
EDITH MATHIS, PETER SCHREIER - spn 
CARL ENGEL - klnfr 
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Plesne s\1 zaujlma vé rovnocenným partnel'· 
stvom slova a hudby. Je to priklad romantické· 
ho zhudobnenta, v ktorom sú !udové melód ie 
východ iskom a skladatel sl dovoľuje len oje· 
dlnelé drpbnokresby nad základnou fudovoú 
me lódiou. Schreler umelecky dominuje - n ik· 
dy neprekroč! pOvab pôvodnej ludovej plesne; 
dOsledne sa vyhne opernému tónu, ktorý by tu 
bol nevkusný, prekrásne artiku luje, miestami 
sa až vedome naivne ponára do štruktúry a 
s vnútornou oddanosťou a citovým zanietením 
tlmočí túto plesňovú lyriku. I táto platila je 
skvostom, závažnou sondou do Brahmsovei de : 
mokralfčnostl a ďalšou vizitkou Schreiet·ovho 
)N.esňcwého tneJI!Mj Z, ·tw. 



Ária pre bas, klavír 
a komorný orchester 

Tadec'!§ Salva, ortgtntllny predstavil~:! 
st1~asnf}ch trendov mlade/ slovenskeJ 
skladatelsket genertlcte, skomponoval v 
r . 1975 voktllno-tnStrumentťllnu skladbu 
- Artu pre bas, klavtr a slťl~ikovf} or
chester na texty ľudovet po~zte. Ciel 
m6tho prtspevku spočtva v stru~net ana
roze vokťllnet zložky te;to kompozíci~. 

Vo vztahoch hudby a slova sa ntlm obi
dve zložky - voktllna a tnStrumenttllna 
- tavta ako viac-meneJ paralelne sa for · 
mu1ace parametre. l keď te tu zre;má 
snaha o :zvgra:znehte rovnoprt1vnost1 
oboch, predsa v skladbe tohto typu te vo 
k tllna ltnta domtnutaca. Orchestrtlln!l 
sprievod te komorne obsadeng, tvori ho 
slťl~ikovg orchester: Stvoro l. huslt, trr.r 
to ll. huszt, dve violy, dve vlolon~eltl, ;e 
den kontrabas + klavtr. Sprievod dopl
lfa vokttl množstvom zauttmavf}ch rytmic
k f}ch modelov; nemožno ho charakteri· 
Jovat ako llustrťltora, teho primáma 
~unkcta spočtva predovSetkým v grado· 
van! tstf}ch momentov, na;mä vzrušene;
štch pasťlžt. Toto spomtnan~ zoskupenie 
tnštrumenttllneho tnventáru nie te nálzod
n~. Klavtr a rovnako at slťl~tkový or
chester mata vo vzátomnet spätosti bltz
ku väzbu k vokdlnemu sólu. Iclz vzáJom
n{} pomer te vždy vyvdženf} tak, že vo
kálny part nikdy nie Je Inštrumentami 
prekrf}van.fí. Cel.tí hudobnf} pre;av ;e tu 
svedectvom skladatelovet snahy o sono
r lstiku, ~o natpriliehavetšie vy;adrenie 
obsahu zvolen~ho textu. 

Forma skladby nepredstavute Imitáciu 
ludovet piesne, ant clltlt v tom zmysle, 
fe by sa sptevan~ slovo podriaďovalo hu
dobl!e/ forme, ako to býva v ludov!1ch 
tane~n!íCII pies11ach a nie je tu ant šty
llztlcin v podobe ľudovosti umelf}ch pies· 
nl. Hneď na prvý pohľad nenachťidzame 
ant snalzu o neoavantgardM, kratn~ prí 
pady, že obsah spievan~ho slova nie 1e 
už bežne zrozumilelnf}, ak skladateľ dtl· 
va slovu abstrakli!!Í znak. Kompozícia sn 
nám tavt ako voľn~ nardbanie s ľudouQm 
textom niekoľkých bald.d, z ktor~ho vy· 
berd to, ~o by prospelo zvukovet aéinnos
t t hlasu. sa to slovtl obsahovo závain~ 
a vokťllne zne,ace {vyh.fíba sa zoskupP.· 
nt am spoluhlások J, schopn~ vytadrit a 
r ealizoval skladatelove predstavy. Pria
mu clttlciu ludovet plesne vidtme len na 
dvoch miestach. Skladateľovi nezt:Uežl no 
s~manttcket danosti ted,totlivých strof, 
ale na charakterlsliCk!íCh hldskach, vy
bratfích vettlch z organizmu piesne: ich 
významový akcent a tnťisobovanie výra
zu sa zdôrazňuje opakovanlm, ktor~ však 
neprebertl od ist~ho formov~ho stereoty
pu ludovet piesne, kde tdto typická ~rta 
{napriklad v ptes11ach pracovnf}ch, ~a
ne~nf}chj vyplýva priamo z Ich funkcze. 
Opakovanie melodických modelov v men
Set obmene prtnd!ia títinnú graddciu a 
te svedectvom hlboko premyslene/ Zogl· 

~y prilce. r'-oTčtftnd rf~tla te ~asto meliz· 
mattcktl, vyu!tvattíca far~bnost samohlťl· 
sok { ~asto melodtzute otvoren~ voktlly 
"o" "a", ktorým dťlva funkciu "pla~iek• l 
a svojím v.fírazom te bltzka "spievan~mu" 
vzlykaniu. Naoza/ maximdlna štylndcia 
ludov~ho nťlpevu. Do popredia vystupuja 
typlck~ prvky baladtck~ho slohu, ktord 
te skladateľovi velmi bllzky, o ~om sved
~~ celťl teho dotera/Sta tvorba. 

Vokdlny part te vypracovanO velmt 
starostlivo. Pri prevltldatacet melanchólii 
sa v t!om strieda/tí pastlže mierne, po
kotn~, s tísekmt maxtmdlne vzruSenf}mt, 
s postupn!ím narastantm emoctontllnet 
krivky. Vokdl te dynamicky velmi bohato 
diferencovaný. Graddcia skladby vrcholí 
ku koncu unisonov1ímt Sestndstinamt na 
tóne h, na slovtl "moja, mo;a . .. atď. 
mať". Nasledujace /akty sa vlastne už 
len doznievajtícou kódou, ktord umu;e 
a ukľud1~u;e cel!í hudobn!í proces. J<la· 
dente kontrastov vedľa seba te veľmi ty 
pickou črtou Salvovef kompozlcie. Vzá 
jomne sa sklben~ prirodzene a logicky , 
tlm celkový rťlmec te velmi mnohotvdr 
ny, ale vždy triezvy. A/ tntervalovd ~truk 
ttíra te vo vokttlnom parte formotvor 
ným tinilelom. Prevlťlda;a vztahy sekun 
dy, t prlmy, viiNiie ako sexta sú zriert· 
kavet~ie {najvzdialenej5l vztah ;e oktťl· 
vový, at to Zen na dvoch miestach/. 

Autor venoval skladbu laureťltovi fes 
tivalu "Pražská tar", basistovi Sergetovz 
Kopčtlkovl. Tťlto volba bola zretme vý 
sledkam dômyselných tívah: zdťl sa prav 
dlv~ konštatovanie, že pre žtlner tohto 
typu te prtlve basovťl farba svojimi vl}· 
razovýmt možnostamt najvyhf?VUjtíce;šil.i. 
A/ pre tsttí dávku nostolgte, ktora - na
priklad - tenor nemd a okrem toho vyš · 
šie položen~ pastlže voktílnel!o partu by 
v exponOIJaných tenorov [Jeh polohtlch. ur
č/le nezneli tak verne, ako v basových. 
Keď sa dostávame k samotne/ analýze 
ndzorov vokťllneho partu na interprettt· 
eiu, zjavne cítime - už pri prvom po~u· 
11, ci prellstovanl partitúry, že te mimo· 
rzadne ntlro~ný. Samotný rozsah, siaha 
jtíci od spodn~ho mal~ho fis až k tónu 
fi~ o dve okttlvy vyssle, exponovanie vy~ 
'>fch stredov, miestami dlh!lle držan~ hod
no/lf vysokých tónov, ntlročn~ intervalové 
postupy, diferencovaný rytmus, to sa ~r-
11(. ktorým/ te vokdlna Zinka charakte· 
rislickťl. Je zauftmavt!, ie skladatel v nef 
len orientačne vyptsufe dyrwmick~ znač
ky. Af tento fakt svedt:<t o teho dôvere 
k zvolen~mu Interpretovi, ctti v 11om ztl 
ruku, že koncepcia vypracovania partu 
bude blízka jeho vlastnej predstave. Prz 
v!ietket ndrocnosfi part rešpektu;e prz· 
rodzen~ rozsahov~ a v.zírazov~ možnosti 
hlasu, sprievod te vidy volený tak, aby 
v exponovaných pasá!tach ani v natmen 
.šom voktllu neublížil. Jeho komornťi de
centnost umož1~ute Interpretovi, aby na
príklad v úseku "už ma hlávka boli o tot", 
emoclťllne prillmil najuysší tón partu -
dvojtiarkovan~ fis [čo je interpretačne 
mimochodom matstrovsky pred veden~ J. 
V.šetkým tým te dosahovanťi expresivita 
výpovede a/ bez toho, ie by vokálny 
hlas bol fors~rnvan.zí do nendleiitých po
l ôh. SkladatPl nechava priestor pre vý 
raz hlasu. Práue Serqe1 KopMk vlastni 
tento vztlcny dar. N1e te to len teho 
obsažný tón, ale t muukalzta a akťlst 
svojsky vyhil'ovantl cttouosl. Umelec ctil 
obsah ka~d~ho taktu a bohat!íml dyna
mickými oc/lie11m1 tlmotí mnohotvárnP 
výrazov~ komponenty partu. Jecinou už 
zo spomPmtltích zvl6stnosll je využivame 
farebnosti niektor.fícl! samohldsok. Boha
td mellznwtlka "vzlykania", vyvolávofú· 
ca pocit jariJislej, snivef lyriky te v in· 
terprettlcii tí~inným kontrastom k vypä
tým pastlžam. 

Z predchddzaftíceho vyplýva, že Sal
vova Ária pre bas, klav!r a komorný or
chester patrl k dielam, ktor~ výrazne 
posunuli na~e predstavy a ndroky na 
stíčasnú voktllnu tvorbu. Al pri vSelkP/ 
technickeJ a vfírazovef briZancii sa td. 
to rozsiahlefSia vokťllno-in!.lrumenttílna 
skladba neodtrhla od kontinuilnef väzby 
na tradtciu naše/ ndrodnej hudby. ba v 
mnohom tvorivo čerp6. z ľudových prv
kov, pri ~om posava na~e poznanie o 
"ľudovom" vo vtlžnej hudbe. Je to ekl~· 
tantnf} prlklad toho, ako siahnu! k au· 
tenlick~mu odkazu, neporušil teho ist~ 
~rty a pritom Ich profesiondlne rozvtfat. 

IVAN ONDRÁŠEK 

SLOVENSKY FlLliAR
MONICKľ ZBOR V IIAA· 
GU: za~iatkom koncert
neJ sezóny 1977-78 riadi 
teľstvo Resldentl Orkest 
v Haagu venovalo - v 
r6.mct Tt}ždňa teskoslo
vensket kultary - spo· 
mienku na 50. vt}ro~te 
tímr tta LeoSa Jantl~ka. 
Výber diel tohto sklada
tela v predvedent našich 
umelcov vzbudil v hlav 
nom meste Holandska 
(tprimný obdiv - nielen 
k odkazu L. Janťl~ka, ale 
at k Interpretom, kto~! 
krtlsu tetto hudby ukáza. 
It v plne/ p6sobivostl. 
SFZ patril po~as tP/to ak 
cle k centrťllnym a~ast· 
ntkom, pretože usporia· 
datezta siahli hlavne po 
Jand~kovfích voktllnych 
sklad/Jťlch. ( Ntlvštevntcl 
koncertov mali v progra· 
moch preklady vSetkgch 
uvťldzangch diel.} Sval 
program uviedol SFZ na 

dvoch celove~ern{jch kon. 
certoch a počas šttídiovet 
nahrdvky pre Radio Hil
versum, kde zbor nahrtl
val klasick~ diela sloven
sk{jch a zahrantčn.fích au
torov. Dt!a 4. XI. uvte· 
dol dirigent Otakar Trh. 
llk s miestnym symfonic
kf}m orchestrom Suitu z 
opery Príhody Llšky Bys. 
troušky, Tanec modrťlč· 
kov pre sólovf} klarinet 
a klavlr a madrigalistl 
uzavreli prvt1 ~ast kon· 
certu Rikadlamt pre ko· 
mornf} zbor a 13 nťlstro· 
;ov. V druhe/ časti kon 
certu M. Blahu.štakovt'l 
predniesla v oriqmťll/ M 
Musorqsk~ho cyklus Det 
skťl izbička a na záver 
odznela Janťl~kova k61ntd 
ta Amarus pre sóla, zlJor 
a orchester. S6lov~ par. 
ty spievali v. Pr/byl a 
domtlct barytonista H. 
Smit. Koncert r111a 8. Xl. 
t. r. otvoril opät O. Trh· 

Zik Baladou blanickou oa 
L. Jandtka {za spolutí~as
tl Residentl Orkestj. Pro. 
gram pokra~oval muž· 
ským zborom Utonu/6. od 
P. Kŕižkovskdlzo. Zenský 
:zbor SFZ predviedol Ja 
ndčkove llrad~ansk~ pís· 
ničky so sólovou flautou 
a harfou. Prva ~ast uza· 
vrel mužský :zbor SFZ 
tromi baladami L. Jandt 
ka {Kantor Halfar, Ma 
ryčka Magdonova 1. 

Sedmdesdt tlstej. Dirz 
qentom tefto časti pro 
gramu bol hostu;úci zbor 
matster z JAMU Brno Lu 
bomtr Mťltl, ktorý sa prz 
činil o skvel~ predvede 
nte teclmlck·•t ndročn1íel1 
Jantl~kov.fích zborov. V 
.1rulle/ ~asti koncertu od 
znela Glagolská m~e pre 
zbor, orchester a so só 
listami M. Rlahušiakovou 
V. Pŕibylom a domdcim: 
.~pe11t!kml s SchliiiProvot. 
a H. Smitom. -Jd · 

L. Burlas v~znamne 
ovplyvi\uje profil sloven
ske! zborove! tvorby po
stupným vytvorenim 
troch rozsiahlych, konti· 
nuítne na: seba n ávliz· 
ných Jllfklov, nositefov 
novýcH výrazových a 
zvukovýclí prostriedkov: 
Metamorl6zy krás (1964) , 
Zvony (1969) a Sesť bás· 
nf lásky (1976 ). DOklad· 
n ým pretlmočenfm bás
nického slova do tíčlnné· 
ho vokálneho prejavu vy
kreslenfm adekvá tnych 
nálad a prlliehavou d i
Jerencláclou výrazu vy· 
lvára z nich almosfór u 
významovo loglc ~ y sfor
movanej a emocionálne 
pôsobivej štruktúry. 

METAMORFÚZY KRÄS 

Cyklus Mctamorfó..:v 
krás, pozostáva )ú cl z 
dvoch častí: Dievča a 
husle a Báseií o prekrás
nej matke, vytvorený po
dľa básnickej predlohy 
nár. umelca Já na Smre· 
ka, tvori prvé ohmvko 
celku, ktoré obsahuje 
(okrem zaužívaných kom
pozičných techník) tiež 
určité prvky modernej
slch pos tupov, ako napr. 
náznak hoquetove! tech
niky (s obdobným prln· 
c!pom stretávame sa 
napr. u L. Non a], čl prá· 
ca s tónovým radom, ale· 
bo včlenenie časovo 
ohraničeného (tseku chro· 
nometr!c. Sónlckú strán· 
ku mull!plikuje využ!va . 
nim nuansf v podobe 
gradovaného sepolu, par 
Jandovej Intonačne nef!
xovanej recitácie, vlacvý
znamových clusterov a 
pod. Logiku tektoniky 
vhodne umoci"!uje part 
sólových husH, plniacich 
funkciu spojovatefa, resp. 
anllclpálora obsahovE'! 
stránky oboch časti, v 
ktorých sl<ladatcr využí· 
va maximum primera
n ých výruzovyc h moznos
ti na podklado básn!ck<i
ho textu. 

ZVONY 

V tro)časťuvom cykle 
Zvony (odmonenom 2. 
cenou v umeleckej súťA
ži k 25. vyročiu oslobu· 
denia CSSR v kategórii 
pre komorné skladby, vo
kálne <ticho zborovó cyk
ly l Bu rias obdivuhodne 
pretlmočil nostalgiou po· 
znučený výbet· z polizte 
Milana Rufusa. V prvých 
rivor.h zboroch 1111 izoryl
mickom podklade s mo
däinym charakterom me
Jodtky (Vrchári] a na 
clH·omaltckom p nnctpe 
vytvorenej melodickej lf. 
nie clodekafonickóho ra
du (Cesta) iJucluje struk
túru podloženú n a kval'
tovo-kvintov ých, terclo· 
vých a Iných vzťahoch. 
Na jhodnotnejšlm sa zdJ 
by ť záverečný zhor cyk· 
lu - Zvo ny. Je určtlou 
synlózou kompozičnej 
tec hniky predchádzaj(t-
cich dvoch častí. Cln·o· 
mallcky členená mnlocli
ka S Ul"Čflým vefkosekun
dovým centrom (pouka
zu je orientáciou na Bar
tókov systém, ktoróho 
vplyvy v skoršom obdo· 
bi sa prejavujú markant
nejšie v Burlasovej ume· 
lee kej tvorbe) značne 
ovplyviíu je Ct seky ho mo· 
fónnej sadzby prevažne 
kvartovo-kvinlove! štruk
lCiry. Ose!< "Bud' trpezli
vá, vydrž pod na mi ... " 
( tvoriaci !eden z vrcho
lov skladby) le umocne
ný l!tánlovltým memoro· 
vanfm naznačeným už v 
úvodnom zbore - Vrchá 
ri. Záver Zvonov vyznie
va na jpôsoblve!šle na jmll 
zásluhou rozpfsanej alea
lorlky, prednášane! v 
ženských hlasoch ("Jak 
m~tky" pohybujli pera
nn ••• l dynamicky uvoľ
tíovanej smerom do tva
I'U quasl nlente a Iba ná· 
znakom podfarbenej Im· 
preslou chromatickej kan
tilény mužských hlasov. 

Ana lýze s pomlnaných 
rJvoch prvých voká lnych 
cyklov bo l už vymedze
n9 priestor v našej od · 
hornej tlač!. preto pozo t· 
nosť sústredfme na pre 
miórové dielo, !ni:pirovu· 
né významom Medzlna 
rodného roku ženy. 

tvorbou 
L. Burlas 

SESŤ BASNI LASKY 

Cyklus šcst básni Iás· 
ky pre veľký miešaný 
zbor vznikol na básne 
Vladimíra Reisla. ReisiJ· 
va poézia, pohybujúca ~~~ 
v náladove j rovine f ú· 
bostno·reflexlvneho n !\· 
dychu, nedáva skladala· 
ľovi možnosť takého 
uplatnenia kontrastne· 
dynamických plôch, ako 
v predchádza júclch die· 
Iach. Autor. v snahe po 
držať určitú vn útornú 
jednotu rozsiahleho cyk· 
Ju, pri vedomej absenci! 
väčšieh drama llcko·výra
zov~·ch plôch, buduJe 
premyslenými kompozič· 
n ými postupmi základnú 
náladovú rovinu (urči
tým aj variačným s pôso· 
bom l na menši ch rozmP· 
roch - s meniacou sa 
štruktúrou obsadenia vo
kálnej sadzby (mužskú· 
ho, ženského a miešané· 
ho zboru). Al< venuje 
miestami pozornosť a 1 so
noristickým zreteľom, ne
zanedbáva tým v žiad· 
nom pripade text, ale vo 
vhodnom okamihu ho 
umocfJUje. Re!;pcktu je 
prirodzený tok rečt, met· 
rieko-zvukovú štruktú
ru, nezanedbávajúC také 
konštanty, akými su tón, 
tempo, timbre, alebo mo
duly pr!zvučných a ne
P rfzvuč n ý ch sla blk, resp. 
prlnc!py inlet·punkcil!. V 
oblasti interpunkc' ir. jn 
slovná dtkc ia m1esl<llnl 
vedome decentne n a ruse 
ná (sledujeme to napr. v 
druhom a poslednom zbo
re). Zvláš tny význam do
sahuje Burlas Rf v do· 
tvúranf melodickej Hnic, 
kde hudobné m yšlw nky 
na určitých miestach pó 
sob!a tak, akoby sa roz
v{jali z jedného jadra. 

V úvodnom zbore Si 
ako tráva . . . ťaží so nór· 
ne a tektonicky z fareb· 
nosti mužského zboru. V 
harmonickej koncepCII 
prevláda priezračné 

akordická štruktúra ter
ciovej konštrukcie. Melo-
dika vytvorená z 
menšfch In te rva lovýc h 
krokov - buQ.uje svo;u 
lfniu na nie prudkých dy
namických oblúkoch. Vý
nimkou le stredný úscl< 
Moderato ( ,.Ľadový vietor 
skmáše sad •.. "], ktorý 
le dynamickým vt'Cho
lom. 

V druhom zbore Si bi· 
kot hviezd . . . rozv!ja so 
dialóg ženského zboru. 
ku ktorému sa postupne 
priradf aj mužská zložka. 
Z hladiska Invencie v 
nástupnej téme ženského 
a neskôr mužského zbo· 
ru cftlme prfbuznost s 
Očenášovou Mar!nou. 
Umocňu!e !u predovšet
kým charakterist ická me
lodická fráza, vytvorená 
z chromatlcko-kvarlo· 
vých Interva lov (,.Si bl· 
kot hviežd a vtái!l spev 
nad mojim rodným kra· 
jom" ). Záverečný úsek 
(pred č. 80) z prekvapl
vého ľúbezne znejtíceho 
G·durového trojzvuku 
prináša dozvuk vzdlale· 
neJ Impresie, 

Tret! zbor Si ako na!· 
teplej~ia dla ň ... uvádza 
lineárno veden;, syryt
mlcká l<ancepcw illusov, 
v ktorej mottvlcke Jlttiyo 
nlcko ľkoné.solJným ob
mluiwn!m (napr. ntl:í•n 
obratom, augment<~<.Hlll, 

Inverziou a pod.] dostávd 
sa do novej mclodtcko· 
vyruzovej podoby. OsPk 
,.obloha tieto darv 
chráil .. . ", podlozený 
priouačnou hladmou mo
lov9ch kvintakordov. 
u moC il U IC Bur lus dynil 
mlckým kontrastom. l'o 
1'\0m duva pr iebeh hor!· 
zontálnemu členeniu tó
nov sor!álnych skupi
n tck, kumulujúcich do 
clustera vertikálnej hus
toty. Doznlevajúcu záve
rečná časť je koncipova
ná na s pôsob mn tého 
prelCtdtO (s prlznučným 
urgcl basom ) so zádržou v 
base. 

Kontrastne sa z celéi1o 
cyklu vyn!ma poilvhilvá 
š tvrtá časť - Si leto vre· 
lé, sinokvet. . . v inten
cii scherza, na určitom, 
akoby r ondovom podkld· 
de s variabilnou techni· 
kou. V hudobne) zlozke, 
vychádza júccj z poetic
kého textu, narastú po
stupné usllle túlin. ::.lllp· 
i1ovanej v adekvátnotn 
výt•uze kontrastu (,.Málí 
boky ako plné k lasy -
Nemyslí n ikdy na od· 
le t"). Postupn ym nAras
tunlm zlozitosll súzvul;ov 
su Burlasovl darí rteš. t 
pl'lnctp dramatu rgie a 
jednoty ce lého vokťt lnuilo 

cyklu. 

V piatom zilore Si upnr 
veľmi tulíký<: h vtn . . . , i! 

V pOr!ldl kOIIZHl\Vl!llllld 

pnlca s melócltou. Nd 
kon c t prvého u seku l č. 
10) IIICIOdiCk[i lf111a, V lt
n eurnom zmysl!. upevne
nú tt·ttónom, prc<.:h<"Hi~:a 
v rozklad dodl'knfonn ké· 
ho rudu. V dalsfc-h the· 
koch badať ren11n1st !!ll· 
eiu k starším OS\'fHiče· 

nym kOIIIflOZitll~' lll [PI h· 
IllkÓill , nn pr. p OUZitH: OS· 
linulnt!ho rytmu (. hlud i· 
ca pada jÍ! ca du hl · 
bin ... "), techniku hQ
quotu ( ,.si opar veľmi 
tazl<ých vín , ras tl ina 
v:r.ácna JlliJlíuava ... ·· !, 
gllsuncia ntcclzl iOdnotlt· 
V)i lll l Jónllll ( ,.a mn e ~>a 
kt•úti hlava ... " l a pod. 
V poslednom Ílsek u 
( ., uik,~ly s i ?LlY :r.avia· 
te ... l nest sugcsc: 1u 
búsnlcl,f!ho textu spôso· 
bom sonómej hnprcs:e , 
~radull!Cej v dynmmcký 
vykrik (.,a nikdy tomn P. 
žia!e!" ). 

Posledn ý zbor Si ako 
zi mná hod inka ... ll' do
zmcva JUCim dosp l~vum. 
sublllne uvedenym v 
kontrapunkte na spôsc. IJ 
ko lorllu sordinovaného 
sláčikového orchestra, 
llmltovaného opHť zost9.· 
vou mu~skej zlozky . Ma
!eslátne sa lu vyn fma 
chorál, sugeslfvne t• teiHa· 
cl plynulý spád s iovni\I1o 
prízvuku v ka nt iléP.e 
(nie v zmysle hudobného 
akcentu) vždy na prve! 
dobe ( .,po prs toch 
chodf sta rá mamin· 
ka ... " ). l>alšou rmnims
ccnclou le navodeme 
stredného úseku pomo
cou lltán!oOltého postuou 
l Ide o osvedčený pnnc1p 
memorovania na rovna
kom tóne), ale s opačným 
účinkom, ako to vytvoril 
sklada tef v závere Zvo-
nov ••• 

....... 

Všetky spomlnané cyk · 
ly zborov naš tudoval a 
uviedol Slovenský fllhar
monfcký zbor pod vede· 
nfm J, M. Dobrodtnské· 
bo, MARIAN .BULLA 



Slovenská 
filharmónia 

17.-18. XI. 1977 

S talo sa zvykom via cerých slovens kých skla· 
da te ľov, že s a v období zre losti vraca j(t k svo· 
jim s ta rším d ielam, p repracováva jú ich, pri· 
PíiÚI IH tnáč obrus uj ú. A ta k 1 n árodn ý u melec 
Já n Cikker pris túpil k symfon ickej úprave svo· 
jic t1 k lavfrn ych akvarelov Co mi deti rozpró· 
va li :t. roku 1957. Odzn e ll n a filharmon ickom 
lw 1• · rle pod taktovkou zasl. umelca Ľ. Raj· 
t c t•u v prem iérovom symfonickom r úchu, ktoré 
zv1 IIIZnllo ma jstrovs ký cit a utora pre vysllh· 
n u tw 11tmosféry p r ia m vlzulll n ych ob t·ázk<JV 
hurlo h11e j provenien cie. I keď d robné mlnla· 
turv v orchestráln eJ podobe pOsoblll n.lek ed y 
fOt' lll uvo troš k u úsporne - čo sa t ýka š!rky a 
r ozlohy h udobne j plochy - čťm celok dostáva l 
nielw cl y charakter moza ik y, celkove možno po
vedať, že dielo bude veľmi vďačné poslucháč· 
s k y Akvarely opäť potvrdili, že sú to obrázky 
duše č loveka, ktorý nestratil ani v dospelosti 
detské uč i a poe tickú strunu pri vident raz 
kun kt·é tnych, niekedy filozoficky zéva! nýc h 
tém . Pos luc h áčsky sl treba ceniť, ze Cikker 
p r1 Inš trumentácii pôvodne k lav!rn eho diela 
priu;uva l s veľmi kre!l kými a pas telovým i od· 
lleiiHm i, vycltiac - čo je od au tora sa mozrej 
m é - p ravú a lmosféru or iginálu. Škoda . že pr i 
na jvtic~om ú s i fí dir ig enta nezaznelo p rem ié· 
rovélué d ielo vždy naj preclzne jš ie, na jmä v pa 
sCiznc h s láčikov. Zrejm e to po trebuj e v!ičsl 
~aso v ý ods tup a usaden ie, a 1 kecr si m ys líme, 
ze pod o bná sadzba by nema la byť p roblémom 
pre nase pr vé orch estrá lne te leso. Hrdinská 
balada pt•e vefký orchester (a klavír] od Arno 
Rubad ža iiana predstavlla ukáz ku a rmé ns ke j 
h udby s je j typ ickými a tri bútmi, z k tor ých 
spomeľíme as poii n á rodný kolorit - n a prvom 
n11este . Nie nada rmo má skladba pod titul .,sym
f o m cké variácie" - p retože skutočne sa jed· 
n a v ce lom d ie le o vnútorné var iácie základ· 
n e t té my, v k torej (o kr em fo lklor ls lfck ýc h or
n am en tov] zaznieva i t rošk u gershwlnovs ke j 
melod ic ke j nos talgie .. . Só lis tkou te jto roman
ti c ky ladene j skladby, ktor e j d a l vz letn é kon
t úr y svojou konce pciou Ľudov!t Rajter bola 
Da nie la Kardoiová. Klavírn a sadzba jej' vy ho · 
v ova la, n á lada diela bola bllzka je j n atur elu 
a p re javila ve ľkO Istotu a suverénnos ť na jmä 
v a kordfck ých pasázach 1 s kokoch - men 
š iu vyrovnanosť a kvali tu tónov mali rýc hle 
m elod ické úsek y, Akoby p ráve tle poznač ila 
m eni;la únava. Celkove je j výkon pôsonil vsa l{ 
vu l'111 i vyr ovnane, pe kn e a suve rénne. Ronw n · 
1ic ky laden ý koncert ~F' u zavre la Dvuf ákova 
VJII . symWnia G dur, op. 88. Veľkým " sólls· 
tom" toh to č!s la bol .,na orches ter hra júc i" 
clingen t I:u dovlt Rajt e r, k torý podal v tejto 
sy 111 fóni i radosti a " vzkypen ia pln ých tvorlv ýciL 
síl" jeden zo svo jich ve ľkých vý konov, v yjaťl· 
ru jlic cez d voi'ákovs k ú koncepc iu d ie la vlast· 
n ý pos toj k ž ivotu - n epoc hybne prejasn cn ý 
vnúto rnou vyrovnanosťou, ku ktore j človek 
dos pieva rokm i tvorivé ho myslen ia . Bol to veľ· 
k ý výko n zo stran y dirigenta i orchestra, kto· 
r ý kong eniálne vycltil majstrovskú in~piráciu 
s vo ' llo vedúceho od dirigen tského p ultu a hra l 
SJlOi n s ním v jedinečnej symbióze. A pr itom 
j e v:tác nc, že orchester i dirigent s lúžili Dvo· 
i'ákuvi a nepredvádzali seba . . . 

T. URS1NYOV A 

24- 25. XI. 1977 

'Vystúpen ie ,;Komomého orchestra be:r. ná· 
zv u " s di r igentom Hynkom Fa r ka č om bo lo ve r
mi s la bou n álu·ad ou za pôvod ne oz M1 mcn ý ta · 
liansky ensemble Gaspa ro da Salo v 5. a bo· 
ne nt nom koncerte SF. Trinásti mladf ll uct obnfc l 
z Prahy tvor ia eš te len m ode lujúcu sa hmo tu , 
z l<lore j čas a práca ved Ocej osobnos ti bil 
moh li uhnle ti ť u me lecké dielo. Zdá sa , že di· 
r igen lovi H. Farkačovi o ba kom po nenty ch ý· 
ba jú a k svo jmu cieľu p otrebuje eš te muz!· 
kants kú zre losť a jasnos ť kon cepcie . I keď ztí· 
k lacln6 k ri tériá komorne j s úhr y inš tru mcn ln· 
!ist i v pods tate spllia jú, tech nické p ro blém y 
nevvvsláva jú a p ráca s d ynami kou l ag ogiko CI 
je pozoruhodn á, žial, je to má lo k tom u , atw 
z mľ lveho no tové ho zazna mu doká za li urobi ť 

živé umelecké die lo. Z krehkýc h, až p rehn an co 
n ežn ých pp n eclokáza ll vyťa žiť momen t napH· 
tia . rozvi n ú ť ho do kontrast ných zvu kov ýc ll 
po lôh . a ké hud ba Hll ndla, al e n apokon l M•) 
zar ta vyžadu je. Frázova n le sa dos távalo do ak? 
hos t kŕč u, n epresnýc h m yšlienkových oblúko"J 
čo ti ež pôsobilo veľm i r uš ivo . Cítili s me to n in 
le n v Hä ndlovom Concer te gl'osso, a le predu 
v~et ký 1n v hl hul\ o j a ftl ozoflckv poclop re t" l 
hu d be Ad ng ia a fúgy c mo l KZ 546 W. A. Mu· 
znrla . Boh at~ emo trvo y a harmo n ick ý ob t·az 
MOUII' I!WIIo ducha v d lr i.g en tovo1 kon cepCii 
ú plne zan ikal a dostáva l sed~ Výt·az. Ce lk o· 
vý p rís lUI> by sa moho l clla L'af\ te rlzovať ak'J 
s l, oláck y, sice s p dsnou disc ipl1nou a názna k· 
mi s ta vebne j preds tav y, a le bez hlbiHeho log ic
ké)lo p rem ys len ia, odOvoclnenia a proporčného 
rozvr hn utia . A j hravé Divertimento D dur KZ 
13a bolo poznamena né takýmito p robl{H11Aill l. 
I keď h ud ba m inulých storočí sa m á stať zii · 
k ladno u š kol ou k aždé ho ensemblu, h ost ia svo1 
zá u jem a Interpretačné m ožnos ti obrá tili vl&c 
n a Suitu pt·e sláčikový orch ester od L. Janáč· 

ka. Myšlien kový sve t je ho hudby Im a kos i viac 
kon ven ova l a snaž1ll sa vyťažiť z ne1 viacero 
um eleck y t na turelom b l!zkyeh mom entov. 
spracovaných podľa autorových predstáv do 
n eoklasicke j suity. E. CARSKA 

Na margo 
C záverečného 

koncertu -z BHS 
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Skončlla sa p lejáda 
slávnostn ých f{Q n· 

cer tných podu jali, l<toré 
o tvor lla l uzavrela, ako 
sa na dobrú hosti teľku 
patr!, Slovenská fl lhar· 
món ia. Je j orches ter 
ú činkoval n a záve t•ečnom 
k oncer te BI-IS [15. 10. l 
pod ved ením [tento raz 
považu jeme toto s lovo za 
priliehavejšle , ne~ "pod 
ta k tovkou " ] holands kého 
hosťa Willcma van Otte r · 
!oo [na r . 1907 ]. 

Výraz "účinkoval pod 
veden!m " s me p ou žili ná
ročky, pretože č lenovia 
o rches tra SF boli od pr
ve j s k úšky konfrontovan! 
so zrelým a rozh!adenýJn 
hudobn íkom [pôvodn e 
vio lončelistom). k torý 
s vo ju ús pornú m an uá ln u 
tec hn iku použ!va vý l učne 
a ko p ros t r iedok a je na 
m lie vzdialen ý akcjko ľ· 

111 vek vonkaJšej okázalosll 
a samoúčelne i vir tuoz i· 
te. O t o viac sa pre javil, a. l1oci už, žiaľ, čiastočne 
poznačený svo jim v yso· 
k ým vekom , oko plnokr v-

>< 
n ý a inteligentn ý in te r· 
p re t, dôverne pozna júci 
a reš pektu júc! s kladalo· 

ILI 
rov zámer, n o aj moi
nosli zveren é ho m u te le · 
sa. 

-u -z 
c 
~ 
l: 
o 

T~ žisko k on certu tvot·l· 
la v Bra llsla ve ve ľmi 

má lo h raná, no o to oh· 
li o~n ejš l a sym fóni a ]. 
Hayd na D dur č . 101 
(l locf iny ]. zo sku pin y vr 
c il n ln ýc h pos ledn ých pi:J 
tic h loncl ýn s kych sy 1 n ľó· 
n ií. Die lo, v k torom iol,o 
tvo rca prodbc iJoi v l<am · 
pozičn cj technike svo1u 
clu bu a hoci zos ta l san t 
sebo u, p ri iJiiZi l sa tal< m or 
na n erozozna ni e l< Mu· 
Zäl:lov i o v motivickej 
pr ác i pos ledne i časti (va 
ria čn e j tech nike s fug u· 
to m ] - o :l k Buel iJove · 
novi. Najmä sláčikový 
a pará t je f<onf l'On tovnný 
s technickým i a muzik á l· 
n ym i požiad avkami 1-Ia yd
nových , dokonca až ra· 
n ých Bee thovenových slií· 
č l kových kva r tol. A tu 
hľadajme odôvodnen ie 
k ladov l n edostatkov d o· 
sla h nu tých na koncerte . 
Dirigent, dlhé r oky pô· 
sohui Ci vo viacerých or · 
chestrocll sve tového vý· 
zna mu a n a rôznych kon· 
tinen toch, múd ro odha
dol súčasné m ozn os ti 
n ášho reprezen tačného 
telesa a (aj vzhladom na 

Recitál 

poč rt s ldí~ok ) volil pr1· 
m Hrii!H} tem pá (na jmä v 
pos i L~ ci ll u i časti]. Ze ko· 
na l sp ľ(lvne, ukázali p o· 
zilívne slľánky predvc· 
clonia (bľav(u·nosť prve j, 
l<antlléna druhe j 1 tem· 
pcramcn t tre tej času] , 
zatia ľ čo určitá n ejecl· 
notnos ť vo virtuózn e naJ· 
cxponovancjšfcll m ies· 
tach išla v n emaleJ mte· 
re na vru b od začia tk u 
sezón y m im ori adne p re· 
ťaženého a t ým a j pr i· 
rodzcne vyčerpaného OL'· 
c hestra. V budúcnos ti by 
malo byť v prvom rade 
vcc.ou d ramaturgie SF 
venova ť väčš! priestor 
Hayd n ovc j 1 Moza rtovG j 
symfonicke J tvorbe, lebo 
táto ostáva v š týlovej a 
technic kej fnter pre tácli 
m álo vyoranou brázdou v 
práci or chestra SF. Bu· 
de treba opllť čakať až 

Willem van Otterloo 

Vlauinur Sploak ov 
Sulm i<a: V . Jl ít l< 

na neja ké ok r úh le v ýro
č i e? 
V úvocto odzn e la sym· 

fonickťi pľedohra 
Res Pili lllarm ontca , o p. 41 
ocl n á rodného ume lca Dc
z icleľa Ka rdoša . Dir igen
tov p r istup k te jto prc ii 
c e li<O tľl n ezná me i súčas· 
nej s lovenskej sk ladbe 
bol spočiatku čiastoč ne 
odlišný od dotera jš ich 
p red veden! [najmä v 
tempove rýc hlejšom cM 
p aní pom alého úvodu), 
no po konzultácll so 
skladateľom sa p lne pod
r ia dil jello p oZiadavkám , 

K. Havlíkovej 
Cyklus lw rnot•n ych kont:ortov MD KO v tohtorocnť: i 

sezóne o tvorila t•eeJtálov ym vystúpením Klá ra 1-Iavlfl<ová 
Dramatu rgi u koncipovala so Zľeterom na dve s týlové 
obd obia, k toré v posled n ýc h rokoch zohráva jú v Jej re
pc r loArl čoraz výrilznPji; lu ú lohu. Huď ba J 8. storočia -
v tomto p r ípa de G. F. Händla a J. L. Dusíka - n a 
druhej s tr an e osobnosť E. Suchoňa. Kla vír ne su ity Hä n
dla sa čoraz časte jšie vys l{ytujú n ielen v jej recitáloch . 
( Umelkyi'\a u ž pred 10 r okmi zafixo vala Suit u g mo l 
na g ra moplati'lu. ľ>a lšie tri p r ipravuje v d ecem bri k na
hrávke. ] Je zaujhnavé porovnávať u Ha vl!kove j vývojové 
t en den c ie , v nútorné chápanie a 1"'1stupné zbližovan ie 

čím sa m u n a koncerte 
podarilo dosiahnuť pre 
všetk ýc h usp oko jivý vý
sledok. AJ orches ter 
š tandardne In te r pretoval 
preli už predtým dôver· 
n e zná mu sk ladbu. .... 
Poklat r ep1•ocl uk č n é ťa

žisko orchestrá lne j 
časti koncer tu tvorilo 
lloyclnova symfónia , mt ]· 
vilčšť záujem početného 
obecens tva - pr áve tok 
a j účinkujúcich bo l 
zameraný n a dr uhO polo· 
vicu p rogramu, v k torom 
sa preds tavil 33-ročný 
Vla cl !m!r Sp iva kov, dnes 
už sve tozná my soviets ky 
h us lis ta, Interpre t Bee· 
thovenovho Hus rovéllo 
l{Qncertu, op . 61, vrchol
ného diela husľovej lite · 
ratúry, ktor é je už vyše 
150 rokov t vrdým oric:l· 
kom aj pre najväčš!ch 
sólist ov. Po s tránke m u· 
zikálnej, arch itekton ic· 
kej, filozof ick ej a n ie v 
p os ledn om r ade a i tech
nicke j. Z tohoto d ôvodu 
mnohť siahajú p o tomto 
die le a ž v zrelom obdo· 
bť svojich reprodukčný ch 
schopnost! [čo nic je 
p ravidlom a ešte m enej 
r eceptom ]. 

Spivakova dôverne po· 
zn áme z viacer ých 

predchádzajúc ich brali· 
s lavs kých vyst úpení a 
o krem spon tánnej m uzi· 
k a lity sme vždy u neh o 
abdivovali takm er id eál· 
n e ovládanie krás n e zn e· 
jOceho n 6st t·o ja a h lboký 
emociá ln y účlll Ol{ . O t o 
via c sme očakával!, ako 
sa zhostí s vo jej ďalše i 
spičkovej úlohy. Už vo 
filozo fickej medi tác ii ná
s tu pu h usieľ po o rches-
t rálne j p rcdohre bolo 
jasné, že prichádza s 
ce lkom ne tradi čno u, no 
vou, svo jsk y p rem vslenou 
kon cepciou, k torú mJiO · 
llýC h pr i 11 0i 111Cil~O ill p re· 
kvup llu. l'ods ta tn o po· 
ma li;le tempo u tým at 
inú e konom ické I'06Li nl r.
n ie sláčikove j tcci111 iky 
[ ča s té dctuc hé mies to 
tra dičn611o legata]. S na
pil tím s mo čaka li , čo bu
cle cralc j, a ko sn vypo
r iada s a r chi te l<lon ickou 
a m uzikálnou gradác iou 
prvej, najziivii Ztwjse j čas

ll tohoto, v pods tate sym 
f onlckó ho, veľd i eln. No 
Sp ivakov sa k om:c kycn t· 
n e d r ža l do konca svo· 
jich umiernen ýc h tem p, 
z k torýc h čias točne v y
bočil a iba dolw na le zn· 
hran á virtuózna kad en
c ia. 

V druhe j časti, s pev
nom larg he llc, k to ré bo
lo aj v tomto prípade 

skôr largom, ~;fl l's ' ~ v pl· 
nej miere vyu~ 1 1 mímv· 
r iadnu krásu svo jej ka n
tilény, s tónm i sa dos lo· 
va hra l a tomuto ziime r u 
podriadil a j celé h udob· 
n é pr adivo p ôvodného 
no tové ho zá pis u. Po tejto 
stránke pôsobll na nedý
cha JCt ce publik u m a ž Ia s· 
c inujúco. 

Záverečné rondo svo· 
Jo u vcelku pro vtdclnuu 
metriko u jedno ll lvýdl 
h udobn ých m y!;tcno k (s 
v ýnimko u závurcčne j kó· 
d ove j tempove j g raclúc te ] 
p osky tu je sólis tovi na j
menšie možnosti agog ic
kých vých yliek, čo ~\lf · 
vakov do znučne j mie t·y 
aj rešpektova l. V tejto 
časti sa preto na jvloc 
pr! bUžll trad l čnej re p ro· 
d ukcll - pravda , tt l< od· 
h llaclneme od pomulsicll 
temp a ma lýc h dynam~c
k ých kon trustov. 

Ho c i aj n a tomto k on
certe dosiaho l sóli ~· 

lu fre netický úspec h, ne
vdojak sa nalís l<u otúzka: 
Kele sú h ľan icc nnosnos· 
nos ti ex perimen tovani n v 
reprodukčnom umení, 
koľko s l móze u sn11 9 
u me lec dovoli ť na úl<Ol' 
skladateľovho p óvur.in é ho 
zá pis u ? Na jma ak sa 
jedn á o s ve tozn(J me k la
sické d ielo ? Bo lo len ná 
h od n ou zh od ou oku lnos
t!, že na tomto koncer · 
te sa s t re tl i dva ja umel· 
cl vekovo l hudobný m cí
tcnlm r ôzni. Tým v iétc 
vša k vyst úpil i m1 pnv rc il 
r ozdie ly. Sotvo pred nif)· 
koľkým i rok mi smu s pu· 
dobn ým1 rozpafoni pocú· 
val! - p ovedané v eľm i 

taktn e - svojs kú in te r· 
p rotáclu Bcothovnnuv ho 
h usrov61lo kon certu ' 
Wolfga ngom Schncicl c r -
ha nom (pt•oútým cl li1 6 ro· 
k y pu ris tolll v r np rucl u k
Cii viecl r.ns ke i 1\ln s Jl;y ]. 
m no ltí sa pamiil ťime 11u 

nevkus né na h t'ilvky Cai· 
kov~ J(6ho sy mfónH Ar tu· 

r om 'ľoscanlnfm z poslccl· . 
n ýcl! ro lwv jchu úvota. 

ľotlv ctlome sn niím na
tís l<a Stanls ln vs kóho myš

l ien ka, čl v i d ieť um en iA 
v so be. a le bo seba v 
umc nf, k torá sa zd ó b yť 

v ýc hod tsl<om i< spnívnc j 
odpovc cl i. 

Dú fa me, Ze Splvél lwvu v 
experi ment, pop lo t ný s ú· 
časn ej zúmoľskej módn ej 
vlne . - bol len medzi-

, s tanicou na ceste k vyš · 
š lm unw lcckých mé tum. 
Má k tom u vi;cll<y preu
pok lady. 

MIKULÄŠ KRESAl< 

sa s ru kopisom bornkov6 ilo ma js tr a . Evidentnou v po· 
ľDVnanf SO SlCII'Sfm l lldh ráv l<a mi, Sa s lOI U V UV(I(iZ<J II"j 
Suite d mo l ľahkos ť , relípektu júca p ôvodn ú čem iJa lo u ú 
fak tOr u ll z ne j vyplývajúci odklon od ba r okove j JlUUI · 

péznosti (ve l'aki!H u um•, fcov nedlfe renc u júcct c lllll'lli>· 
ter, prllcžitosť vzul k u ll úče l použitia ht·ane j kulll !JUd· 
cic ]. Ha vlf kova vložilo miestami do H!i nd la viac: lll' l itl:, r
ncj virtuozity a lempovej naclnesenosll , ako vyžuu u1e 
cha rak te r lej kto ret ča st i. Pr!klodom mOže by ť Prf·d ll· 
c!e a lebo Prosto zo SJ:;om!nonej s u ity. S Id eá lnou dtív ku u 
tvorivé ho za n ie:tenla Sd s to tožn ila s Couran to1n, kto;·ý 
bol skutočne u kcižkou do bove j k rehkos ti , vy1·ovna nos ti 
a c itlive j rea l iza č ne J Výj)oved e hudobníka. I keď H!l n· 
de l s toj! v p oprecl! zá u1m u Hnvl! kove j, je j na ture lu a ~ lr
ke interpretačného zaa nRa žo va n ia. sto ji vari !!Šla hH ~šfP. 
s ta r ú čes k {J IJu d ba V m •nu losl i to dnkázul~ JHJ P u · 
c!ovi, Vail ll ulovf u n aposledy v So ná te O du r , up . 69 č . 3 
r. L. Dusíka , Tent o ,.rOIIl>IO! tcký l<l usil<" če~ k·:i ,, . ' l' 
ľozv inu l na plno tvol'lvó l techu ir:k li fa ntáziu t t•,v " ko · 
ve j. Vynikajúca techl1lku p t·evládula v ce le j s ldndhe. 
F'tt s c inu jú ce temp o vša k Interpre tka v r ýchlych a l Jog ro
vých čas tiach mlés taml l prcexpon ovala, člm postu· 11ač 
niekedy ztípasil so zrozumiteľnosťou vn!ma rna. Na pr ut l 
tomu pomalé Lurgh etto znelo s d ávkou e legancie , !>O 
zmyslom pro mwru - rozvinu tú clo bohatých melodtc
kýcll lin ll, m o tivovan ýc h kultivovanos ťo u a strled m0 u · 
či s totou v ýstavby ča sti . Sta rá h udba je pt•e Haw lfkovú 
neodmysliteľnou, živnou pôdou ua vyrovnava nie širo k•JI 
š ká ly dy namickýc h a výt·azových r ovin, je ko relá tom 
im pulzívneho a temperam entného na turelu. V ten ve· 
ce r akoby zv láštna dispozíc ia uvofiíovo Ja Havlfkove j ďa l
s ie Výrazové lllOŽnOsti, ktorým! ~aplno p res ia kla hud bu 
je l n ajbližšill - sk la dby E. Suchoľla. Sona tu t•u sticu, 
Hora lskú s uitu , časti z Kale idoskopu, no na jmil inter· 
pre ll<e c!edl kova nú Toccatu rozlh n tla boiln ts tvm n fll r eb· 
n ycll, v ýrazových zvukových rovin . Búrlivý tem p{lrllment, 
s kvelé rytmické c!tenie , zmysel p re pr!kre kont ras ty, 
prácu so zvukom, s možnosťou čo na jši r šieho vv užltla 
klav!rnej f aktúry napln o r ozvinula a u mocnila n a 1m11 
v spom in,nej lioccate, -e-



jozefovi 
Grešákovi 

je to neuveriteľné, ale pravdivé -
vetný mlad!k jozef Gres<ik dozívu sa 
sed emdesiatky. je radostne, ic ~o tel do· 
z1va v plnom rozkvete SVO JICh tvonvych 
sil, plný lconkrétnych tvorivých plánov. 

Fraito Doslalík, jeho učltcf na Spiš· 
skcj Knpitule hovoril, že u nadaných 
mladíkov mu najviac Imponuje hlova· 
tos ť: " ... tu mimochodom si spomínam 
na Spiilskú Kapitulu, na môjho Gre!iáčka. 
To bola originálna duša, llkoda by ho 
bolo stratiť". Nuž a táto originálna duša 
pre slovenskú hudbu sa nes trat!la. 

Jozef Grešák prešiel dlhým n zlož itým 
vývojom. Sám n eustá le hľadal, zbieral 
sklísenostl - ako klavirista, skladateľ 
a Improvizátor v Prahe a Inde. Jeho túž· 
bn po originálnej hudobnej reči, siln e 
ovplyvncn(t výc hodoslovenským folkló· 
rom, spočiatku n enaš la voľa priaznivcov. 
Sám nikdy na žiadnej š kole naštudoval 
J<ompoz!clu a láto skutočnosť mu bola 
vytýkaná n ajviac. No, u ž v čase jeho 
v stupu do našej hudby pt•ažská krltlka 
p ísala o jeho "mistrovské instrumenta
ci". 

Tu ako balzam zapllsobl ll na Grešáka 
p ovzbutlzu júco slová a záujem, ktorý 
JH'Cjavl l o jeho lvot·bu Václav Talich: 
" ... bndou o Vás ľlkat, žo jste prlmitiv. 

Pamalujte si: svaz skla1lalehi ol<lamelc, 
a le Vá1:!Ha Talicha n e! já včdel , že dľiv 
nczemi'tt, než potkli m tohohle človčka. 
Vy zmc nfte tvár hudby!" 

GI'CŠ{Ikov opt imizmus a viera v samé· 
!1 0 sclm postupni! zučulf prlnéÍš ur ovocie. 
Vzdy veril, že ručit l<y na clfernťku jeho 
vývoja ukilzujú stíÍ ie dopredu. Plše ko· 
mornú hudbu, púšťa sa do baletu Radúz 
a Muhnlicna , tvor! Koncertontnft symfó· 
niu , 7.ačinu pfsať svojho Neprebudenéhn. 
llfudó neustále ďalej, vzn ikajú štyri Ba· 
l ady pre miešaný zbor, Vysťahovalecké 
piesne, Rotory I. a II. - a naraz (záko 
níle l toto obdobie kont!. V roku 197<: 
pťse 05·ročný skladate ľ Améby, ktoré 
znamenajú medznil< v jeho tvorbe. A na 
sled u jú klenoty : VokíÍlna symfóniu, Zn· 
zankil Hraškovie, opera " S Rozár.kou", 
Oq.:onnvá symfónia, Panychfda. S koneč· 
nou plat nosťou dokončuje svo ju srd co· 
vú zlilnžitosť - operu Neprebud e ný -
s nostalgickým, hádam aj autobiografic
kým zámerom - " ... však jo vám tu 
u ž dlho zavadzať nebudem!" Z hlbky du · 
še, bez balastu, pretvárky a úprimne z 
neho tryská súcit s ukrivdenými a trpia· 
ciml, hlboko sa zmoci1uje sociálnej te· 
mnlil<y. (Hviezdoslavova Zuzanka Hr aš· 
l<avie, Kul<n cínov Neprcbuclený, robotnic· 
ke texty a v Panychide Wolkrova Balada 
o nenarozeném d!tčll. l 

Mám to šťasti e, byf jedn ým z úzkeho 
kruhu priateľov, ktorým majster pre· 
hrával vo svoje j vile v Bardejovských 
kúpeľoch ukážky z týchto diel. Nikto z 
pntomnýc h sa nehan bil za slzy doja· 
tla. Nik nemyslel na t·ózno -Izmy, každý 

bol očarený čistou a llprlmnou v~·povr 
ďou skladateľa. A vždy nás uze mn1 l • 
uzcmituje: " .•. to je nič. Vefké veci est•: 
len prídu". 

Bolo symbolické, že "Talichovn " Ces· 
kú fi llwrmónfa la h 11/Hisr:nn pri Jil l ll jP. 
ho Améby a spolu s Coský1n spr.vrtr.l< ytH 
zboi'OIIt pripl'avu je nu upl'll 1978 pl'e· 
mlél'u jeho Panychídy. 

Osobne ďakujem joze fovi Gl'csákovi zn 
v) borné Impulzy, krásny Ot·gelbuch a 
Organovú symfóniu, s ktorou spolu ~ 
ol'chosti'OIIl S tátnej filhnnnónie ~om mul 
čc•s( odovzdať nov ý organ v Dom n ume· 
n lu verejnosti. IVA N SOKOL 

Kctľ sledujeme námety, ktorťl si v pos
lednom tvorivom obdobi Grešák pre 

zh udobnen ie vyberá, veľmi ľahko náj· 
dome spoločného menovateľa : pochope· 
nie pro ukrivdených, porobených, zaznfl· 
vaných. jozef Grešák k svojim námeto m 
hovori: 

• Angažovanos( ume lca pro miía zna
mená, postaviť sa na stranu ukl'ivdených 
n ne viune trpiacich, lebo umelecké die
lo má schopnosť najpl'esvedčlvejšie od· 
harovať pravdu. Robotnlcke piesne, kto
ré som vybral pre Voká lnu symfóniu, ma 
upútali jednoznačnosťou a jasnosťou 
triedneho postoja a ne[a l~ovanou pro5· 
tou krásou. 

• No i zdanlivo intfmny Hvic.zdosla· 
vov prlbeh Zuzanky Hra~kovie m á pre 
mňa ~ldi význam. alo m l v ňom o 
vyjadrenie krivdy, páchanej na nevin · 
ných deťoch - čl už vojnami alebo so
ciálnymi nerovnosťami , spôsobujúcimi 
hlad a bi edu . Zuznnkina zúfalá otázka 
- "či ma už nerada?" - plná bolesti 
a strachu je adresovaná tým , ktor! sií 
prfčinou utrpenia detf hocikde na sve· 
te. 

• Sikulova Rozárka a Kukučínov Ne· 
pr·ebudcn ý sú blíženc i. Ide o ľudf, kto· 
rých vnútorný svet je odli šn ý od osta_l· 
nýc h, no ma jú právo na pochope nw 
svojho okolia - nie len na súcit, ale na 
cit (taký dojímavý u Rozárkinho bratal), 
klol'ý poslt•áda jú blížni Neprobudeného. 
Mojo u snahpu je, vy ja dt•iť v týchto die· 
Iac h ideu, že spravodlivá spoločnosť mu· 
si n ójsť miesto aj pre takýchto lutll. 

Ces iA ) nr.cľa Grei;(lkn k n timcto m n•c 
je VZliy I'OV IHtl\ú [l i;nstO 111 0 jO jad· 

noduchú. Ninhedy si la lilOL'UrnolJo ná· 
metu ho prlomo lnspit·ujo k hudobnému 
stvál'llcniu, ako to ho lo u Sikulovcj po
viedky S Rozárkou. Inoked y dlho hfadá 
slovné potvrdenie Idey, ktorú p ráve 
stvárituje hudobným dielom (Vokólna 
srmfónla a čiastočne aj Zuzanka llrasko· 

vie). Kukuc!nov Neprc butlený "prenaslc· 
clujc" Gt·ešáka uZ v iac ako dve desať· 
ročia. Prvú operu na tento n á m e t na· 

pfsn! už v rokoch 1951·52. 

• Mílj vzťak k životu a svetu - a te
da aj k Ncprebudcnému - bol pred 
d vadsiatimi rokmi iný, ako je dnes. ldt! 
o novú operu. No predsa jo tu eosi, čo 

je sftčasťou míljho jazyka vtedy i dnes. 
To tvo l'l mostfk medzi oboma vet'Zinmi 
opery. Celé citové ovzduJie tejto nove ly, 

je j vrúcnosť, čistota, pravdivosť - to 
zostá va v zúkladoch hudobného stvárne
nia die la, v jeho melodike. Tu je stvár 
nená v pods tate na rovnakých princí· 
poch dnes, ako pred dvads iatimi rok· 

mi. 

• Obsahom skutočného umeleckého 
die la musí byť vždy pravdivé pretlmo· 
~enie ži votnýc h pocitov a zážitkov tvor
cu. Teda to, čo chce tvorca vyjadriť. 

Ako to spracuje - v tom spočlva kom
pozič né majstrovstvo. Moje kriido? Pre
svedčiť o svojej umeleckej p ravd e čo 

naj~idl okruh lud!. Neuzatvárať sa do 

seba , netvoriť pre samotné tvorenie -
a le p re ľudi. ANNA KOVAitOVA 

Dirigent a pedagóg 

K. SCHIMPL 
Cas neúprosne bež! a len výroi::ia spo. 

jcné s niektorymi uda/oslami ntis 11rz 
chvifu zastavia a pobtidafú pouvažovať 
o minulom. PowJažovaľ, Ci sa vsetko ro
/Jilo tak, aby bolo veci na osoh. Kornel 
Schimpl vy!iiel z muzlkantsket rodiny; 
otec bol ui::iteľom hudby na ul!llelskom 
ú~tave v Splsskef Kapitule [sám §tudo· 
val hudbu v Reznej. V Spl!iskef Kapitule 
sa narodil 26. Xl!. 1907 aJ Kornel. Okrem 
rodtl!ouského domu vzdeltiual sa v hudbe 
na ul!iter~kom ústave v Modre u prof. 
Hu/u a f. Soupala a už ako žiak ústavu 
viedol skolský spevokol. Po maturite (ro· 
ku 1926/ vyul!oval na ludoue; škole a 
na ui:tleľskom ústave v Kosiciach, odkiaľ 
odišiel ďalef študovať hudbu na praž
ské konzervatórium (1929-1934/. Kl avír 
~ludoual u R. Kurzovej, kompozlcíu u 
O. Sína a dirigovanie u M. Doležlla a P. 
Dédei::ka. Nakoľko sa mafstrovskti diri · 
{ielllskti trieda v tom roku neotutirala 
pre zal1ranlčné pôsobenie prof. V. 1'alt· 
cha, prehlboval sí Schimpl - po abso
lutóriu v Prahe - c/irigentsk~ uzdel allle 
vo Viec/ni a Salzburyu u 7'oscaninillú, 
R. Wallera, F. Weingartnera a W. furt· 
wänylera. Poi.•as sl úc/lí v Prahe viedol 
Schimpl ako zbormajs/er mu~sk,1í zbor 
akaclemickdlzo spolku Deluwt ( 1929-
1933/. 

Od roku 1933 bol clruh,IÍm diriqentorn 
orchestra Rtidiojourntilu ( nesk6r Cs. ro z. 
hlasu v Bratislave} - vedra !iéfdirigenta 
P. Dyka. Súi::asne bol zbormafstrom Aka 
demtckého speudckeho združen/a ( r. 1934 
a! 1938/ prt Filozoflckef f akul/e UK. 
Ako dirigent v rozhlase musel spočiatku 
studova( skladby ľal!sleho žd11ru, ako to 
žiadalo vymedzenie úloh bratlsl auskéha 
ltudolmého vysielania v celoštdlnom zväz
ku. Ale aJ vtedy už zal:al zaraďovať d.o 
programu l skladby sl ovenských sklada
tel ou - pokiaľ na to stal: il v podstate 
malý orcllesl er posi/llovan!í výpomocami. 

V roku 1939 odWa podstalnti l!ast hu. 
doblllkov - a; s dirigentom Dykom -
do Prahy. Do Bratislavy prišli zase hu· 
clobntcl z okupovaných Ko!i1c a Scllimpl 
sa stal séfom orchestra - teraz Slouen· 
ského - rozlzlasu, ktorý dostal za úlohu 
predvtidzat at nárol!né žtinre. Schimpl s 
prof. Moyzesom, ktorý bČ}l vtedy prec/· 
nostom hudobného odboru, dopl11a11 
(konkurzami z tzv. Protektorátu/ kmf!
fwuý orchester s tým, že s1 pre ttdrot· 
nejlile veci este príberall v_qpomoce z di· 
vadelnél!o orchestra. Ba prikročilo sa k 
pravidelne/ forme sptifania rozl!lasou~l!u 
a dlvadeiMI!o orc/1estra pre verejn(! ko, ,. 
cer ty v budove ND - dokonca pod oso· 
bitným menom: Bratislavský symfonick~ 
orclzester. 

V programoch sa l!oskoro zal·ali ob;a 
vouat diela J. L. Bellu, Alex. Moyzesa (l 
a ll. symfónia/, E. Suchoiza f Burleska. 
Serenáda, Baladickti suita/, Cikkera (far 
nti symfónia, Symfoniella, Capricci(J / , 
Ol!enti!>a, Kardoša, Jurovského, ťre~u: 

rovnokfJ aj diela t'e~k.lích rwtorov: Smeta
nu, Dvortíka , Nouákn, Suka; ruskljr.h 
\k/nr/ale! oo: Cajkouského. Rmz.~k(!lto·K or. 
wkoiJa nt rl 

Pre Rm/1\/auu Zl!amt>na/1 /IC'/ n vPrefnli 
I:OIU'Prllf /Jra/ islrwskt>ho sym fomckéhfJ 
orcl1e.\lra; cez prázdniny - u~ od ruku 
1!139 - at orchest rálne konceri!J na (PS
Ilualocli u 'ľrenl:. 1'epllciaclz. 1 V Trane. 
Teplwlac/1 cllrlgoval - roku 1949 -
Schimpl at orchester Mornusket f illwr
mónie./ V roku 1940 c/lľlq0 11al Se/um pl 
~looen~J..·.tí koncer/ orchestra Tonkiin~IIP"· 
uerein vo 11/edni. Z bralislcwskýclt k u'!· 
cert ou - klor/J nac/obud/1 clwrakiPr o/lo
ne"ln!íC/7 koncertoo - bol u kr/líkck lz 
c!triycniSkJí u{jkon K. Sclumpla ll!fSo.lw 
llodnolen!i- Ouzulášť z koncertu zo diw 
5. IV. 1911 a 16. I V. 1943. te až nevy
spytaleľnt> . do akej miery sl vedeli náht 
úSobn6 lnlrlqy politlcka podporu v ľu
dáckom veclení. Nakoniec postavil! 
Scllimpla za nepriateľa tzv. Slouensk/Jizo 
Málu, za i::o bol roku 1941 pozbaventí 
vedenia orchestra. Vystúpenie 16. IV. 1943 
!Julo už len hosťujúce, ale bratislavské 
ubecenstuo, možno prtiue preto, mu pri· 
prauilo mimor/ac/ne srdečné a búrlivé prz. 
;a/ie. Pravc/a, čím viac uktizal suote 
schopnosli a Clm bolo viac sympatil za 
neho, tým sa videl nebezpel!nejš1 a od.· 
vtedy sa už k vere;néntu dlrlgovantu 
viac nedostal. Urobill ho "úradnlkom'' . 
prednostom oddelenia reprodukovanPf 
lwdby. V tom i::ase bol fedtngm Slouó· 
l.:om s r iadne skont:eným c/lrigentskQm 
vzdelaním; o teho dirigentských schop· 
nostlaclz sa kladne zhodovall domticí l 
zaltran/l!nl kri/icl. Ale sily, k/or(! ho po
trebovali umll!at, boli silneJšie. 

Po osloboden! clirígoual este v roku 
1946 Sme1anovu operu Tafomstvo v Plz
ni a u roku 1949 SOCR v Bratislave a 
iné koncerty, ale tntil! od roku 1945 pre
šiel na konzervatórium - za profesora 
dirigovania a venoval sa úplne pedayo
glcke/ činnosti . Bolo !itastlm pre uýclw
uu na!ilch clirlgentov, že sa Ich ujal l!lo· 
vek s 1 rad/clami pražsk~l!o konzerualó
r ia. Popri perlagogickeJ Clnnostl mal vsak 
byľ viac využitý aj vo verejnom profP· 
slonálnom živote. Vyordval sice dôl ežitú 
brázclu l so Spevtickym komorným súb9-
rom [ocl roku 1948/ a od roku 1960 s 
Akademickgm komorným uokti lnym sú· 
borom pri FFUK (do roku 1973/, lenže 
tu u.~ade !i/o viac o amat~rske podmien
ky N ťažkosti so sttilou mlgrticiou C/e>"J
stua, klor tJ po dostudouanl uäl:!ilnou od 
cháclzalo. 

Ako profesor a dirigent konzervrttor 
nel1o orchestra vychoval ueľa älrigen 
l orC'llestrdl nycl! hrdl'ov. l. pol·lU vk 
.~o lic/J lilrlgcntou, klortích vychoval 
konzerualóriu, sú dnes už 11 našonz lw
rlulJnom ži/JOle známe mená '/'. Anc/raš'7· 
vana, G. Auera, P. Baguw, V. 1/ordka, 
li. Kouát•ooej, l. Krtf.ana, Z. Mzkulu, M. 
Novtika, R. Skŕepka, Laci. Slovtika, FJ. Ur 
banca a ďal!llclz. · Symfonlcf..:ý orchester 
konzervatória pripravil za 27 rokov p6· 
sobenia K. Schimpla na !>kol e viacero 
vlastnýc/! akcll (clo roka §tyrl - l utac 
- samostatn1ích koncerto/J s pomerne 
nt!rol'n.vm programom} a naštudoval mno
ho sprievodov k absolventským koncer
tom sólistov. V roku 1964 nasiudoual 
Mozar/ouu Figarovu svadbu. Medzi reprP 
zcntatlune akcie orchestra patri ume· 
lecký zájazd do Velkej Brlldnle v ro· 
ku 1967, kde sa poc/ vec/emm K. Schon. 
pla úspe!lne zhostil/ §les/Ich koncertoo. 

Ospe!;n(! bolo at pôsobenie sú/Juru, ktu
r.'Í viedli spolu s manželkou Martou l?a
tatouou ·S chimpl ovou Akac/em iclc~1w 
komorné/zo vokálneho súboru pri FFUK. 
V rámci unwerzUných uýmenn,1ícl7 kO'I· 
certou zúl•astnil sa súiJor at zallľanl~· 
ných zátazdov: roku 1966 v Belgicku {7 
koncertov 1, r. 1967 u Tii!Jlngene v N !:>k, 
r . 1969 v Rakúsku a u r. 1970 v tuhosliJ· 
vil (Nový Sad, Petrovec} - kc/e, súdtac 
podľa krillk, mal veľký úspech. Zdsl užná 
je a; jeho c/uac/satrocná. externtl petlag.1· 
gická l!lnnost 11a kat ec/ re ltudolmet tJe 111 
a v_zjctwuy FFUK. 

K. Schimpl sa v mlad!iíc/1 rokuch po. 
f.;ú!;al at o komponovanie, ale lr! IIO aku 
oily sa neskor vzdal, venujúc ~a nup/nc 
cltrlgouunlu a reproduki::n~mu umPnia Za 
wu.covn~ vysledky ho u roku /91-o9 me· 
nouall Zasl úžilým utilelom, JJ r /!173 dO· 
~tal cenu "Za ztisluhy o rozvo1 Cs. roz · 
hlasu", ako at Iné uznanza. 

j . KI~ESANFK 
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Ztiber zo žrebovania v redakcii HZ. Snlmka: V. Hák 

Snlmka: J. Hotarek 

Vyžrebovanie 
súťaže na získanie nových predplatitel'ov časopisu Hudobný život 

V dl•ultom poh•oku 1977 pripravilo red ukcia Hudoh u5 
ž ivot súťat. na ziskanie uovýuh prodplatltoľov, kture, 
podmie nky boli n iekorkokrát publikované v časopihO 
a prOJ>ôlgal!nó le t ííl:iky s n á borovými lfstkami boli zasht 
nn na odborné ! základné l;koly, usvetovó zariadenia 
a kultúrne inštit úcie. Ka ždý, kto z lska l na jmenej troc h 
nových predpla tttofov, bol zarade ný do zrelwvania , klu 
ré sa uskutočnilo dňa 5. deccm bt•a 1977 v redakc · 
Hudobný ž ivot zu pl'ltomnosti zástupcuv redakcie a vt 
davatefslva OBZUR. · 
l . cenu - gt•nmo fón W 9·400 MISTER HIT vyht•áva 

Má ria MOSKOVJ\, Moussonova :1. 071 !ll Michalov 
II. ce nu - tra nz istorovÍ! rádio vyht•úva 

Tomáš MIZAK, Tichá l:J, 040 Ol Knšlce 
IU. cenu - súbor g.ramoplatnl vyhráva 

FrantiAek MATO S, M. C•:lena 14, 080 OO Preiov 
IV. cenu - IIÚbor gramoplatnf vyhráva 

Florentlna MARQUARTOVA, Tolstého ll, 800 OO Bru· 
tlalava 

V. cenu - súbor grallloplatnl vyhráva 

Eva CHRENKOVA, Skols ká 839, 956 33 Ch ynorany 
Okrem vyž••ebovaných cie n prispe lo vydav111 efsho 

ll i'US zvláštnou ko lekciou platn(, ktoré rl!dakcia Hudul.i· 
1ý život zaile F'r!lnti§kuvi Urbanlčovl, Tolstého 11, ÓDO flO 
flt•a tislava a Márii Vlnceovej, Zadunajská 38 - Pelr!al· 
!<o 811 OO Bratislava. Posledným menovaným udelila re· 
lnkcla a OPUS túto ndmenu za mimoriadne ú~ i lle pri 

•1á boro nuvých člta teruv - priaznivcov hudobn tl:ro dio
tlu. Tretiu a! pla tu cenu a gramopla tne vydava terst vo 

t1PUS zaiile redakcia Hudubného ž ivota pria mo n11 adrii· 
sy menovanýc h du koncil dece mht•a t. t'. , prvú 11 druh ti 
~cnu si mílž u vy lnal výhercovia na základP. •1hjed návky 
( bude im zaslaná rovnako do konca dece mbra t. r.l 
v mieste svojho bydliska. 

Redakcia sa rozhodla túto úspeiintl akciu na rozlfre· 
nie čltatelskébo okruhu n élho časopisu upakovat aj 
v budúcom roku. - R-



XX. medzinárodný festival Jazz Jamboree 

Návrat k tradíciám 
Ak v predchádzajúcich roknch hu· 

Ju lH'e vrch o lné pud u ja tie v po l'sknm 
jazznvo m živote typické za met·anie no 
avan tgardn é smery [u " konzervativ
nejsich" fanúšikov niekedy vznika in 
oprávnená otázka, do akej m iery je 
tu predvádzaná hudba ešte spriazn e
ná s predchádzajúcimi fáza m i vývo
jaJ. tento ročnfk priniesol v tomto 
smere zásadn ý obrat. Doltázalo to 
množstvo mladých hudobnlkov, ktol'l 
rozvi jHjú t zv. ma instreamový jazz 
(hlavný p rúd jazzu, znamenaj úci zá· 
klad 11u, prijate ľnú pre hudo iJn!knv 
rôznorodého zamerania) a ti ež m no· 
hí bývalí avantga rdisli, ktor! sa vrá· 
tili ku tradič n ejšiemu po1la tiu. Prie· 
beh Jazz ]amboree dol tak pln ú sa· 
tisfnkciu tým, ktorf verili, že kvali t· 
né prejavy ranej fázy moderného jaz
zu nemôžu vymiznúť z mozaiky. Ok· 
rém presveclčivP.j dokumentácie od· 
klonu od free jazzu a elektrofikova
ného jazz· t·ocku, prin ieslo p od u jati e 
ai mnohé poučenia organizačného 
charakteru. Návstevníkov z Ceskoslo
venska zaujala autorita, al<ú má v 
Poľsku jazzová hudba. Považuje sa 
tu za celkom sa mozrejmé, že festiva
lový výbor tvoria predovšetkým ľudia, 
známi vere jn osti svojou p rácou v da
nom odbore a nie činitelia formálne 
zastupu júcl inštitúcie, ktorí ina k p o 
celý rok nemajú s jazzom mnoho spo
ločného. O tento stav sa pričin ila naj· 
mii Polskie Stowarzyszenie Jazzove
profesionálna Inštitúcia zaoberajúca 
Sil o rganizovanhn jazzového života, 
ktorá je aj hlavným poriadate fom fes
tivalu. Dôležité je, že i vo všetkých 
ostatných inš ti túciách sa snažil i po· 
dujatie čo naj lepšie využiť. Hudobné 
vydavatelstvo Polskie nag rania , vydá 
z fes ti valu dve p la tne, televfzla vysie
lala priamym p renosom tri koncerty 
'(a ce lý. pr iebeh zaznamena la) a je 
len samozrejmé, že rozhlas vysielal 
priebeh všetkých piatich koncertov. ... 
Najväčšími atrakciami podu jatia bo

l-i tohto roku dva orches tre zvučných 
mien. Otvárací koncert patril o r
chest t·u Dukea Ellingtona [vystúpil vo 
.Varšave a j mimo rámca festiva lu -
na spoločnom koncerte s Filharmo· 
niou na1·odowou), ktorý po Dukeovej 
s m rti ved ie jeho syn Mercer Elling· 
ton. V súčasnos ti však už v telese 
neúči nkuje n ikto zo známych só listov 
niekdajšej é t·y, a tak o rch estet· p o· 
stráda magnetizmus, ktorý vyža rujú 
veľké mená. Na druhej strane aj do· 
teraz neznámi hráči predstavujú im· 

pozantný sólistický potenciáL Ako ce
lok pôsob il orcl1ester miestami dosť 
nesúrodo a v clunom stave už je11o 
výkon n epatr! medzi vrcho ly súčih· 
ného orchestrólneho jazzu. 

Al najnáročnejsfc ll zna lcov pln e 
us pokojil orchester Woodyho Herma
na . Tvoria ho mladf huclobn!cl vy n i· 
kajúcich schopnost! [ Her ma n ich Cle 
ravedome vy berá počas úči nkova nia 
na amerických školách J. Medz i č le n · 
m i s úboru sú aj sk lada telia a a ran 
žéri m imoriadn yc h schopnost!, a tuk 
n ové skladby n eza ostávali Zä starý
mi š tand ard mi, s pojenými s menom 
Wood y Hermana . 

na lšfm magnetom pocltljalia ma lo 
by ť vyslli pen ie teno1·saxofon ist u John· 
nyho Griffina , ktorý dlhé roky vytr
vale propagoval mainstrea mový st-;-1 
saxofónovej hry. Ziaľ. jeho vystúpt!
nie [s na r ýchlo zostavenou, nezohrH· 
tou skupinou l nám pripomenu io, ze 
p rejav založený na improvizácii je 
n iekedy p rílis závislý na mornentá l· 
ne i cl ispozícli. Gr i ffi n hra l ten to raz 
nesústreden e, bez strhuj(Jcej exp re· 
sie na akú s ú jeh o priaznivci zvyk· 
n utf. 

Mimoriadne dobrú ú roveií na festi
vale prezentovali najmä ldaviris ti. 
Voči minu losti bol pod statne menej 
využitý elek trický klavrr a hráči op!!ť 
dokáza li technické a výrazové cl ispu
zlcie na akustických n ást rojoch. Im
pozantný vývoj bol badateľn ý na hre 
sovietskeho klavi ristu Leonida Č iži· 
ka, kto rý v Prahe účin kovfl l v r . ~975 
a medzitým vyrásto l z ko mpeten tného 
epigóna n a výrflzn(t individualitu . Je· 
ho schopnosť nen ásil ného pre pojenia 
romantizu júceho ruského cftenia do 
jazzového výrazu , za nechala hlboký 
dojem. Maďarské trio, v ktorom ok· 
rem bu ben!ka h rali dvaja sólisti na 
klávesové n ástroje - Csik a Foga· 
rasy - p rezen tovalo veľmi za u jhna
vé možnosti vzá jom né h o p repojenia 
akustického a elek trického k lavf1·u . 
Taliansky klavirista Quido Manusar· 
di sa - na r ozdie l od doteraz me
n ova n ých - za mera l v iac na bala· 
cl ický výraz, v ktorom za u jali quasi· 
impresionistické harmon ické postupy 
(v ďalšej časti programu prezen to· 
va l svoje kvarte to, k torého výraz p ri
pomfnal hru sk upiny Jol1na Coltranea 
zo za č iatku 60. rokov). Očakávaným 
vrc ho lom klavírnej hry na jazz ]am. 
boree bo lo sólové vystú pen ie poľské
ho ja zzového hudobnfka č. :t - Ada
ma Makowicza , ktorý sa nPdávno 
vrátil z úspesného zájazdu do Spo· 
jen ých štátov. Jeho pre jav bol sk u· 

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ . 
Sovietsky dirigent Vladimir Verbickij bol v novem· 

bri t. r . hosťom Štátnej filha rmónie Brno. Pri tejto 
prllefitosti sme bo požiada li o niekofko s lov. 

V Brne vystupujete po pr výkl•á t a informačné mate riá
ly avizujlíce vái koncert, s ú velmi strohé. Prezra d'te nám 
p re to niečo o seb e ..• 

- Narodil som s<~ v roku 1943 v Leningcade a svoje 
prvé hudobné vzdelanie som zfska l na zborovej školn 
pri Akademickej !<apele M. I. Glinku. Na konzerva tó r iU 
som š tudoval zborové dirigovanie a k la vfr, faku l t11 . 
svmfonickej a opernej h ud by som a bsolvoval v rok11 
l 972. Ešte pred je j ukončenfm bol som angažovan ý za 
šéfa Voronežskej filharmón ie, kde - s výnimkou jed
noročnej s táže u jevgenija Mra vi ns kého v Lenmg rad· 
ske j filharmónii - pracujem dodnes. 

Vstu p ným čťslom programu brnenského koncertu bo· 
lo predveden ie Poémy Andreja Petrova, jedného z Ullll:l· 

lecky najvýraznejnch tvol'ivých ta lentov najmlad~ej skla 
da teľskej genet•ácie. Kedy die lo vzniklo ... ? 

Varšava 1977 
točne po techn ickej i výrctzovej s t r"n 
ke na jpresveclč ivejší: Wél)ni'llfll lll'l 
lantn ú o sc iláciu medz1 virtuót.'"' th1 
n!maným swingom a lyrickým cho 
pinovsl<ým cítením. 

Jubil e jné Jazz ]amboree si dala ver
mi sympattcké predsavzatie čo 
najlwm plctnejšie prm:en t ovať úspe
chy domácet jftzzovel scény. Preto jn 
den koncer t venovali výlučne d om<l
c im hudobnikom a na každom ďii! 
som koncerte účln kovala aj clom(IC<i 
formácia. Z poľ:-;kP.t účasti - pnp11 
Makowiczovt - na jviJči;í úspech llld 

lo vystú pen ie kvartet11 Zhign iewa Na
myslowského ( toto zoskupen ie priví
tame na Bratislavských jazzových 
d iioch ). Namyslowski potvrd ti, že hc 
zasl úžen e p riraďujú k európske j ja; 
zavej špičkfl él jeho koncert moder 
ného jazzového výrazu s prvkami go 
rnlského folk lóru ie H 1 po rokoc h ex 
p loa tácie s tá le svieži. Vcelj<u slap, 
nu júcu úroveii preukftzalét poľská tra. 
d!čná scéna (Asocjacja Hagaw a Vis
tu Ja River Brass Ra.nd). vokálna s ku 
pina Novi predvied la veľmi pôsobiv í· 
p rogram, skladajúci sn zo starširh 
sk ladieb jej repertoáru n jeden zo 
zakladateľov poľského modern ého ja z
zu - Jan Wróhlewski hral inš p irova 
n e so svojim novým triom. Vcľkoor· 
chestrálnu scénu reprezen tovali dve 
zosku pen ia. Studio Jazzove sa schó· 
cl za pl'!le7.i to s tne a zd r užuje na jvý· 
znamnr.,~fch poľských hrtičov [o. L 
a i Na myslmvski, Bartkowski, Wrób· 
lewski - k torý je vedúci orchestra J. 
N·apriek prítomnosti vynika jCicich in· 
dividualft nie je preň c!Ja rakteris tic
ký kompaktn ý orchestrálny zvuk. Im
poza n tnejšie pôsobi l Big band PWSM 
[Panstwova' Wysza Szkola Muzyczna l. 
Tvoria ho žiaci vyšše j hudobnej š ko lv 
v Katowiciach , kde je š pecializované 
oddelen ie pre vyučova nie populárne j 
hud by a jazzu (orchester diriguje cle
ka n Zbig n iew Ka lem ba]. 

Keď sme naznačili československé 
súvis losti - práve pri veľkoorches· 
trá lnom jazze môžeme konštatovať, žP. 
je to jed iná jazzová oblasť, v ktorej 
nab scéna má voči poľskej dosť vý· 
raznú kvantitatívnu a kvalitativnu 
prevahu a je ~koda , a k tento rok me
dzi zahraničnými účinkujúcimi jazz 
Jamboree nebol nikto od nás. Na toh
toročnom festivale však bolo mnoho 
jazzových hudobníkov, činiterov a 
priaznivcov žánru z ČSSR , čo doka· 
zuje, že päť k oncertov fes ti valu má 
význam aj pre naše di anie. 

IGOR WASSF.RBERGER 

- Skladateľ di elo vytvot'i l v roku 1966 pod dojmom 
poémy Oľgy Bergoľcovej a ven ova l ho padlým počas b lo· 
kády Leningradu. 'l'a~ko jedno~nač~~ povedať, aké ko_m
pozičné techniky dielo vyu ž1 va. lam, kde sa Pe tr o_v 
snaži hudobne vyjadriť vonkajšiu atmosfóru kru to sku· 
šaného mesta, boje. vojnovú vravu a pod., l~u clba 1e 
toho adekvátnym odrazom, za ložen ým _na sučasnýcl1 
princfpoch. Na miestach, k de sa nám pnhovára odhad· 
laná duša sovietske ho človeka brániť syoJe mesto, jeho 
vnútorné u tr penie a smelý vzdor, zazmeva odr~zu ma~ 
jFJstátny patetick~ chorál. Preto partitúra vyžaduJe veľke 
orchestrá lne obsadenie, 4 trúbky, organ, čembalo, dva 
klavfry, početnú sekciu bi cích nás trojov a sláčiky. 

POvodne s te pracovali predovšetkým ako zborma js tc.. 

Dozvedeli sme sa, že s te v t•o ku 1~~5 ziskali_ titul 
laureá ta Medzinárodne j dirigentskej sutaže v Rm de 
Janei.ro. Ako ste sa tam dos tali a v ktorých ltátoch 
s te u ž vystupova li? 

_ v r. 1973 som sa zúčastnil konkurzu Herberta von 
Karajana v západnom BerHne, kde som ziska! čes_tné 
uznanie a na základe toho som bol ~yslaný do Braz111e 

medziná rodný konkurz Hectora V1lla·Lobosa. V tom
~: roku bol v Budapešti po troch r okoch II. konkurz. 
1 -- irovaný a realizovaný maďarskou telev!ziou a zno 
nspsom s i moho l rozmnoži ť zatial skromn u sumu svo 
v1~ 11 l;wreM sti r;v Dirigoval som v . Bulhars ku , Rumu n 
~ ku NPnwrkej dr,mť'kl'i:!lic kel republ ike a v Ceskosloven 
:k · _ v rámci v iafwjšej Pražskej jari som_ dll'lgova} 
~au jej detašovanom koncerte v Pi'!brami Lemngradsku 
Wharmóntu. 

Vraciate sa aj dnes k veľkým vokálnym dielam či d u 
konca operám? 

- Málo. Dirigova l som Mozartova Req uiem, diela 
Orffa a Svlrldova , Prokoflevovho Alexandra NevskéllCI 
a niekoľko ďalšieh. Z op ier uvádzam na koncer tnom 
pódiu len árie - najmä Wagnera, Belliniho, Rossiniho 
a Verd ih o. 

Dirigujete spamäti i!i z partitúry? 

- Zá lež! na povahe sa motného diela. Podľa vžitej pra 
xe aj ja sprevádzam inštrumentálne koncerty s parli 
túrou. Diela tradičného repertoáru - Beethovena, Ca j
kovského a pod. - d irigu jem spamäti. Zložitejšie kom
pozfcie a novinky však s pomocou partitúry. 

Ktorfch dit·ig en to v sí na jvia c vážite? 

- Predovšetkým Wilhelma Fu rtwHng lera a tempern· 
111 en tného Claudia Abbada, z našich hlavne Jev~enlj<J 
Mravinského a Jevgen ija Svetlanova. .VLADIMIR UCH 

Zo zahraničia 
V Bregen zi položil i záldallný ka mei1 k oiO· 

vé mn festivalovému a ku ngrP.suvé nw dumu Ma 
byt du!wnl:ens; v roku l !180 a lmde mal' PI'ÍlJJiz 
ne 20UO miest. Integrovanou súčasl'nu ná vl'l111 
je pt' ÍI'Odnt_~n~f} te_úlet·. __ 

V Rakítsku venujú zvýšenú puzornnsť Paulo~i 
HnHhaimerovl. Pripomina jú si je ho odkaz llitj
mä }Jravidelnou organuvou s úfažon, pri príleži · 
tosti ktorej ude ľujú Hoffhaimerovu __ ~ed~i!!!:_ 

Po vzore H. v. Karaja na zav iedli v Rakítsku 
i slít'a~ a štipendium Karla Bi:ihma. Pripravu111 
sa u ž treti ročnik, 

Talia n Pierro Cappucc illi (barytón) a taJian 
sko ·orgentlnsky tenorista Carlo Cossutta (na 
snímke) sa predstavili v lílohe Jaga a Otelia 
vo Verdi ho opere Otello v Ba vorskej itátnej 
opere v Mníc hove. Dielo hudobne naitudoval 
Carlos Kleiber . 

Andrej Rijavec vydal v NSR knihu Slovinsk! 
skladatelia 20. storočia . 
~:::::.:::.:.:.::.....::.::.:....::.=:..=;.;__-------

Lorin Maazel naštudova l pre firmu Decca 
Gerschwinovu opel·u Pm·gy a Bess. Slíčasn11 
v diele urobil niektoré úpravy, ktoré neboli 
prijaté jednozna čne. ·- - _ .. .. _ 

Pol'ský klavirista Wi to ld Malcuzynski r.o mt•cl 
nedávno vo veku 63 •~okov. Zil vo švajčiarsku 
a preslávil sa a ko chnpinuvský in tet•pret. 

Nadja Boulanger, ktorá má závažué zás luhy 
najmä pri výchove francúzskych sk la da teľov, 
sa dožila 16. IX. L r . 90 rokov . 

I v Bratislave doht·e zn á nJ y urganu vý v i!'lnóz 
Helmut Walcha os lávil svoje 70-tiny_.._ 

Komorná spevácka El'nR Borg•~ruv& dos ta la 
vysoké vyznamenanie v NSR. Ume lkyitll pih nl1f 
ako pt•o[esorl<a sp evu v Esseu_e_. __ 

DiJ•igent Horst Stein bol rmvula n ý na čelu 
5vajl:iarskeho o••t: ttesl!·a Si1 isse Romo ud p, v Ze
nevo. Vystr iedal dil'ig ent a . Wulfga ng11 S~w!l l · 
li st: ha. 

Jan l{t·e nz, ktOJ•ý je séfom varšavs kn j 11!1 • 
nas tlíp i v t•ok n 1979 za siífa Reethm'c'Jw. n" 
tll'chesh·a v Bonne. 

Wag nerove s lávnos ti v Bay ruu-thc ut vuri hu 
d li ci rok 110vé naš tudovunie ll l íuJiHce ho Hu la n
cľana. Za dirigentsk ým pultom bude Onn1~ Rn~
se ll Davies. 

Viede ns ká Státu a UJi er a utvu1•ila tútu s r.zónu 
Bcllinihu operou Romeo ~.J.ú!ia .. 

Vo Freiburgu uviedli novú uperu F t•i tz~t 
Geiss lera Tiene, Západonemecká kt•itika ok· 
re m hodnotenia die la predstavuje u c liínl<l11:h 

d'al šie skladby lipského s~_l_ad atera . 

Ta liansky s klada te ľ Luciano Berio uaplsitl 
opern é dielu, nazvané III'Osto " L'Opera". Pt·e · 
miéra bola vu Florenci i. De j ie inš pirovaný 
sta t•ými m ýtami. 

V Mnichove naštudovali Čajkovského Eugena 
Onegina. Inscenáciu údajne pl'Íii~ zd ôl'aznila 
"salónnosť" diela. 

Kurt Mazur za prftomnusti minis tl'a kultút•y 
\!DR a čestných hosti položil ' dňa ll. XI. t. r. d 
k ladný kameň nového lipské ho Gewandhausu. 
ktorý má byť otvorený roku 1981. 

Mimoriadny úspech zožal sovietsky dirigent 
Jevgenij Svetlanov za dir igentským pultom Vie
denských symfonikov v cykle .,Veľké symf6· 
nie", pr edvedenfm Musorgského predohry k 
opere Chovančina a šostakovičovou V. sy111l6· 
ni ou. 

• 
Argentínska tlač označila vystúpe nir. slovan· 

ske j s;opranistky Gabriely Beiia čknve j v Rnenos 
Aires za hlasovo i herecky vyniko iút:i zä~i · 
tok. G. 1 Beňačková s pieva la úlohu Ta tia nv v 
i:a jkovského opere Eugen Onegiu , k iUJ' IÍ uvied
lo tamQjila ....;Nillie diw.adJo Colin, 



.ladé 

Kodálya 
Uplynul:f rok bol mimoriadne bohatý 

na významné jubileá popredných ume
leckých osobností. V prfpade maďarské-. 
ho J.k ladatela Zoltána Kodálya pripome· 
uuli sme si dve výročia: v marci decé
niu•n . od jeho úmrtia a v decembri -
95. výročie narodenia. 

A i keď Kod ályovs;m rodiskom bol Kecs
k emót, kde sa narodil 16. decembra 1882, 
predsa len počiatky jeho hudobného sna
ženia sa viažu na Slovensko. Jeho otec 
(Frt~yes Kodály, nar. 9. II. 1853 v Buda
p es ti) ako zamestnanec železničnej drá
~y MÁV - musel viackrát menif svoje 
pôsobisko. Prvs;m medznikom v živote 
sótva trojročného chlapca bola Galanta, 
kde pl'ežil čast de tstva. (Do tohto kraJa 
neskór smeruJú jeho prvé folklórne vý
s)<:umy - na jmä od roku 1905 a tu na 
chádza n a začiatku tridsiatych rokov 
vhodné inšpiračné podnety na podchy
tenie tanečných prvkov ľudového pre
javu lokality v 'populárnych symfonlc· 
k ých Tancoch z Glilanty.) 

· V máji 1892 sa rodina Kodá lyovcov 
presťahovala do Trnavy, kde bol otec 
Kodály prednostom stanice. V septem bri 
toho Istého roku prijali Zoltána Kod álya 
do prvého ročníka tamojšieho Gymn ázia. 
Tento ústav sa v priebehu minulého sto· 
ro'čia stal významným strediskom hudob
noumeleckej činnosti. 

Do určiteJ miery či nnost tohoto ústa
vu v · súvislosti s Kodályovým štúdiom 
n ám p rezentujú Skolské správy z rokov 
1892-1900, obsahujúce - okrem špecl· 
fické ho okruhu rôznych š tatistických 
údajov - tiež cenné 1 ked parciálne 
podklady o vtedajšom spoločenskom a 
umeleckom dian!. Na včasnom podchyte
n i dvoch nevšedných umeleck9ch talen
tov - Zoltána Kodálya a Mikuláša 
Schneidra-Trnavského mal primeranú zá
sJuhu p;•ofesot· spevu a hudobnej výcho
vy Vo jtech Toldy, ktors; spominanýc h š tu
dentov zaradil do svojho školského .or· 
chestra. Kodály sa už vtedy systematic
kejšie ve noval š túdiu hry na husle, vla· 
lončelo a klavft· a nadchol sa pre ko· 
morn(t hru v š kolskom sláčikovom kvar
tete. Neboli dokonca zanedbateľnými ani 
jeho literárno-umelecké vlohy, nakoľko 
pôsobil a od roku 1899 vykonával tiež 
funkciu tajomníka samovzdelávacieho 
Pázmánylío krúiku, k torého d usou v tom 
čase bol mlad9 prof. Ladislav Orményi. 
Kodály v niektorých literárnoumeleck9ch 
stlťažtacll obdrial aj ocenen ia, ako nap1·. 
za Stúdiu o chronos llkách na vs;znant
n ých historlcks;ch budovách Trnavy. 

V trna vskom p'ťostredf - poznačenom 
ma lo mes tským koloritom - dôsledne po
v:.:budzovans; prof. Toldym vytvoril svo
je prvé komorné skladby a tam mu vo 
februá ri 1898 priležitos tne odznelo aj 
prvé orchestrálne dielo Predohl·a 
d mol. K pýche ustavu patrila stará tra
d ícia, každoročne poriada! v obdobi fa
š iangov vere jné akadémie. O rok ne· 
skôr - 14. II. 1899 - pri podobnej 
slávnostneJ príleiitosti odznelo Kodályovo 
Sl áčikovú kvarteto F dur (v interpre-

tácll: Mlkulál Schneider, VoJtech Matze· 
nauer - syn významného perlagóga F. O. 
Matzenauera a neskorši zbormajster 
Nagyszombali Dalárfy , Ľudovlt Vancsó a 
Zoltán Kodály) a Terceto Es dur kom· 
ponované pre dvo je husH a violu. Pacho 
piteľne, zaujlmala ho aj značná hudob
ná aktivita v prostredi dómskeho chó· 
ru, najmä v súvislosti s bohatým! archiv
nymi pamiatkami, dochovanými p o bs;va
lom Hudobnom spolku (podrobnejšie sa 
oboznámil s dvoma š peclfick9m l dielami 
- Llszlovou Ostrihomskou omšou a Bee
thovenovou Omšou C dur]. 

Jeho prvé kompozičné pokusy spada
jú už do rokov 1895·96. Sem patria sklad
bičky pre klavír, neúplné omšové frag
menty pre zbor a organ, prvé offer
torla a pod. Ako 16-ročný n a pfsal jed
noduchú strofickú štvorhlasnú Stabat 
mater pre mužský zbor, ktorú neskôr 
Schnelder-Trnavsks; p repracoval do mie
šanej fak túry. Hudobn ý vedec Molnár 
Antal (State o hudbe. Vybrané články a 
štúdie, Budapešť 1961, 74] p ri pisuje IS
ročnému skladateľovi okrem spominane j 
orchestrálnej Predohry este p!lt o pusov 
Tantum ergo a po jednom offertorlu, 
zbor Pange Iingua a ptesne Ave Maria . 
V hudobnom Iexikone (Zene! Iexikon] je 
podchytený podrobnejš( súpis skladieb 
tohto obdobia. Inšpiračné p rakorene je· 
ho mladšich umeleckých úslli (snáď 1 
trnavskej periódy?] niektori odborn fc! 
predpokladajú u neskorš ich a Invenčne 
zrelšich opusov (napr. v prípade zboru 
Pange llngua z roku 1932 dedikovanému 
prof. V. Toldymu, alebo Budavári Te 
Deum a pod.]. Na ohlas š tudentských za
čia tkov bezprostredne nadväzuJú už die
la raného obdobia, ako Spev Nauslky, 
Horatii Carmen alebo Noci v horách 
[1902), Letný večer (1906] a dalsie. 

Tmavská lokalita vpl9vala na budúco
ho umelca aj v inej rovme. Ved v tom· 
to prostredi sa ako 18·ročný študent 
po prvýkrát vedome oboznamuJe aj so 
~lovenskými ľudovými piesilami, ktoré 
postupne - i napriek neznalosti sloven
ského jazyka - zaznamenával. Západné 
Slovensko stalo sa mu neskôr centrom 
záu jmu odbornóho štúdia, najm!! v regió
noch Nitry a 2itného ostrova. 

Osobitn(t pozornosť b y si zaslúžilo 
spracovanie .vzájomnej korešpondenc ie 
Zoltána Kodálya s nár. umelcom Miku· 
lá§om Schneid rom-Trnavským. László 
Etisze v najnovšeJ ~túdil o i1om zmi8· 
Jluje sa o dvoch Kodá lyových doplsoch, 
adresovaných Schneldrovl·Trnavskému zo 
dtia 13. mája a 23. novembra 1901, v 
ktorých ho informuJe o učebných osno· 
vách na kompozičnom oddelení !Iudol.J· 
nej akadémie v Budapešti. V prvom prí
pade Ide o presnejšie pokyny v súvislos· 
ti s náukou o moduláciách a v druhom 
't okrem studijn ých in formácii) ešt e o 
konštatova n ie, že z minuloročných poslu
cháčov ostali v kompozične j triede ui 
iba traja: Meszlényi, Foszle r a Kudá ly 
(Schn eider-Trnavský v tom čase už po
kračoval v stúdiách vo Viedni) . 

.... 
Rozsiahle celoživotné umelecke úslh o 

Zoltána Kodálya javí sa nám dnes u f 
v podobe uzavre te j kapitoly, ktorá ne· 
stratila doposial zo s voje j aktuálnosti. 
Ak lto zo začiatku výt•a zne jš io pl·ofilo· 
vala komorná, zborová a piesiíová tvor· 
ba, od dvadsiatych rokov sa čoraz vý· 
raznejšie koncentroval popri vedecko-pe
dagogickej práci a j na rozsiahlejšie or
chestrálne opusy, pričom k tvorivému 
zenitu sa posunuli predovšetkým jehu 
na jvýznamnejšie voká lno-symfonické die· 
la: spevohra H1íry János a skvelý Psa!· 
mus Hungaricus. Jeho umeleck é krédo, 
infiltrovan é výl'aznými organizačnými 
schopnosťami a podložené humánnym a 
e tickým zmyslom, bolo v slul!bácll cieľa
vedome j výchovy n ároda. 

MARIAN BULLA 

Collection of Bártfa; 16th - 17th Cen tury; Ei
cerpts 

Hungaroton Stereo· Mono SLPX 11669 70 
Primavera Quintet (vedftci László Czid ra ] a Ca
merata Hungarlca 

Zbwrka hudobntn z 
Bardejova zo 16. a 17. 
storočia, ktorá je od ro
ku 1915 uložené v Budd
peštl ( t. č. reštaurovaná 
a konzervovaná v lludolJ
nom oddeleni Széchén yi
ho kniznice] je - až na 
,edinú vyntmku - znií· 
ma zatiaľ len z odbornej 
literatúry. llocl fond ešte 
nie je celkom spracova
ný, resp. výsledky sa 
ešte ncpublikovati, vie sa, 
že medzt asi 2600 sklad
bami sa nachádzajú n ie
len diela domácich, l. j. 
na Slovensku pôsobia 
cich autorov, ale a 1 n ie· 
ktoré vzácne tlače a tmi· 
kály. Nahrávka, o ktot·ej 
tu p!Seme, predstavuje 
na dvoch dlhohrajúcich 
platniach výber práve 
týchto diel: "excerpty" 
zo zbierky chansonov 
frankoflámských sklada
teľov z Recneil des f le ut·s 
1- Ill, ktorú roku 1569 v 
Louvant vyda l ~ Phalé· 
~e (v bardejovskom fon
tie Ulél signatúru Mus. pr. 
17.], skladby z lu l novej 
Tabula tftry Matthiasa 
Wa1sselia [Frankfurt nad 
Odrou 1573, v nasom sú· 
bore ako sign. Mus. pr. 
19) a z ru kop isne j orga· 
novej tabulatt'try oznace
nej ako Ms. 27 [že nie· 
ktoré diela majú pochá
dza{ z Ms. 26 je omyl; 
tento rukopis - autograf 
bardeJOVského organistu 
Zachariása Zarevútla -· 
obsahuje len duchovnú 
hudbu). 

Už n a prvé počutie zis
ťujeme, ze ide o nahráv
ku čo do koncepcie l 
reahzacie naozaj nevšed
nú a neobvyklú, o p ro· 

tlukl, v pozad! ktorého 
sto 11 dlhoročná práca, 
hľadanie, skúmanie 11 
zhromažcfovanie skú~e
ností. Dramaturgia na
ht'ávkv - koncentrov,l · 
ná v{lucne na svetskú u 
inštrumentálnu hudbu v 
renesnnčnom meste 
nesleduje len cieľ zazná· 
miť záujeincu s akým~! 
reprezenta l!vny m prie
r ezom toho, čo sa v 16 
storoč! mimo priesto ru 
chrámu hralo a spievalo, 
ale aJ s rôznymt technl· 
kami hudobného spraco
va nia u koncipovania. 
Jednotlivé skladby tu to· 
li ž nezaznievajú len raz, 
v jedinečnej dcfinit!vn c;>f 
podobe, ale vždy niekoľ
kokrát, v rozltčných ver
ziách od rozličných au
torov. Dans; model 
,.cantus firmus", ,.piesel1" 
či " tanec" žijúci v akom
sl kolektívnom povedo· 
ml - defiluje raz ako 
Viachlasný chanl;On, sty· 
lizovaná čembalová, čl 
lutnová (lprava, lnstru
mentá ln y tanec alebo 
pieseň so sprievodom ne
jakého nástroja . Posllt· 
c háč s leduje skladby CI. 
non Papa, J. de Castra, 
T. Créqullona, C. Janne· 
quina, N. Gombet·ta, A. 
Wlllaerta, A. Cabezonll, 
Cl. Sermisysho, P. G. Pa
lcstrinu, A. Gabrielliho, 
S. Scheidta, J. P. Swoe
lincka a l. tak, ze ku 
zneniu z niektorých z 
uvedených bardejovských 
prameňov môže prirovna ť 
znenie Iné, z daktorej 
rozšírenej európskej tli! · 
če. Dá sa povedať, že vý 
ber - pokial uvažujeme 
v reláciách daného hu-

dobného druhu ja 
šťastný; sk ladby, ktoré 
počujeme, sú sv1ezc, in· 
venčne zaujimavé, pôvab
né, zároveil sú však 1 
svedectvom umenia pra
covať s jednoduchou hu· 
dobnou substanc iou a do
sahovať líou priam ohro· 
mujúcich výsledkov lna
priklad rozsiahla d vir· 
tuózna G!tgliardtt sa
muela Scheldta s variá· 
clami) . 

Maďarski umelci nema· 
jú s In terp retáciou ::.tre
dovekej a renesunť:nej 
hudby vari tak bohaté a 
dlhoročné skúsenosti ako 
na pr. pražský súbor Ml· 
t·oslava Venhodu, no na
priek tomu sa svojej úlo
hy zhostili na výbornú. 
Zvuková podoba d ie l ver
ne vystihuje to, čo vte· 
me o zvukovom ldeti.ll 
vlnchlasu 16. storoéia a 
čo sa dá dosiahnuť len 
dobovými nástrojmi. Vo
kálny aj Inštrumentálny 
prejav je naozaj veľm! 
kultivovaný, vkusný a 
inteligentný a evidentne 
s n11 ha o fa rebne diferen
cované poľialie jcdnotli· 
vých základnou malé· 
riou príbuzných sk la· 
dtoiJ do velkej mwry eli
minuje určllSŕ poc1t ted· 
notvärnostl repertoáru, 
vznikajúci z up rtamenla 
sa na "malé" formy (aj 
keď sa variačnými tech· 
nikami dá ich rozsah 
podslMne zvllčšiť) a z ab
snncie unwlej voká lno. 
inštrumentiHnP.j polyfó
nie motetovo-konccrtant
nóllo typu. Nazdávam sa, 
že rozsíren ím zúhoru o 
tuto zložku alebo o die· 
la barde jovských sklada· 
Lo fov by nahrávka len 
získala. Zámer pôvodcov 
gramonahrávky spočfval 
však v zdôraznen{ európ
skeho kontextu bardejov
skej zbierky a evidentne 
n ie v akcentovan! prino
su vlastn ých hudobntkov. 

Na záver týchto pozná, 
mok nie je moiné ob!st 
perfektný sprlnvodný 
text z pe1·a popredného 
maďarského hudobného 
historika Zoltá na Fa lvy· 
ho, ktorý vo svojeJ úvod· 
neJ štúdii povedul vlast· 
ne vsetko, co je podstat
né a dôle7.ité. O prame· 
lwch, sk lad bách, o rea
lizácii i o "ors compo· 
ncndi" 16. storoč'la. Sko· 
da, preskoda, ze lllkde 
me lC ani len ZllliCnka 
o torn, ze Bat•tfeld Bártfa 
sa úradne volá Bardejov 
a ze toto mesto sa na· 
chádza na územ{ Cosko· 
slovenska. Uz a f preto, 
aby ho zahra ničný záu· 
jemca - pro ktorého 19 
táto nahrávka [vzhľadom 
na štvorjazyčný text] 
predovšetkým určentí -
nemusel hľadať na mape 
z čias jeho vellčenstva 

Fran tiš ka Jozefa I. 

RICHARD RYBARIC: 

Ut ad•oo p}~H.c1. E!!~!l'f!!!l Bodope$tt l• rg•de'!l~} !~~om:,J : !J! 'lam.,tm bolo o ., 
•clkter tohto podutatia sa pod- hudby. Na 17 koncertoch v priebehu 8 dnt ~a obiavlll me chestrtsti hra;aca Dresdner Staalskapelle pod taktovkou 
"at ne W>i od BHS alebo Pra:t- nd svetovgch a domdcich skladateľov ako Bouzez, Ligell, Siegfrieda Kurza. /( lomu, aby nwzwirovala a podala 
kel tari, popri hudbe figuruJe Penderecki, Stockhausen, Bozay, Durkó, Kurtdg, Sz oko tak!í výrazný výkon, aký pozndme z tej sldvnych na hrd-

lu dwadlo, film, mazed i tele- lay, Maras, ale a; klasikov XX. storočia - Schänberga, vok Wagnerových a Strau .~sových diel, potrebu;e dLri-
VLZia. V centre vsak sto;! pred- lVeberna, Stravinskt:lho a Bart6ka. Odbornd kritika veľmi gentov formdtu Kempe - Bohm - Kara1an. 
sr1 len hudba, ktorá koncer tom kladne hodnotila autorské večery Rudolfa Marosa a JOZEF VARC:J\ 
26 septembra - v den tímrlla Attilu Bozayho {hlavne premiéru "lmprovizácíl ll." op. 

é
.l 8 tók 1 d Erke · 27/, predvedenie Pendereckého Lukásovýc/z pa.~11, vysta. 

B u ar a - 0 v ra v penie klavírneho dua bratov Aloysa a Alfonsa Kontar-
lovom divadle ~tvortýždňov~, ských a Mrlivý olllas vyvoldva;ace vystúpenie skupiny 

prúd slavno~>IIIIJLII ukc1i. Program o_wáraczeho k_oncerl~ ,.The Fires of London" s umeleckým vectacim Petrom 

1e samozrefnlt-, [Jľuvldelne zostaveny z Bartókovych dlr.l Maxwellom Davwsom, ktorý sa predstavil aj ako skla-
_:. tohto roku lú boli llusľovg koncert {1938/ a Hud/J<I rfateľ vtipne/ skladby "Miss Donnilhorne's Magnot". Na 
pre strunové a bicie ndstrore a čelestu. 1omto koncerte odznel a at skladba "Fire Music", ktorú 

S6lovfí part hu~lov~hn koncertu hral Zoltán Székel!: ?.solt Durkó komponoval pre túto, u nás, ttal, neznámu, 
kloní 1akmer prerl styrldslatiml rokmi 23. lll. 1939 pn ll!Jnlka;úcu skupinu. 
mil?roual dielo v Amsterdame so slávnym Concertgebouu• Drážďanská Stdtna opera prisla do Budapesti so ~tyr-
Orchestra pod taktovkou Willema Mengelberga. Z tolll<; mt inscendclami, ktoré vyslitne charakterizu;ú tet dne~ 
koncertu existu1e zvukOV!Í zdznam, na zdklade ktoré/u, n1j profil. Dramaturgický výber bol výborng { Schuhu a 
uydala firma Hungarotun dlhohrajúcu r;lat11u - ako do /leta;l1ca princeznd od Udo Zimmermanna, MU!anllvd 'le 
datok k stíbornPt nahrdvke Bartókovych dzel. Poznam 'Ul Richarda St raussa Beethovenov Fidelio a Webero11 
túto nahr t!vku, preto bolo pre mňa ;edinečným zážitkom Carostrelec /. Mal som 'možnost vidieť dve posledn il pred 
potuť dielo znovu s umelcom, ktorému bolo venovanil \tavenia, na zdklade ktor!Jch možno konstatovat, žP 
a ktortl ~tudovnl ešte v spolupráci s autorom. clrM.clanskt! opera te prvotriedny ensemble a v!ietky jP 

Zahraničie bula v Budape~li zasttípené menami ako !zo klady korenia vo výbornet kolektfvnet hre a naf· 
Gu/on KrPmer, Tat;ana Grldenkovd, Anfa Silja , Christoph silnefšou stránkou ie javtskovt! prdca {vQborn1 re'!.i 
11on Dolmdnyi, Daniel Barenboim, Orchester de Paris. séri - Ilm·ry Kup(Pr Pn F'ldeliovl 11 Rrlwrrl Fisclter v Ca 
nrewlner Stao1 <kape/le. Tokyo Metropolitan S1Jmphony rostrelcovi l. 
Orchestra a jLll!urmónu .. Georqea Enescu . IJukureSti Po spevdcke1 strclnke treba zo s6listlck~ho apardtu 
, ~oou, ale u:t tradičnou a telll'-Z šti>N@crát li.SpO· spc»Mmút mladt:lho Bulhara S. V'lnkova, G. Auenmullero-

lngeborg lo/Jelouá. JfC'/gu TPrmenn 1 l.'o/f "'olfra. 
u i nscendcii opery lildelio. Snímka: súkrom uý aL'Cll!v 



Zo sovietskej 
hudobnej 
literatúry 
ZBORNIK "LITERATURA I MU· 
ZYKA", VYDAVATEĽSTVO LE· 
NINGRADSKOGO UNIVERSITE· 
TA. 

Vzťah hudby a s lova je v 
dnesnoj muzikológii aj u nás 
p redmetom čoraz širšieho a 
hlbšieho záujmu: nastoľu je lo· 
tiž veľa nedoriešených pr oblé· 
mov. Ako ukázali napr. dve br
nen ské medzinárodné sympOztti 
r . 1969 a 1976, na jnovšie l š tú· 
dia jaroslava J!ránka "Vzťah 
hudby a s lova v tvorbe B. Sme
tflny". Brnenské referáty a )i· 
ránkova brožCn·a sú koncipova
né tak, že dominantným pohffl· 
dom jo lu muzikológia a hu· 
dnhn(l cstollka, sovietska kolok· 
tlvnu kn iha pos tu puje opačne: 
autorov zvUč~a zau jlma v plyv 
hudby na tvát•nosf litera túr eu
rópskych národov. Jednotlivé 
š t(Jcl io objos i1ujú pes tré sú· 
vzťn7.nostf literárno-hudobné vo 
f•·o ncúzskej, anglickej, nemec· 
kel. ta lianskej, bulharskej a 
poľskej literatúre od osvleten· 
st va do súčasnosti. 

Kniha je určená hudobným 
vedcom, llterá•·nym estetikom, 
filozofom, estctikom, a le aj pc
clngógom A lingvistom. Z množ
s tva Zll u jhnových tém upozot·· 
i1U jeme na p rfspevky M. V. RR· 
zumovskej ( "Komedii - balety 
Mollera na muzyku Lully" ], M. 

I:. Tronskej '[zaoberá o:;a satl· 
rlckým rom~nom J. Kuh naua 
"Der Muslkallscho Quuck·SHI· 
ber" J. J, I. Klhnenku, ktorý 
zvažuje dosah zbUženla poézie 
s hudbou v epoche anglickej 
r omantiky v zmysle politickom, 
L. V. Slavgorodskej (analyzu
je "stylevoje otormlenljo" hu· 
dobneJ tematiky v baletrll 
E. T. A. Hoffmanna] a A. l. 
Vladlmlrovej (premýšla nad sú· 
vzťažnosťou ft·ancllzskef poézie 
11 Impresionisticke j hudby]. 

I. M. JAMPOĽSKIJ : "FRITZ 
KR.EISLER - ZIZ!\J I TVORCEN· 
STVO", VYDAVATEĽSTVO MU· 
ZYKA, MOSKVA 

Celý komplex otázok nasto
luje pojem Interpretačného š t ý• 
lu, vývoja Interpretačných no· 
rlem a konvencU, napokon l 
novátot·stva. l . M. Jampofsklj -
sovietsky pedagóg a vedec -
vlet í Kreislera ako reprezentan
ta hudobnej kul túry, ktorá fe 
sp!i tá so s traussovskýml tt·adl· 
clami Viedne. 

Pre rokmi napfsal biografiu 
o Kreis lerovl I.. P. Lochno•·· 
Tento autor sa zameral ibH na 
biog rufické detaily. ]ampotské 
ho práca venuje pozornosť a 1 
c harakteri s ti ke Krels lerovoj hry 
a analýze jeho tvorby, s obľu· 

bou illle t•pro tova nej sovietskymi 
hus listami. Koncertný umelec 
alebo pedagóg sa dozvie, žľ. 

Kreis lerova hra nebola boz In· 
tonačných kazov, bo la však tak 
osobitá, že pôsobila Inšp i račne 

na rast Menuhina, Helfe tzo, 
Storna, Ois tracha, Kogana, Szc· 
rynga a l. Jampoľskóho hll llľO· 

Vá SkOlil Vyuifva VO SVOjej Pl'H· 

xl vile t ky k lady kreis lerovslm i 
Interpretácie, nezakrývajúc 

Výstava k storočni.ci 
E. Dohnányiho 

V Budapeš ti sa v októbri t. "· skonl!ila výstava k 100. výro· 
čiu na rodenia významnej macľa rskej hudobnej osobnosti, bra
t islavského rodá ka Ern il Dohná nyiho. Oalšie meatú, k toré v sú
v islosti s Oohnányim no možno obllit', s(t BudapoAť, kde od se· 
t: cmn6slich rokov ~tudoval a neskôt• i pôsobil, Londýn , kde 
mu El'fni e otvorili brá ny na svetové koncertnó pódiá a na
koniec Flurida, kde aklfvne do žil plodnú jeseii života a 82· 
ročn ti ho ho pochovali v meste Tallahassee. 

Ouiln;í nyi pre ]]udubnCt kullCt · 
ru znumonal mnohostt·onnli 

uktivitu . Aku pedagóg kOlllJJO· 
zícic a klovl rncj hry rezonuJe 
pupil 1nené1ch svojich Zléikov, 
ktol'l s(J [bul l) popred nými kla
víri :-. tun •i. (Anny Fi~choruvá, 
Gézo Anda, Andor Flildes, Béla 
BUs:.:lirmé nyi Nagy, Lajos Her
nud i, Tibor Wehn er a i.) Ako 
~ófd i J• igont bucltlpešliansket fi f· 
harmónie uviedol viôCCJ'O pre
mJér domác•ch s kladieb - na 
konlfnen te l v zámori. V kom· 
pozlčne j člnnoslf nie len zane· 
c ha! značné množstvo skladieb, 
a Jo vyplnil 1 dOležité s k Inda· 
tc ľské obdobie medzi Llsztom 
a BortOkom. Významná zbier
ka pedagogických a motodic· 
k \r ll die l jo podnes vzOcnym 
PI'•SJlf'Vkum vo výučbe klavír · 
11 111 lr:chnlky, založenej na 
eli runw liekom systéme. 

Prierez tejto bohatol činnos· 
ll dokumentova lo na výstave 
213 vitr ín, viacero panelov, ru· 
kopi sy sk ladie b a množstvo vy
daných kompozfciť, programy, 
p lagáty, fotografie, ako t bo· 
hati! korešpondencia úradná l 
s(tkromná, ktorá info rmova la 
n !lvštevn!ka o jeho celoživot· 
n ej hudobne j aktivite. Ziaľ, len 
čiastočne bola dokumentova ná 
mlltorlálom, ktorý Széchenylho 
bibliotéke v Budapešti darovala 
SOSII'H Dohnányiho. (Značná 
časť z n eho te ešte nespraco
vanl\. ] Niektoré rané skladby 
ako l kompozfcle z neskoriiloho 
obdobia vlas tn! londýnska bib· 
liotéka. 

Na čelnej stene ..,ýstavnej 
mlrs tnostl bol ve ľký t~ortrét 
Dohnányiho, ako aj kresby od 
akttdemického mAliara Rlppel· 
ROnala, pod tým bustA a re· 
liér skladateľ11 . Prvá čast vý· 
s tavy dokumen tova la Dohn6nvl· 
ho rodisko - 'Bratislavu, .kde 
čerpa l z bohatej hudobneJ tra· 
diele mesta a domova. Pano· 
ráma Bratislavy, ako 1 vyobra· 
zenle p redchodcov hudobnej 
kultúry v i'\om a v jeho okolf, 
počn t1c Klelnom, Hummelom, 

Dvor rodn~ho domu E. Dohná
ny iho na Klariskej ul. t. 10 v 
Bratislave - dobovtí kresba. 

cez Liszta , Erkela a l. - a ž k 
súčasníkom Dohnányiho (Ni· 
kisch, Joachim, BartOk a Ko · 
dá ly], oživili 111storlck6 poza
el le, na ktorom kltčll umelcov 
talen t. 

Oalšle dve v ltr!ny preds tavo· 
v11 ll príbuzens tvo Dohn!lnyiho. 
PCtdčlarknutá bola Ctsobnosť je· 
ho otca Frlgyesa Dohná nyiho 
( 1843-1909 ), ktorý bo l doslo 
VA )'Jolyhls to rom. Bol profcso· 
rom &ymnázla v Kremnici, kam 
na stú.pil po skončen! vieden· 
ských š túdlf, neskôr v Banskei 
Bystrici, kde Istý čas pôsobil 
(ll tiež sa oženil s banskobys· 
tr ickou rodáčkou Otfllou Szla· 
beyovou] 11 n11koniec v Brati 
s lave, kde učil na gym náziu 
matematiku, fyziku, zemepis. 
spev a rýchlopis, o ktorom na 
pfsal učebnicu. Súčasne viedol 
na škole zbor ový spev a ko· 
morný orchester. Sám bol t iež 
aklfvnym hudobnfkom. só listlc· 
ky hral na violončele 11 mal 

"dvojstvennos t l protlvorel!!vos~ 
jogo lskuss tva" a z tohto zor· 
nóho ultlH je kniha l 1Jrc náš· 
ho či ta tora zaujlmavl\. 

JOZEF TVRDOŇ 

Peter Dvorsk.Q v kostýme Alfr~
da vo Verdiho Travlate prl 
dvoch pohostinsk!}ch vystúpe
niach v Metropolitan Opera v 
New Yorku f 15. a 19. Xl. t. r. J. 
Kritik The New York Times pod 
titulkom "Dvorsk!} naplnil krd
sou MET" o. l. pí!ie, ~e Peter 
Ooorsk!í fe " statný, mu:tný, s 
u!1ľachlllým, pekn!}m hlasom. 
Zau;al najmél vo skvostne j ca
balette De'miei bollentt spirlti, 
kde sa blysol mladolzeroickýml 
kvalitami svojho lzlasu .. . " V 
zdvere k ritik John Rockwell pí· 
!ie, ~e Dvorský bude v MET 
vítaný a; v budiícnosli. Je to 
ďalSi v.qrazn!í úspech sólistu 
opery SNn po hosťooanlach v 
ZSS !?. MĽR. BĽR. fuhoslállli, Ra· 
A:úsku. NSR, flelgicku, Talian· 
sku, švaje•wrsku, španielsku a 
/rane. 

vlastné sláčikové kvarteto. Pí· 
~e o tom banskobvstricky týz· 
don nl k Ncuso lt lcr ]ourna l z 28. 
aprllu 1875. Taktiez Pressbur 
gcr Zeitung z 28. ok tóbra 1874 
Informuje o tom, ako otec Doh· 
nányiho účinkoval s Franzom 
Lisztom a so speváčkou M . Ros· 
slovou. Dokonca sa Dolmónv: 
sta rš! zaobera l i kompozlciou, 
ako to dokumentu jú orlginťily 
na výstave. ("Presto pn~ vio· 
lončcl o a k lavlr" z J'. lll70 -
nop lsané v Ra nske t B•. sl ri cl , 
ďa l ej ~J<Iuci lto pre ziJor 7. ro· 
ku 188 t na Heinci tn ililse,.t 
.. ~vet Je hl(Jpv, svet je ~lepý" 
11 l. l Okrem spomcnu t\•rl! do· 
kumentačných fotograľií pozor· 
nosť zasluhu je zft bCJ' Dohnóny i· 
ho matky z mladosti. 

Ďalšie dve vitrlny hoh ve· 
nované dotslvu Ernti Doltnňny• · 
lto. Fotografie od dvoch rul<ov, 
vysvedl!onia z fu duvýt: h ljkôl, 
!lla turitné vvsvcd čfl nia, din ln· 
my o udcle;tí cien a cestné · 
ho dok torá tu , a ko i us ta tníi do· 
kumenly, v§etky uvádzn jÍL t·o· 
d isku - Bra ti s lavu. 

Už ako 12· ročný litlnkova l 
Ernil - ~ polu s otcom - v 
spomlnanom dohnánylovslwm 
kvartete. Pressburger Zeitung 
zo diía 14. 12. 1899 o tom pge: 
"Stredobodom 11rogmmu bolo 
Schumannove Kla vir ne kvi nte· 
to, kto r6ho klavirny par i hral 
ma lý Dohnányi. V tomto chlap· 
cuvi sú voľk6 náde je, jo to 
clt vá lyhodn ií čes ť jeho otcovi 
a k lo vh·ncrnu pedagógov i forst· 
norovi. Mulý Dohn ányi má v se· _ 
hc skromnn11ť a vefkó nadanic. 
Jo to skuto!!ný ta lent". 

V ďalších dokumcn tocl1 sa 
dočllame o zau jímavej pr!hodo 
s J. Brahmsom. Arthur Nl· 
kisc h (1855-1922] predviedol 
p red Brahmsom Dohnányiho 
Klavfrne kvinteto, op. l, k toré 
skomponovul ako 18-ročn ý. Po 
koncerte sa Niklsch spýtal 
Brahmsa, ako sa mu skladbll 
páčila. Brahms morózne odpo· 
veda!: " Ani ja by som to lep· 
~ie nenap1sal " - a prejavil zA· 
u jem o partitúr u.. . O spolu· 
M:mkovani (este počas s túcltí 
na akadémii ] s Hubayom, Nl· 
klschovou manželkou, ako a i 
o p riateľskom vzťa hu s význač· 
nýml osobnosťami, Informuje 
dalšia vltrfna výstavy. 

Množstvo programov a pla· 
gá tov in fo rmovalo návstevnfko 
o boha te1 koncer tnej činnosti 
a odohraných klavírnych dle· 
Iach - zvl ášť Beethovenových. 
Velký panel označuje kra jlny 
a mestá, v ktorých Dohnányl 
koncertoval [ 2000 lwncertov na 
260 svetových pódiách]. Len v 
Ceskoslovensku odohral do 80 

l Nezabudnatefný Hans Sachs 
Dňa 21. novembra t. r . zomrel neďaleko Londýna vo voku 

osemdesiat rokov jeden z najvýznamneji fch predslavitefuv 
Hansa Sachsa v de jinách wagnerovskej interpretácie, nemec
ký barytonista Paul Schliffler. Drážďanský rodák a žiak s láv· 
neho milánskeho barytonlstu Sammarca, debutoval v roku 
1926 na scl!ne rodnl!ho mellta. Drážďanská opera pa trila v me
dzivojnovom obdobi k na jvýznamnejším európskym operným 
scl!nam, na jeJ čele s táli osobnosti Frltza Buscha a neskôr 
Karla Blihma, vyznačovala sa progresívnou d ramaturgick.ou 
orientáciou, pestova nfm, s traussovskl!ho kultu a prftomn.?s!ou 
veľkých speváckych zjavov. V tomto prostredi stá l Schoff leL' 
po prvý raz na Javisku ako hlásateľ vo Wagnerovom Lo hen
grinovl. Už v prvých sezónach zapfsal sa - vtedy ešte s~ÔL' 
lyrický barytón - do dejfn nemeckej opery. Vytváral závaz~é 
úlohy v svetových premiérach Hindemithovho Cardlllaca, Wet!· 
lovej jednoaktovky Protagonista. Wagner-Regényho Obľúbenca 
i Plnga v nemeckej premiére Pucciniho Turandot. Po dvanás· 
lieh sezónach v Drážcfanoch začal spoluprácu s Vicdeuskuu 
~tátnou operou, ktorá sa mu neskôr stala domovským ústa· 
vom. Scbo[[[erova dvadsaťrpčná veľká medzinárodná ka r iét•a 
začala v roku 1939 v londýnske j Covent Garden - v titulnej 
ú lohe anglickej premiéry vtedy dte veľmi populárneho Wein 
bergerovho Gajdolia Svandu. V priebehu vojnových sezón pred· 
s tavil sa Schliffler väčšine európskych operných centier, v ro
ku 1943 vytváral po prvý raz v Bayreuthe svoju životnú ú lu· 
hu - Hansa Sachsa, krátko po vojne zoznámilo sa s n ím 
opCl'nl! obecenstvo oboch Amerfk. V Scale debu toval pod Sn
balom (v roku 1947] ako Kurvenal v prvom povojnovom ta· 
lianskom uvede nf Tristana a Izoldy, v MET o tri roky nesl<Ô L' 
ú lohou Jochanaana v Salome. Celé dve desaťročia spá ja jú sa 
s jeho menom letné festivaly v Salzburgu. Z najvýznamnej· 
šfch úloh, ktoré tu vytvoril, spomeilme titulného hrdinu v sve
tove j premiér e von Einemovoj Dantonovaj smrti [1947) . Jaga 
vo Furtwä nglerovom legendfirnom naštudova nf Verdiho Othcl· 
la (1951] a Jupitera v posmrtne j svetovej pL·emióľe poslednej 
Straussovej opery Danaina láska (1952) . 

Scbilffler bol majstrom i lýlu a plnokt•vným hercom, v no
meckých pomeroch až netypicky stredomorského kallbt•u. 
V centre jeho umeleckého profilu stoja kreácie mozartovské 
[Giovanni, Alfonso a obo barytonové úlohy z Figarove j svad· 
by], wagnerovskl! (popri Sacbsovi - Wotan, Amfortas z Par· 
sifa la, Holanďan] , straussovské (Jochanaan, Orestes, Uči tcr 
hudby z Ariadny na Naxe, Barak v Zeno bez tieiia, divadelný 
r iaditel La Roche z Capl'iccia] a Beethovenov Pizarro. Talian
ske iíkolenie umožnilo jeho voluminóznemu, tmavému a kovo· 
vé mu barytónu byť výborným Rigolettom, Boccanegrom, Macbo
tiJom a Scarpiom. Zmieniť so h·uba aj o jeho troch výnimol!· 
ných postavúch z t•epertoá rové ho arzenálu slovanskej opery 
- Tomskom, Bru·isuvi Gndunovo vi a sléll'lllll l:l;maj lovovi zu 
Snstakovičovej opery. Skvele technicky fnntluvan ý ma lol'iál hu . 
lo mo!no počuť e~te aj na poslednom pre lume dcsafroi!i z ja· 
viska Viedenskej Klálne j opory v charakterových llat•tiách. 

-BI-

koncertov, a to v Bratis lave, 
Banskej Bystrici, Kosiciach, Lu
čenci, Nitro, Trenčianskych 
Topli cluch, Zlllne, Presove, Pra · 
hc, Bl'!1e, Karlových Varoch, v 
Tepliciach (v Cechllch], v 2at
cl atď. Osobne sa poznal s Vi· 
liamom Flgušom·Bystrým, k torý 
s l ho vysoko vážil. 

rencovanlm spoločnosti. Na vý· 
stave bolo dokumentované aj 
to , ze Dohnányiho zúslu1"Ju dal 
Ba r lOk pľednost š lúdlá m v Bu · 
da peštl - pred Viedňou, čo 
malo nesporný vplyv na jeho 
neskorš! kompozičný vývo J. Do
minantou výstavy bola vysoka 
vltr!na, v k to1·e1 o obľube maj
stra svedčia husle a k jubileu 
venovaný velký s trieborný vavrl· 
nový veniec - s vyrvtými me· 

Ako klavir ista sl Dohnányl 
vydobyl vo svojej dobe popred· 
né miesto. Ak v sllčasnostJ 

Fotografia z abdiktície E. Dollnányilzo v roku 1941 z funkcio 
riaditeľa Akad~mte F. Liszta, o ktorej pí!ie autorka v Ndnku. 

elektrizuje publikum Svia toslav 
Rtchler , U;Jc mag netom kon · 
rer tného publika minulosti bol 
Ernti Dohnányl. 

V rokoch 1905-1915 pósobtl 
Dohná nyl na akadémii v Ber 
Hne. V tejto súvislosti bolo pod
chytené obdobie z jeho súkrom 
ného života: fotografie prveJ 
manželky, k torá bola klavirlst· 
kou, druhá patrila d ivadelným 
pódiám a tretia - vzdialená 
prfbuzná - Zacharová žila s 
nim v Amerike. Tiež sú tu zá 
bMy detf z prvého a d ruhého 
manželstva ( jeden syn bol za· 
strelený v odboji], ako l rodin· 
nej vetvy žijúceho prlbuzenstva. 

V strede výstavy bol doku· 
mentačný materiá l o odvolant 
Dohnányiho z funkcie riadite· 
fa akadémie, pretože spolu s 
Bnrtókom a Kodályom boli v 
roku 1919 účastníkmi Ra dy kul· 
túrneho sovietu (počas obd o· 
bia vtedajšeJ p roletárske1 dlk · 
latúry]. Osobný list v tedajšieho 
ministra kultúry, ako aj Iné do· 
kumenty "Spel!oťujú toto obdo· 
ble. Ako pedagôg sa vrátil Doh· 
nányl na akadémiu v r. 1928. 
V roku 1934 bol opliť menovaný 
za JeJ riad iteľa. Tohto postu sa 
dobrovorne zriekol v roku 1941 
pre nesúhlas s vtedajšťm ná· 
l'odnostno-náboženským dl!o· 

Snímky: súkL·omný archfv 

na mi č l onov orchostra fllhar· 
mónlc. Výs tavA bo la ukončen.1 
velkým panelom s DolmiínyJbo 
fo tografinml - od mlad!ckych 
i:ias, cez tvorivé obdobie - all 
po posledný záber, na kto t·om 
tvár pop!sa nú vrťiskamt prezrá
dza naplnenie, premeny, vnú· 
torné boje a zápolenia č loveka, 
ktorý nežil nadarmo. 

Florida, ktorá vlastnf jeho 
hrob, s l každoročne pr1pom!na 
pamiatku skladatera . . . Buda
pešt - usporiadaním výsrav y 
k jeho storočnici , vyda nlm kn i
hy o živote skladatefa z pera 
jľ.ho žiaka B. Vázsonytho. ako 
aj tromi koncertmi no )cho po
česť (8. XII . t. r. to bol večer. 
na ktorom hra ll Do hntlnylho žia
cl l - osvatllla mnohé neinfor
movanosti, skreslené taktv a 
domnienky o pôsobeni sklada · 
te ľa. Kniha nťivštevnlkov z vý· 
s la vy sa s ta la na j]opš!rn sve· 
dec tvom o úcte k Dohnánytmu 
Len Bratis lava. ktorá je zapi· 
saná do hudobnej histórie ako 
rodi sko skladAteľa, zostáva za 
tla! d lžnlkom storočnicP 

HELENA SEBESTYENUVA 



Zo starších bulletinov 

Alexander 
Baránek 

Nový koncertný organ v Košiciach 

Operna prax, na;mä u menslch diuad
laclz, pasute za tzu. buffo tenora spra
vidla speudka so slabým, nepekným, tech 
111cky málo podkutým a mdlo urauiacim 
matertúlom. Je to buď východisko z nú· 
dze, alebo nedorozumenie, pretože sku 
tol·ne kualilnfí "tenore buffo" - u roz 
sirenl po;mu - charakterov(/ tenor , mu
st mat lie:t hlas obsahoufícll kual!l, 
sclzopn!í muziclrouanta, clzarakterotuorný 
hudobný útinok musí vedie( dosahoval 
pro{esiOndlnymt prostriedkami a nie ex· 
ploatouantm vlastných hlasových nedo:>· 
tatkov. Vel mt blizko k tomuto typu hlasu 
u na1lep~om zmysle slova mal sólista 
opery SND Alexander Bardnek, vo svo
jwll na;lapslch rokoch {1951-1965/ al 
spoľahlivý mterprac paril! leqgerového, 
l;Jrtckél!O, ba l spintového odboru. Pro
fe\IOndlnu drdhu začtnal v polovici trt 
dsiatycll rokov v zbore bra/islauskef ope 
ry, neskôr spieval u nitrianskom Slouen· 
skom ľudovom divadle {u'l ako sólista/ 
a 11 luulapeStwnske; opere. V roku 19!1 l 
~otal sa sólistom opery Slouenskélzo nci 
rvcln~llo dwadla. 

Organové koncerty a Medzinárodný organový festival v Ko
sic iach si nasll pevné miesto v hudobnom živote mesta a stali 
sa neoddelltelnou súčasťou cel kového kullllmo-spoločenskéllo 
diania. S radosťou a dobrým pocitom môžeme konštatovať, že 
Košice sú významným organovým centrom v Ceskoslovensku. 
Zo skromných začiatkov sú t o dnes [vďaka pochopeniu miest
nych orgánov] pr avidelné koncerty, ktor é nnšll veľm l p riaz
nivú odozvu u sirokého okruhu poslucháčov. Úč inkoval! tu 
popredn! umelci z CSSR, ZSSR a ostatných socinlistlckých 
krajin, ako a j vynikajúci organisti zo západnej EurOpy a zú
moria. Všetky doterajšie koncerty sa uskutočnil! v košickom 
DOme. Návštevnost jed noznačne potvrdila, že najmä mlan!. 
poslucháči majú túto hudbu radi. Za takýchto okolnosll bol 
nový koncertný organ pre Košice veľmi potL'ellný. 

Pri p l'lležitostl 60. výročia Veľkej októbrovej socialisticke j 
r evolúcie dostala ko~ická kultúrna obec vzácny dar: koncet•tný 
organ vo vefkej sieni Domu umenia. Je to za tiaľ najmodernej · 
ili organ v Ceskoslovensku, stavebne a zvukovo velmi vyda· 
raný. Organ prispel k estellckGmu vzhfadu koncertnej siene, 
zlepšil jeJ akustiku, citlivo zapadol do joj Interiéru a urobil 
z neJ skutočný stánok umenia. 

Organ vyrobili C:esknstovenské hudobné nástrojo, odborový 
podnik Hradec Královií, závod Varhnny - Krnov. Dlspozfci u 
navrhli pt·of. dr. Jii'f Roinborger a Ivan Sokol , technická rle!le
uie Zdenek Svetl!k. Organ má 4!l r egistrov a dva hracie stol y. 
Jeden pevne zabudcvaný s mechanickou tOnovou traktúrou 
o elektri ckými spojkami (hráč sed! pri 11om chrbtom k or
chestru] a druhý hracl stô l je v predne j časti pOdla s clektnc
lw u tOnovou traktúrou. TOnovo-akustické vlustnostl nového nfl· 
st r oju sú výllomé a spliHi jú na jvyšslc nuroky no lnterprrlúciu 
m·gunovej hudby. je veľmi dobre vybavený nielen v o1Jinst 1 
tOnovej, alo l reg istračneJ u posky tuje všetko pre dokonalé 
uvedenie sOilstu. jeho dynumlck:l skála nic Jo pred lnwnzova 
ná, ale plne respektu je akust ické vlastnosti koncertnej slone. 
S veľkou citlivosťou a pre!>nosťou je nástro 1 vyladený, za {:,1 

patrí uznani~ intonú lOI'OVI Janovi Kosteruv l. jeho clllioa·utné 
skúsenosti, alo predovšotkým veľká c itl ivosť, lll!Sil plné uplat
nenie v kvalitnom poslednom štádiu doiJuclovanla nástroja. 

Dnes, keď už nový Mgan v Dome umeniu znč!na plne slú
žiť svojmu poslani u, sl plne uvedomujeme aj podieli vana Sokola, 
ktorý zo skromných zal:latkov rozvlrll hlndl nu organovéh!) 
umenia, prodovšotkym v Kolllclach, tak , ako to nedokázal niklu 
pred nim. Nový organ v Kosiciach umužn! poslucháčom spo· 
znávať dulšlo hodnoty l1udobnóho umontu . ... 

Pr vý kunona•t m1 nuvum organe v Domo umonia UJtUial JlO· 
zomusť prltomnóho publi ku z viacerých momontov. Tymi pod
statnými bolo konstatovanlo sl<uločnosll, io Košice doslnll no
vý lrojmunulllový organ splflajt\cl najvysslo nái'Oky na Inter
pretáci u orgunovuj htttll>y, (\člnkovania popredných nuslch 
Ol'ganových umelcov - Ferdinanda Klindu a Ivona Sokolu, 
sovietskeho organistu Leopolda Digrysa a premiér a Ot·ganovej 
symfónie jozefa Greiáka. Vsetky dispozlcle nového nástroja 
sl v plno! miero uvectomlll aj účinkujtíci sOilstl, vyuzlll Ich 

v prospech hran ých sklad ieb a umožnili početnému obecenst vu 
vychutnávať vselku jeho !Onovo-registl'lli:nt'l krúsu 11 niíuhe •·u 
zvuku. Na koncerte spoluúčinkoval orchester SF, ktorý dlri· 
goval Bystr lk Režucha. 

Sovie tsky or ganista Leopold Digrys zahral Pre l ltdium a fúgu 
d mol Dmitrija šostakovlču. Nu druhý dei1 v sOlovom vystCopHnl 
sme si vypočuli v podonť Digr ysa diela z tvorby ). S. Buch••= 
Prelúdium a fúgu D dur, Tn chorlllovó prcdohr y, Pass11cttg!:U 
c mol a Sonátu c mol. Z tvorby eslOnskeho skladutcra Edgun.t 
An·oa ,.Miniatúry" a litovského sklaclaloľa Teisutlsu Ma!w(;tto:l · 
sa "Sonátu". Už samotný výpočet sklad ieb hovori o sll'ulwm 
repertoaz·t umelca, ktorý hrA hudbu všetkých stýlových ob
dol>!. jeho výkon bol preclznan1enaný umeleckou svecl umllos
ťou. Dlgrys má rád nielen veľkú farebnosť , ale aj plnosť zvu
ku, čo dok(tzal využit v p rospech hz·anoj skladby. V Pr ol a'od iu 
a fC1ge d mol D. šostu'<ov lča bol registračný zámet• a ~ pr i .iil 
prekomlllnovaný, čo zapríčinilo nevyrovnanosť hudobného pre
javu. 

Ferdinand Klinda bo l In terpretom Koncertu pre organ fl or· 
chester C dur ]. Kftltoi H Vanhala. Ulelo, ktoré je vzácn ym pr!
spevkom do kapitoly českého hujoLJnóho l<lasic izmu upúl>IVd 
pozomosť Jednoduchým slohom a kl'ásuou kan tilénou hlavne 
v druhej časti. Kllnda pristúpil k nemu velmi zodpoved ne, 
so snahou odkryť vsetky jeho melodické krásy. Plno tontu 
podrludll aj registráciu, ktorá nehýrila farbami, ale sllaz.•a 
vernosti t1močen1a notového zázzwmu. Celý prejav vyrhl\dzal 
z plnosti zvuku a monll sa vo vzrušene plyntícl prúd hu(Jily. 
V n l.oktot·ých momentoch sa však p t•cdsu len ziodA ln vfiť:~i n 
rytmlck(l vyrovnunosť, ako aj dokonalejšia a precfznejsia sú· 
hm s orchestrom. 

V poda nť sólistu SF - Ivana Sokol a sme sl vypol:ull Fant(l· 
ziu a fúgu na meno BA C ll Muxo Rege1'R a už spomlnur.ú 
premiéru Organovej symfónw )azda GrešúkR. Je (ažko z JOtl· 
ného počutid robi ť hodnotcnir novej skladby tak ztiva intí ilf> 
charakteru. Symfónia jo lrojčasfová - prvá čast jo oi<Oi>y 
reminiscencia na mladosť, druha éuhť je vybudovAná na spôsob 
túgy a tretia cast JO chnral\teru molancholického. Autor v nej 
utvrdzuje doterutšlo kompozično-skludatofské postupy s po
merne dosť výraznou melodikou. Skladba má vefkú silu vnú· 
torného napätia, podmai1uje si posl ucháča a dril ho v nou
stálom noptl ti. Typicky grešákovskýml postupmi zonlc noustú
le colý hudobný pr ejuv dopredu v prudkých molodlcký<:ll, tly
namlckých u agogických postupoch. Skladbou v lúclne symfo
nizmus, ktorý v niektor·ých momentoch ubot•á zo sólovej k r[o·;y 
organu. Sokol tu v plnej ml"!re proukázul nie len vyhl'<t!Hln•'l 
kultúru hry, ale aj jednotu bohatol hudobnosti R dokunalci 
techniky. Je priam obdivuhodné, ako vsetko s najvlii:sou sntllll· 
zrcjmosťou dokáže pod1'lucllt v prospech hranóho dieln. llukiiú: 
carovne ozlviť kuždú tému a dať JOj jedinečný pôvab. Voľkú 
muzlk(llnosť a vynikajúce štýlové cítenie j e z jeho h i'Y ov i· 
clenlné u2 od pr vého dotyku s klúvesaml. lllavne v Ragcrovi 
plne využil farebnú stupnicu novóho nástroja a uplntnll vv
spelú techniku, využ!vajt1cu možnosti nástroja k virtuOzm on 
evol(zclllm na samotnej hranici ht'alelnostl. S. CURILI.A 

Komorne v Mirbachu kultúra tohto ma;strouského rlleln vyzne
la u interpre/dcil u adekvátne; jarme. 
~áročná Ciaconna pre violu a klautr 

H. Marteaua bola úspešne zvltídnutá. le 
to zdslu:tný interpretačný tin, keď~e au-

Z pruooborouýc lz tílolz sa Bardnek nrtf 
lep';ie ct/ll v sladkých romanttckýcll par 
t uclt románske; opery, u ktiJrýclt mohol 
11platnl/' suoj svetlý, miikký, kantilény 
schopn.Q hlas pr1;emnef f arebnosti. Sé 
r ia 1eho veľkých úloh sklucld sa z hre/l· 
nou mozartouských { Ottauto J, beethoue· 
nouských {l acqumo], rossintouských 
f gróf Almauiua a Lindoro z Talianky u 
Al žt rl 1, donlzettiovsk!íCh f Ernesto z Do 
na Pasquala/, ue1:dtouskQch {Vo;uoda z 
Mrmtovy, Alfréd, Ir.maeiJ a pucciniou
·'k!iclt f cies Grleux, Rudolf, Cavaradossl, 
PlllkertmtJ. Začiatkom sestdesiatych ro 
kuv u!JfCIVtl sa Bartinek af u nároi•nef 
Jlart/l Ojfenbacl!Ovho lloffmcmna a ,, 
l.yoneloul z Flotowouej "cukríkove;" 
Marty. Ceskti operná tvorba využila ;etw 
umelecký potenciál u lyrickom V1tkout 
{/Ja libor l, charakterovom rechtorovi l Ll!i. 
ka BystrouskaJ l u komlckef figúrke 
aedtnskeho učllera {Veselohra na mos 
te}. Bardnkouou doménou boli usak po· 
stavy komtck~ a vokdlne party buffou~. 
Stariiia ge110rácta ndustevn1kou ope,ry 
SND rada t s uznan!m spomtna na jeho 
spevéieky vynikajúceho Triqueta z Eugena 
Onegina, na svojskú podobu Smetanouhu 
Va~ku, na podareného, zasneného básni· 
ka.- krasorečníka Gonzalua u Rauelo" eJ 
Spantelskef hodinke ! na titulného hrrj!
nu Egkovlzo Reulzora. S menom Alexan
dra Barúnlca st re/dvame sa ! v celom ra· 
de premiér pôvodne; opernej tvorby: bol 
prvým llčlkom v Jurou! Jtinoslkout {u 
zboJníckej uesellct sturtého obrazu este 
s uyplilou kantilénou styllzouanej piesne 
Hf pi/ú cltlapc!, plfú), účinkoval aj v 
premiérach Bega Bafazida (sprtiuca do· 
1/llt/, Fi~Jllara Geľa {chutná figúrka mä
siarskeho mafstra VOI!auku/, Svätopluka 
{NitraborJ , lloloubkovej Rodiny, Cikke· 
rovho Vzkriesenia.. . -BJ· 

Dtía 16. okt6bra - na matiné u Mir· 
IJachouom palact - zazneli komorné die
la J. Brahmsa, H. Marteaua a R. Se/tu
manna u podan! A. Hru!iku - klartnPt, 

manna pre klaulr, klarinet a violu op. l32 tor, ktorý bol v!7znamn1Jm husľovým pe-
"Marcltenerzählungen". dagógom, vplýval af na u.ýuoj lwslovej 

Rafaela Hrdinu - utola a Valdrie llrdl· 
novej - klaulr. Okrem Brahmsove; So
nttty f mol op. 120, ktora patrf k štan-

hry u našom meste - prostre!lnírt11om 
Brah'!'-soua sond/a vyznela v podani svo;ho žiaka furaja Aklurdžlteua. 

A. Hrusku a V. Hrdinovej vkusne vzlet- Nie menej zdslužné bolo pretloellf'/lle 
ne, ale pritom striedmo ako si t~ dielo neskorého komorného diela R. Sclwmun-
suojím charakterom a ~amerantm vyža- na, ktoré mtílokeäy moino pocut IW J.:un-
dufe. Interpreti zvladli mimoriadne vysu- certnom pódiu pre ;eho nPzuyklt! o/Jsrt-
ké nároky opusu, ktor.ťí je - spolu so c/l'nie. Správna uol'ila tempa, ako i .~ťast-
Sondtou č. 2, Es dur , op. 120 - posled- né vystihnutie kontrastov zuru(·l/1 rlir>lu 
ným komorným dielom J. Brahmsa. Ne- zaslúžený ohlas u publtka. 
obyča;nti krdsa a vysoktt skladateľská JÁN /\!.ll'! : C:I IT 

------------------------------------------------------------~ 

dardnému repertoáru klarinelistou, od· 
znela Ciaconna ll. Marteaua pre utolu 
a klaulr, ktorá v Bratislave elite neod
znelo. Program uzavrelo trlo R. Schu-

Rozpačitá 

interpretácia 
V rámci koncertného 

turné predstavil sa po· 
cas novembra publiku vu 
viacerých slovenských 
mestách mladý sovietsky 
hu~: ista Pavol Kogan. 
Oi111 a . novcmllra t. !'. 
mal v Zrkii(JJovoj sien i 
Prilmlci[tlnoho pal<lra v 
Brallslave Gl~lovočorny 
recllál, v ktorom - w 
klavťmeho sprievodu Je· 
lizavety Ginsbur govej -
uvi edol lrl sonáty z die
la Ludwiga von Boelho· 
vena. V prveJ polovici 
programu odzneli: 2. so· 
náta A dur, op. 12 a 5. 
sonáta F dur , op. 24 -
.,Jarná" . Druhá čast vB· 
čera kulmlnovuln uvede
ním 9. sonáty A dur, op. 
47 - "Kr eutzerovej". Te
da progrum, ktorý kladte 
na interpreta nemalé nú
roky. 

Pavol KoRan dispomzjo 
kl'i'isnym, 1\ullivovanýan 
tónom, vyspelou techni
kou a vysokou dtívkn11 
muzlkallly. V joho pro
jave cítiť huclobnos(, kto · 
rá mu je vlastni'i. Ale 1sH: 
momenty jnsnn nHznaču
Jú ešte slá lo nlo uznvre· 
tú kapitolu rastu n umu 
leckého napredovunia. 

Produkcia "Jeho" Bee
thovena vyvolala mierne 
rozpakv . Pr!stup k u všet
k 9m trom sonátam toll 2 
niesol zreteľné stopy 

mladťckeho zanietenia. 
Poslrádall sme jomnejšlu 
diferenciáciu tónu. Ume
lec akcentoval vykresle
nie detailu [viacmenej 
na úkor celku), nCL·oz
vii1.no narába! s tompaml 
( nadsadzoval nalmli v 
pomalých častiach l. chý· 
L>alo Zladúcc exponovanae 
kontrastov, nepostihla ~a 

ani hlbku výpovede auto
I'U [čo bolo na jnwrkant
nojsie hlavno v Kľculze

rove 1 son á le ] . 

Sprievod . ]clizavety 
Glnsburgovol - muzikál
nej, kUltiVOVé!Oej ll lnte· 
llgentnej komorno1 hráč · 

ky - smerov11l k umier
nonejsicmu prAjnvu. liac i 
hola ri t ll v ou sprr.vlidzac
kou, dávaJúC priestor k 
tvOI'he partnera nnvyhla 
sil úskaliam, do ktorých 
často vyústil expreslvnv 
pristup huslistu. 

Skocl a, žo sl 1'. Kogan 
nczvolfl pro svo 1 reci t1í l 
róznorodolšlu <lramatur· 
glu programu [zrete!nP. 
t.o naznači l Haydn -ako 
pr!davok). 

L. SUSTYKEVIC:OV A 

l 

V diwch 29. novembra -
3. decembra t. r. bola u 
SND preltllad.ka súi:asnaj 
slovenske/ opernei tvor
by, uenouar1d 60. uýrol:iu 
VOSR fk podufatiu sa 
1rátlme hodnotiacim čldn

kom v budúcom Nslq 
Ili}. Na sntmke: J. Va· 
~tcova ako I/anka a f. 
Zemko v úlo/le Artuiia r. 
AndraSouanouef opPt P 

Hti/nikova žena, s ktorou 
.>a na preltlladlcP prezeiL· 
touala opPra DJGT. 

Kde je dôsledtlost? 
Organové konc01·ty svojou návslevnosťou nerobia pruhlŕ.no y 

usporiudaterskej organizácii MDKO. Nnjmä mind i zaphoa :•'1 
priestor y Redu ty, ally mohli h lbsoo p l·cniknúť k hLHIIJt: dust 
sporadicky uvádza nel na nasom kom:crtnorn pOcitu. Tieto ]JI'O!> · 
lémy su netýkali ani prvéhu koncer tu nove j sezóny, 1111 !<tury 
pri príležitosll 60. v ý z•oč .la VOSR pr izvali sovietsl<Oilu umelca 
Leopolda Digrysa. Problém, myslím bol práve opačný: uviesť 
a pousltdzat početné zástupy publika v~etkých spoloi:cnský•· h 
vrstiev, ktoré sa chce lt zoznámiť s umenlm sovietskeho lwsfn. 
Prísnu organizačnfa dósloclno"f pracovnikov MDKO sH kdr:st 
vytra tila. Viacerí sme ju tollž pocítili v preexponovanej mle1 e 
cez tohtoročné Bil~. ked y nás u v(ldzoči niel en ncvpu~toli 
v pauzťtcl\ mcuzi čusťuml dnu, ulo ich "komenttít·c" su n l e~:i 
na vcľllll nevhodnej úrovni. A~poit t:in;;ločntl .. dus'cclnost"' I.v 
bola býva la nu tomto koncr·rto vttnnú. Bez ohrudu 1111 vofku:-.ť 
mena lntnrprctn u hudhy l. S. Buchu prúdili pui:as l;onn'l'tu -
v menslclt a viiči.ich skupini'1ch - návslcvnici noustaílc do slo
ne. 

V nervóznon1 ovztlusl sn mzvíJal prlelloh celel polov ice kon
cOL·tu. Dlgrys putrl k popredným umelcom Litovskej SSR 11 ' 1eho 
Ši_I'Oký drélll1Ut,urgický ~[l ll,Ol' Obstthuje sklu tlby VSOlkýCh i;l ýlu· 
vych obdobi. l rovládaju vsuk v nom diela l>amka a slíčosnosl i, 
čo napokon dokumentoval uj roperlotlr koncertu. No jotlnel 
strane odznel Buch, no druhej - vlastnil transkr ipciu Prc
lúdl.a a fúgy d mol od D. Sostakovl ča a Sonáta Te!sutlsa Ma
kačlnasa. DIRrvsuv prejav ohural<te~·tzu jé st 1·iedmosť v použi
vani registračnej ľuktúry a výrazu. Napll tlc doci eľuje Interpret 
skôr prlsnym roallzovunlm zvolanej partitúry, ne:Z vlastným 
clok?mponovan1m. To vysvetľuje a j po trebu totá lne! koncen
trácie, ktorá mu, žiaľ, bola v Bratislave poskytnutá vo veľm! 
skromne1 miere. -rak-

HUOOBN? ZIVOT - dvoJt9ždennl k Vvd&va Slovkonc:at·t vo V y l.li1Vhl : 
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Vl~ra Zttná. Redakčná rada: Pavol Begln. ~ubomfr Cf:2ek . prom. blst., LarJI,I ·•' 
OOsa. Miloš Ju rkovtč. Alotz Luknár. orom. ped., Zdenko Mikula. PhDr. Mtt h • 
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K 60. 

výroči-u 

VOSR 
v. 

s tamslavskéno Inscenácia Eu-
gena Onegina sa najviac 

blfž! pc! ladavkám, ktoré na tú· 
to operu kládol sám Cajkov· 
sk!j. Ako je známe, skladateľ 
nechcel toto svoje obľúbené 
dielo predviesť na veľke j oper· 
nej scéne. Predurčil ho na ko· 
mornú scénu. Jeden z vs-znač· 
n9ch rusk5'ch hudo bných krltl· 
kov t5'ch čias G. Laroš nap!sal: 
"Onegin je intfmna udalosť; 
l!fm je sál,f. väčlía, tým dielo 
stráca viac '. V malej sále na 
Leontievovej ulici, kde sa hra
li prvé predstavenia Eugena 
Onegina, sústredll Stanislavskij 
pozornosť na to, a by umelci
speváci svo je úlohy skutočne 
prežfvall. Dej opery sa zač!nal 
už pri prv5'ch zvukoc!i predo· 
hry. Stanislavsklj bol toho ná· 
zoru, že ke'd už raz hudba 
začne hra i', dej na scéne sa za
'čal. Tradfcia bola porušená -
Larlnová nevarila "vareňje" -
ako v mnohých Inscenáciách 
't9cli l!las, a le sedela v kresle, 
zahrúžená do spomienok na ml. 
nulosť a spolu s ňaňkou počú· 
vala dvojspev Taťjany a Oigy. 
Súmrak hust ol, v dome Larl· 
novcov zažal! svetlo. Stanislav
skif prlplsoval veľk9 význam 
hre svetla v divadle. 

Scéna plesu u Larlnovcov. 
Bola Inscenovaná s minimálny
mi pohybmi. V popredf stál ob
rovský stôl, za ktorým sedeli 
hostia. Kdesi vzadu, za kulisa
mi, sa ozývala vojenská bud· 
ba. Vellter roty sem pozýval 
do tanca vidiecke sleč n y. Za 
t ýmto stolom prebiehal rozho· 
vor Lenského s Oľgou, ako aj 
škriepka Onegina a Lenského. 

Boli tu aj niektoré symbolic· 
ké momenty. Napriklad pri scé
ne v parku Stanlslavskl j posadil 
Ta ťjanu v tretom obraze opery 
na nlzu čkú lavičku v altánku 
a Onegln črtal Taťjane "levity" 
zvrchu. Zato však na petro· 
hradskom plese stá la Tatjana 
na najvyššom schodfku, zatlaT 
'čo Onegln stál dolu. Tu bola 
Taťjana ,.hore", zhovárala sa s 
'Oneginom zvrchu. V tomto 
predslavenf bolo všetko posla· 
vené na mimike, všetko bolo 
vypracované "do detailov", čo 
úžflsne pôsobilo na publikum, 
herr:i vyjadrovali ai tie naj jem
nejšie nuansv, speváci mali 
mo?.nosť ukázať rozličné vokál· 
ne farby od nai jemnejšieho pia· 
nisslma po forte. 

V našlcli stručných opisoch 
n emožno podrobne rozobrať 
všetky predstavenia uvedené 
Stanislavského divadlom. Nie· 
ktoré (Cárska nevesta od Rim
ského·Korsnkova, CimArosove 
Tajné manže lstvo, Rossiniho 
Bnrhier zo Sevilly) naš tudoval 
sám Sta nislavskij. Iné (Májo· 
vá noc, Zlatý kohútik, Boris 
Godunov, Bohéma, Piková dá· 
ma) sa predvádzali podTa Sta· 
nif. lavského režijného plánu. 

Don P11squala naštudovali ml11 · 
d! režiséri, Stanislav.skij kon 
tro loval a korigoval Ich prá· 
eu. Carmen pripra voval P. I. 
Rumiancev, zatiaľ čo Stanislav 
sklj ju pr ipravoval zo scénic· 
kej stránky. Rigoletta n<tštudo· 
val Stanislavskij, a le na scénu 
sa dosta l až po Jeho smrti. Za
uj!mavá bola práca na predsla· 
venlach, ktoré Stanis lavskij ne
stačil už dokončiť. Pokračoval 

v nej Vsevolod Me)erchold, 
ktorého Stanlsl avsklj r oku 1938 
prijal ako ,svo jho zástupcu a 
hlavného re2iséra divadla. 

Cárska nevesta a Onegln sú 
Stanlslavského hlavnými oper· 
nýml "dielami". 

Z čoho vychádzal Stanis lav
ski! pri inscenácii Cárskej ne· 
vesty? Sám hovorieval : "Zapo
čúvajte sa do hudby. Je v nej 
obsiahnu tá čarovná, svetlá Uíf· 
ba Marfy po iťastf , radosť z 
lásky dvoch mladých bytosti. 
Je tu viiak a j krutý despo tiz· 
mus a násiliP., t emné váine ve· 
dúce k zloč inu, ddperátnosť 
:liarlivosti opustenej, zavrhnn· 
tej Ľubaše. Tentné sily ničia 
zrodené iťastie". Predstaven ie 
bolo postavené na kontrastoch 
.d~ja. Tak . . naprfl$lad oprl čn!cl 
strávia veselú, -zábavnú noc' ú 
Griazného. Ohlečen r do tma· 
vých mnfšskych rúch Idú do 
chrámn K utierni. Aj sám Ivan 
Hrozn ý je v druhom dejstve ob· 
lečený clo mn fšskeho rúcha s 
obrovským kr!1.om na hrudi. 
Drámu Griazného a Ľu baše 

ukázal Stan islavsklj v úplnom 
súlade s hud bou Rimského·Kor· 
sakova, ktorú nesk rátil ani o 
jeden takt! Aj kostýmy, navrh· 
nuté umelcom Stmovom, boli 
prirodzené a zodpovedali štý
lu epochy: jednoduché plá· 
tenné košele u dievčat, ktoré 
rozveseľujú opričnfkov v dome 
Griazného - a prepychové kos
týmy bojarov v cárskych palá· 
coch. A napriek tomu, že nie· 
ktorí kritici·"novátorl" v lom 
ča se vyč!tali Stanislavskému, že 
jeho inscen ácii Cárskej neves· 
ty chýba groteska (hoci chýba 
a j v hudbe Ri ms kého-Korsako· 
va aj v dráme L. Meja, na Stl· 
J!lt ktorej je opera napísan á). 
mnoh! vynikajúci divadelníci 
tých čias vysoko hodnotili tú· 
to Inscenáciu. Jeden zo 2ia kov 
a priate ľov Rlmského·Korsako
va, sklacla te r M. šte jnberg na· 
pf sal: "Cársku nevestu in.sce· 
nova! umelec verkých kvalft, vó 
detkých, chvffami prekvapujú· 
cich detailoch, vychádza vždy 
:.: hudby, dopliía a prehlbuje 
ju". A dirigent predstavenia Ro· 
ris Cha jkin si na to to predsta · 
ve nie spomfna , ta k to: "Aj keď 
bola epocha velmi vzdialená, 
Stan islavskij naplnil predsta \1e· 
nie pravd ivými, životnými me· 
!ód iami, kaf.dý hrdina bol str· 
hu júci, blizky a dr11hý udcu di · 
váka". Na to, aby to dosiahol , 
Sta nislavskii pracoval s herca· 
mi denne šesť hodin, ro k, ba 
často aj viac. 

Operou Cárska nevesta otvo
rili Stanislavského operné d i· 
vadlo v nových priestoroch na 
Puškinovej ulici 17 v roku 1926. 

....... 

Keď sf Stantslavsklj zaumie· 
ni! predviesť vo svojom divadle 
Bor isa Godunova, zaoberal sa 
prácou sovietskeho hudobného 
vedca Pavla Alexa ndroviča 
Lamma, ktorý vtedy pracoval 
na obnoven! pôvodnej hud b~ 
Musorgského. Stanislavski i na 
pf sa 1: "Borisa Godunova insee· 
nujem teraz v redakcii, k turú 
napfsal sám Mnsorgskij a z 
ktm·ej je prepracovaný teraj~l 

skt'ího chrámu v Moskve . kde 
sa dali korunovať I'Usk t cári. 
Cud velebil cára za kulisa mi, 
bolo ho vidno iba cez dvere 
chrámu. A do chrá mu vchá· 
dzali cárovi osobn! s trážcovia 
Sujskij, Sčel kalov a nAkOnieC 
sám Boris. Režisér sústredil 
všn k všetku pozornosť na her· 
cov, na mimiku a slovo - nie 
na vonka jš i efel{t. 

Predstavenie malo ohromný 

tie kéh-o-

spievajticl ťa!kú dramatickt 
áriu - sa správa l ako č lov11k 
prenasledovaný tažkým sno•ll. 
Zo strachu unikal vidine diela
ťa. Boris, cúvajúc pred no u, 
potkol sa o širokú postel , slJ'· 
hol nebesá , hmlil ich do vidi
ny a so ~ i aleným smiecb.um sa 
zvalil na zem. Môzem poveda ť, 

že som v divadle takmer n -:vi· 
del predstavenie, na k torom by 
som bol nútený tak meravieť 
od úžasu. A iba keď som sí 
predstavenie pozrel po druh! 
raz, dimol som si, že každý 
pohyb herca je v prfsnom sú· 
lade· s partitúrou". 

"carska nevesta" - scéna z 2w äeistva. 

V Stanlslavského opernon1 
divadle geniá lny refor:nlitor 
uviedol mnoho lnscenácif op1er, 
ktoré sa značne lfšlll od tr<=~ · 
dičného riešenia opier rusket 
a zahraničnej klasiky. V rus· 
kom repertoári to boli okrem 
už spomenu tých opier M!íi'JVA 
noc a Zlatý kohútik orl Run· 
ského-Ko1·sakova aj Cajkovské
ho Piková dáma. Z opier zá· 
padoeurópskych skladateľov to 
bol Rossiniho Barbier zo Se
villy, Bizetova Carmen, Dmii· 
zettiho Don Pasquale a Verdiho 
Rigoletto. Stanlslavskil v kaž· 
dej z týchto lnscenácif nachá· 
dzal nielen nové riešenie, ala 
v značnej miere novým spôso· 
bom odha lov al partitúru. :lia r, 
nestačil · vytvorit plnohodnotné 
operné predstavenie na súčas· 
nú té )Tlu, pocl . o tom ne11stále 
sn!val. Svedč( o tom lnscená· 
cia ·ope.ry V. Deševova Ľad a 
ocer, ktorá bola hudobne bez· 
výrazná a nevošla do fondu dt· 
vadelného repe rtoáru. ... . 

"Boris Godunov" - scéna pri chrdme Vasilija Bla'leného. 

Stanislavskij v opernom ume
nr, to je hladan!e pravdivého 
uskutočnenia ve~rn ých vokálno· 
scén ických obrazov. Nie je to 
Iba honba za krásnymi tónm1, 
ale logická syntéza, úplné sply
nutie spevu, drámy, slova a 
hudby. Stanislavskij st~ lesi1 u jB 
okrem toho súčasnú etiku so
cialisticky zmýšľajúceho herca, 
ktorý v mene pravdy v umenf, 
v mene lásky a oddanostl ume· 
niu často obetuje osobné, In
dividuálne. "Milujte umenie Y 

sebe - a nie seba v ttmení," 
vravieval Konstantin Serge]e· 
vič. Navždy sa mi vryla do pa
mät! prfhoda z mojej .praxe zo 
spolupráce so Stanislavským. 
Raz ochoreli v divadle všetci 
speváci úlohy ]urodivého. Ó 
druhej popoludnf sa obrátil na 
m1~a a oznámili ml, že večer 
spievam ]urodivého. Túto úlohu 
som. predtým nikd y ne.spiev~l. 
Sta nisiAvskij dal pdkaz, ahy 
SO!Jl do večera naštudoval Ju
rodivého. Napriek tomu, 1-e, to 
nebolo ľahké a mal som hroz
nú trému, všetko dopadlo dob· 
re. Na druhý de11 ráno na skú~
ke ma Stanis lavskij p1·ed všel· 
kými objal , pobozkal a poveriA!: 
,.Gratulujem nemyslite ,sl 
prfliš veľa o sebe!" Stanisla\(· 
skij tu vystúpil nielen ako UČI · 
teľ, ale a j ako vychovfivatef 
mladého •spevi'ika. Oveľa neskô.r 
- ro ku 1948, keď sme vo VP.f· 
kom divadle uviedli Smetanovu 
operu Prec!Rná n eves ta, hoclno
tilo sa nové predstavenie. Ná· 
r•odn ý umelec Ozr.rov vteclv o 
mojej in te1·pretácii úlohy VIli.· 
ki! poveda l: ,.Keby Stanislav~~ ij 
vide l svojho žiaka Orfenova ". 
úlohe Vaiíka v tejto insceniicij, 
bol by šťastný". 

Boris Godunov Rimského-Kor
sakova. Táto redakcia nepripú!i· 
ťa nijakú náznakovosť. Boris 
Godnnov je symfónia a treba 
ukázať -v~etky detaily a osob!· 
tosti Musorgského hudby. V 
te jto . opere nadobúda osobitný 
význam pri spie:vanf slovo, a 
p•~eto musi mať Boris skvelú 
dikciu. Treba vedieť Pu~kina 
prednállaťl " 

ScénR, k torú krátko pred 
predstavenfm dali k d ispozicii 
clivRcllu nn Puškinovej ulici, ma· 
la (clo rekonštrukcie ) priemer 
iba osem metrov! Ako pripraviť 
na takej skromnej scénickej 
ploche operné predstavenie? 
Východisko sa naslo. Pre pred· 
s tavenia ako Boris Godu nov, 
Barbier zo Sevilly a Cannen 
zača li na otáča júcej sa malej 
scéne zostavovať niekoľko ob· 
razov naraz. V Borisovi Godu· 
novovl sa prológ a korunovač
ná scéna, ako aj Pimenova cela 
postavili na raz, stačilo scénu 
otočiť a d ivák sa z kláštora 
r.reniesol do skromnej Pimeno
vej cely. Pokiaľ ide o ko runa· 
vačnú scénu, umelec S. I. Iva
nov zobrazil vnútrajšok Uspen· 

Sn!mky: súkromný arch!v 

úspech. Režisét• P. I. Rumian
cev, jeden zo Stanislavského 
žiakov, naplsal: "Najvýraznej
!iia bola scéna u Vasil i ja Bla
ženého. Výtvarnlk urobil de· 
koráciu, :.:aberajúcu iba Jtyri 
metre do blbky, zato viiak do
konale vzbudzujúcu ilúziu chrli· 
mu Vasilija Blaženého pred 
úsvitom". Zauj!mavé je, že ob· 
raz sa nekončll piesňou Juro· 
divého. Keď Jurodivý u svedčuje 
Borisa Godunova z vraždy cá· 
roviča Dmitrija , pri čoraz tich· 
š om tóne lesného r ohu zhasli 
svetlo: Americký režisér J. Lo· 
gan, ktorý videl Borisa Godu· 
nova v Stanlslavského inscená· 
ci i, nApfsal: "Počul som Borisa 
Godunova v Parff.i so Safapi· 
nom. Predstavenie bolo oriRi· 
nálne. Keď som vlak Borisa Go· 
dunova počul v predvedenf Sta · 
nislavského ~túdia, parlžske 
predstave nie bolo úplne zatie· 
nené. V MoRkve som vefmi 
rýc hlo zabudol , že sa dívilm 
na operné pl'edstavenie. Do· 
konca som ani nevnlmal , či hrá 
orcheste1·. V scéne, kde Boris 
s tojf zoči-voč i vidine zavraf· 
deného nemluvňaťa, herec -

A. l. ORFENOV 
- Kqn iec -

llU'DOBNľ NOt!OSlBIRSK: Novosibirsk~ divadlo .opery. 
a baletu, ktor~ vtdtme na snímke, otvorili 12. V. 1945. 
Za 33 rokov svojho trvania získal kolektív divadla po· 
vest pokrokového, súboru, ktorý hľada nov~ formy pr6· 
ce. Na ;eho scéne realizovali po prvý raz mnohé dze/(l 
sovietskych skladatel'ov. Bohato bola v repertoóri divad 
la zaslúpend I'USkó a svetova klasika. V roku osláv 60. 
výročia VOSR na,aeme v programe divadla Chačaturw
novho Spartaka - v no/Jef réžii - a nové nastudo· 
vanie Eugena Oneftina od Cajkovského, pozoruhodn~ nat
mä po stránke hudobne/ tnlerpretacte. Pod mailom .,Ve
nované 60. výročiu Októbra" uskutočnilo divadlo premié
ru druhe; inscenacte opery T. Chrennikova na let/o scé· 
ne - V búrke. V naJbW!§tch pldnoch Stdlneho akade
mického divadla opery a baletu v Novosibtrsku 1c· reaiL
zacta baletu B. Tiščenka Zatmenie flarns/avna /. 

• :- ~;:·- .-~;-::t.< 
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Dt!a l. äecembra l. r. usporiadala televízia 11 

Bratislave 1 H RHV j predpremiéru televízneho 
spracovania opery ndr. umelca f. Cikkera 
"Vzkriesenie". Réžiu diel a ma P. Weigl a. h. 
K hodnoten/u tohto výrazného člnu sa vrd/ime 
v 1. č. HZ. Na sntmke: M. Vd:Mryovd a Milan 
Kt!ažkn ako hlarmt hereckt predstavitelia úlolr 
KafuSe a Nerhrudova ( spieva;a G. Bet!al'km> ť. 
f1 Renil Tuček}. 

PREMIERY JUBILEJNEHO ROKU: Veľké llivadlo v Mos
kve otvorilo svoju 202. sezónu premiérou opery V. Mu· 
radeliho Október, ktord vyjadruje ptltos prvých dn! 
VOSR. Opera dostala novú úpravu. Znovu v ne; prepra
covali réiifné po~tupy - pri zachovant dekoracií. Na 
predvedení oper y na scéne Ziazdového pataca v Kremli 
sa podte/ali: rei/sér l. Tumanov, dirigent J. Simonov 
a V!ílVarntk V, Ryndm. Cwstočne boli pozmenené úseky 
orchestrálneho partu. Historické udalosti VOSR a ob· 
čianskej vojny nasll svo; odraz aj v takých operných 
premiérach ako te Prísaha od B. Jampilova - v Buriat· 
skom divallle opery a baletu {Ulan-Udej, Capajev od 
B. Mokrousova v Kujbyševskom divadle opery a bale/ll 
a Capaiev od A. Cholminova v hudobnom äivadle Cu
va!>skei ASSR {Ceboksary i. Operu T. Chrennikova V búr
ke pripravu;ú" novosibírske a voronežské äivadlo. Te· 
matike bojov za soviet~ku vltläu ;e venovand opera 
S. Slonimského Vtrinew. ktorú uvedú v Perme - a v 
novej úprave aJ v moskovskom Hudobnom divadle Sta· 
ntslavského a Nemtrr,viča Dančenka. K novonaštudova· 
n_lÍm dielam patrl Búrka oli R. Murtazina v Baskir skom 
divadle opery a baletu {UFA/. lrkutsk(l história od 
M. Karmtnského v Ceľ1abznskom llivadle opery a baletu, 
ako at Jazdec cvólUfÚCI vpredu {o Arkalllfovi Gajdaronil 
od K. Valkova v miJskovskom Detskom hudobnom divarl. 
le. K baletným premlham [ubile"jnélzo roku VOSR treba 
prir6tat Sidelnikovovho Stepnna T<azinci v móskovskom 
Hudobnom divaäle Stani~lavského a NPmirovtča Dancen 
ka, Peäagog/ckú poému od V. T,ebecleva v l en ingrarl· 
skäm Malom divadle opery a balet u. /ml el {aq Mort orJ 
{. Perepelicu " Hullr-/.mom divadle Knmt ASSR a Preru· 
.~ena slóvno\t od A T.,uppova v ŕludol,nnm r!iuarl/e Mfl 
rižskej ASSR. Snra/GII~ké divadlo operlf a baletu uveäie 
Materinské pole ud K. Molrlobasanova. 
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