
Obhliadnutie za tohtoročnou Pražskou iaro~ 

i.yonský orchester s dirigentom Serge Baudom pri pred
vedeni Berllozovi:Jo Faurttovho prekliatia v . Smetanovej 
sieni Obecného domu v Prahe. Snlmka: CSTK 

cert vzbudil oprávnený záu jem publlka, čoho dokladom 
bolo zo pa kovan ie s trednej, melodicky výrazne I nvenčne) 
časti ako pr ldavok. Záverečné Stravinského Svätenie jari 
v podani tohto telesa zvuko\l o hutné, farebne vy.päté 
a plné dynamických vznetov, vygradovala vystúpenie 
moskovských umelcov na nevšednú úróveit 

Nemenšl záu jem vyvolal japonský Orchester NHK, .te
leso technicky tak dokonalé, že by sl n aše ensembly 
mohli z neho neraz zobrať poučen ie pre svo je vyst tl 
penla. Jwakiho taktovka viedla hráčov na oboch koncer
toch presne, vyrovnane, bez nadbytočných gest, vecne 
a citlivo, pričom orch ester sám prejavil - okrem tech
nických dispozicii - maximáln y záujem interpretova ť 
diela n a najvyššej možnej úrovni. jednotlivé nástrojov(! 
sekcie v medziach možnosti vytvárali k rásnu kantilénu, 
nechýbala ani patetická vznetllvosť a dlr lgentovo gesto 
stmelilo jednotlivé skupiny v dokonale znajúc! kol'ektlv. 
Aj keď spontánna slovanská vrelosť miestami chýbala 
( Dvofák: 8. symfónia, Prokofiev: l. husfovt koncert, 
Cajkovskij: Patetické symfónia), snaha o do konalé po· 
chopenie európskeh o myslenia bola presvedčivé. japan · 
skl hus tlo v úvode oboch večerov uv iedli aj diela vý
znamn ý ch do mácich súčasníkov ( Takemltsu: Far calls, 
coming, far; Yuasa: Scenes from Basho), išlo však o die· 
lu , ktoré mohli japonskú hudobnú špecifiku charakteri
zova ť len obmedzene. Omnoho zaujlmnvejšl bol poslu
cháčsky fúblvý prldavok na oboch večeroch - min ia
túrna suita, zahraná s nefalšovan ým temperamentom a 
najmä dokonalou rytmickou presnosťou. To, čo o or
chest ri, plat! aj o výkonoch sólistov, poklal Ich možno 
v akusticky nevyhovujúcom Interiéri presne hodnotiť: 
preclznosť a snaha o štýlové pochopenie spoluvytvárali 
atmosféru na oboch koncertoch (na prvom zaznel Mo
zartov Klavlrny koncert č. 27, B dur, KV 595 v podani 
Minoru Nojlma, na druhom Prokoflevov l . husfovt kon
cert v Interpretácii Yuuko Shiokawy]. 

V Prahe dobre známy rozhlasový orchester z pol
ských Katovic su tohto roku - podobne ako aj v mi
nulých rokoch - predstavil so za ujlmavým výberom 
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Ak prehliadneme ti eto l niek!Oré ďal·~ie menej sym
patické aspekt y, možno k onštatovuť, že orchester z Lyo
nu uspel predovšetkým vďaka umeniu svojho dtr·igenta. 
Francúzski hostia oplývali sýtosťou i krásou tónu a nád
herou jeho tvorenia, Jen technická stránka hry s pô
soi.Jovnla miestami drobne i~le pr·oblémy. Celkový ::tojem 
však bol pozi tlvny. 

Sympaticky sa tohto roku predstavila Slovenské fil 
harmónia, ktore , zvuk nadobudol oproti minulým vy
stúpeniam nn osobitosti . Druh ý koncert . dirigova ný Zdeň
kom Kollerom, bol toho zrejmým dokladom hned v Pro
kofievovpm 2. klavlrnom koncerte, v ktorom Marián 
Lapiianský Qpäť potvrdil svo je kvali ty a jeho s ús tredená 
hra prin ies la svoj výsledok vo vysoke j zvukovej kulttlre. 
Finálna Beethovenova 3. symfónia potom poskytla pr l
ležitost k dokonale! prezentácii samotného orchestra: 
di rlgentsky citlivo prepracovaná partitú ra poskytla dos
tatok možnosti, aby h ráči 1 celé sekcie mohli poukázať 
na svoje k·va lity ako s polutvorcovia pl asticky vypracova
nej a vyváženej zvukovej vlny. Skoda, že podohný dojem 
nezanechal už prvý koncert tohto orchest ra. ktorému 
chýbala určitá ,.d rumaturgická špička" . Tou sa pod 
taktovkou Vladlmira Verbického nestal po úvodne j Su
choňovej Baladickej suite ani Chopinov 2. klavirny kon
cert v podani uruguajskej klaviristky Dinorah Varsiovej, 
ktore j agogické stvárnen ie neprispela k väčšiemu účin· 

ku diela, ale, bohužial. ani záverečná Cajkovského 5. 
symfónia, ktorá vyznela vo svohom hudobnom posolstve 
rovna ko má lo presvedčiv o. 
Hosťujúci dirigenti zaujlma·jú v každoročnom festlva

lovom maratóne čestné a nezustupltefné pos taven ie. 
K tohtoročným vefkým osobnostiam, vyznačujúclm sa 
mimoriadnym vs;.konom, pntrll predov~etk s;rn Rafael 
Frlihbeck de Burgos [ Spnniels ko). ktorého poňatie 
Straussovho Dona Juana 1 suity z Fallovho balet u Troj
rohý klobúk vedra Schumannovho Klavlrneho koncertu 
a mol s Allciou de Larrochovou ( klavir) pr inieslo sku
točne st rhu júci účinok. Civilné gesto dirigenta vypro
vokovalo Symfonickf orchester hl. m. Prahy FOK k ne
všednému výkonu, ktorý zvukové nuansy i zmysel pre 
a rchitektonltku cel ku najlepšie prejavil v Straussovom 
diele: podan ie oplývalo nie len dramatickou nervnosťou 
tt romantlzujúcou črtou reprodukcie, al e i dokonalou 

HUDBOU ZA MIER A DOROZUMENIE MEDZI NÁRODMI 
V duchu vzá jemného ruds kého porozumenia sa nieslo 

všetkých 37 predchádzaJjúcich ročnlkov medziná rodného 
hudobnéh o festivalu Pražská jat·. Heslo ,.hudbou k mie
ru, priatefstvu o dorozumeniu medz i národmi" malo 
svoje aktuálne poslanie l v tohtoročnom 38. ročnlku; 
záverečné tóny humanisticky cltlacej Beethovenovej 
9. symfónie so Schillerovou úctou na radosť zazneli 
v Zjazdove j sále Paláca kulttl ry - doslova symbolic
ky - len pár dn! pred otvorenlm pražs.kého svetového 
mierového kongresu. Taktiež dramaturgická orientacta 
tohtoročného ročnlka Pražskej jari v mnohom pripome
nula tieto ideové aspekty pražských hudobných svia!ikov. 
K te jto myšlienke sa vý razne 'hlásili naprik lad Pauerova 
kantata Volám vás, ludla, ďalej Jeremiälova Pieseň 
o rodnej zemi (v rámci ·koncertu na počesť 60. výročia 
trvania Cs. rozhlasu). Kublkova vokálno-symfonická poé
ma Wolkerlana ( v premiérovom pred vedeni], Clkkerov 
Epitaf, symfonický obraz s jasným Ideovým zameranlm. 
a dalšie s kladby. 

Potešitefna bola tohtoročná s naha zaradit do progra
movej koncepcie l diela menej koncertne frekventované. 
Z tohto hladiska k vrcholom fes tivalu treba priplsoť 
predovšetkým Berliozovo Faustovo prekliatie, pre našu 
generacl u vlastne skutočný objav. ale i Rossiniho Malfi 
slhnustn6 omlu, či jeho Stabat mater, diela pred·ve
dené v ka ted rále sv. VIta na Pražskom hrade. Z tvor
by súčasných skladaterov zazneli, ok rem Iných , s kladby 
O. Messiaena, S. Barbera, B. Cajkovakého, z našich pre
dovšetkým diela Zeljenku, Kabeláča, Ebena a ďalšieh. 
V porovnani s minulými ročnlkmi išlo o výrazné -
a poslucháčsk y zauj lmavé - obohatenie, aj keď nie 
všetky s kladby možno chá pa! ako objavné. č i plne per
spektlvne. 

K najčestnejšl m h osťom festivalu pa tril moskovský Ver
kf symfonický orchester Vlezviizového rozhlasu a tele
vizle na čele s Vladimirom Fedosejevom, orchester nám 
všetkým dobre známy. 

Pražské mu publiku sa preds tavil a 1 s dvoma ukážka
ml zo súčasnej sovietskej tvorby. Kým predvedenie Sies
tich etud pre organ a orchester od B. Cajkovského 
zauja lo z interpretačného hladis ka len čiastočne [kom
pozične Išlo s kôr o etud ový námet a organové sóla_ až 
prlliš splývali s homogénnym zvukom orchestra], tohto
ročný nedávny sedemdesiatnik Tlchon ChrennJkov sa 
ako interpret svojho 3. klavírneho koncertu predstav il 
v plnej svo je j umeleckej úprimnosti i ludskej vitalite: 
v9kon n e javil sebamenšie známky ná mahy, zvukovo 
oplýval dynamickou pOsobivosťou a interpretačným za
ujntlm. Napriek miestami n ie celkom dobre vyznieva
júcej proporcionaHte zvuku orchest ra a sólového nastro
ja ( klavlr zanikal pod širokou klenbou orchestrálneho 
sprievodu) sa publikum zoznámilo s dielom, o ktorom 
možno bez na dsádzky konšta tovať, že zodpoveda duchu 
socia listického hudobného realizmu; nešlo tu o matema
ticky vypočltané tóny , ani o člre efektné pasáže - vý
sled:~~· dojem z diela n~:~:poved a l o au torovej intelektuá l
net i citove j tvoľtve j vyrovnanost i. Chrennikovov kon-

z polskej súčasnej tvorby, tvoriacej ťažisk o úspechu 
tohto telesa. Pod taktovkou Antonina Wlta zazneli, ok · 
rem iného, diela Kilarove, Balrdove a Pendereckého Lac
rimosa, čiže rep'ertoá ľ významne reprezentu júci súčasnú 
polskú hudbu. 

jedným z najočakávanejšlch momentov celéh o fes ti
valu bolo vystúpenie te lesa Orchestre de Lyon so sve
toznámym dirigentom Serge Baudom. Zvuko vo farebne 
oslnivý orchester, vedeným citlivým di r igentským ges
tom, však nie vždy stopercentne dokázal reagova ť na 
Baudovu taktovku, takže drobnejšie nepresnosti najmä 
rytmického ch arakteru občas zmenšovali dojem zo span · 
tánnej h ry a š iroke j škllly tnštrumentačných far.Jeb or
chestra. Prvý večer patril Berliozovmu Faustovmu pre
kllatlu - die lu zriedk&kedy uvadzanému a náročnému 
z hladiska orchestrálneho l voklllneho. Práve tu, najmli 
v prvej čast i , nevyzneli všetky celky plne us pokojivo. 
aj keď dielo samotné svojou k ompozičnou nosnosťou 
a s ugestfvnosťou patrilo k dramatickým vrcholom. Doko
nalým a nadmieru podmanivým speváckym výkonom 
zauja l predstavJtei Mefista [J. Ph. Lalfont) , ktorého nos
ný, žiarivo svietiac!, zvučný, oblý a úopl ne prirodzen ~ 
hlas sa stal skutočnou dominantou večera. Len máloktu 
rý predstavitel by mohol túto úlohu predniesť dokona · 
le jšle a s tak samozrejme chllpanou technikou, podpo
renou celkom pr irodzeným a n epredlmenzovaným s pe
váckym prejavom. Podobnými vla-stnosťami sa vyznačo
vala aj Brnnderova Pijáck a pieseň v podani J. M. Fre
meauxa, podana s pravým francúzskym šarmom a s kva
litumi viac n ež výbornými. Oba 9podné mužské hlasy 
tak tvorili pro tivllhu nie vždy plne presvedčivému te
norovému partu (Q. Winter) - a, bohužial, v mnohom 
sme viacej čak ali aj od predstavitefky Margaréty (F. Pal
meravé), 9pevácky zre jme s výbornými technickými 
dispozicinml, ktorým však v Prahe dala vyzn ieť Jen 
v obmedzenej miere. Ako plnohodnotný partner sa pre
javil Spevácky zbor Cs. rozhlasu v Prahe, ktorý vďak a 
predchádzajúcej starost livej priprave a citlivému, až 
zbormajst rovsky presnému dirigentovmu vedeniu de
monš troval v svojich partillch cenné hodnoty. Prlpo
mei\me tu všl!'k a j vplyv dokonalých a prekrllsne znejú
cich orch estrálnych nastrojov, menovite v bicej sekcii , 
ktoré sa významne uplatn ili (činely l l v te jto monumen
tálne j kompozicli. Druhý koncert lyonského orch estra 
po úvodnej Bizetovej Symfónii C dur mal na programe 
- okrem zvukovo zau jimave j, až rafinovane znejúce j 
Ravelovej Spanlelskej rapsódii pre orchester a suity 
z baletu Bakchus a Ariadna Alberta Roussela, interpre
tovanej rovnako s farebnosťou miestami až neuveritel
ne sýtou a opo jnou - tak ti ež dielo súčasného fran cúz
skeho autora Henri Dutilleuxa pod názvom Timbre, espa
ce, mouvement [Farby, priestor pohyb). Napriek tomu. 
že skladatei patri. k popt•edným francúzskym sklada
te lom súčasnosti, •'predvedené dielo neprinieslo mnoho 
nového, takže výsledný dojem reprezentoval súčasnú 
hudbu Jen nevýrazne. 

Mirella Freniovlí. 

eleganc io u a noblesou. Istým s klamanlm sa sta lo hosťo
van1e legendárneho Efrema Kurtza (USA). dirigenta s 
bohatými skúsenosťami i nesporného renomé. Jeho poda
nie Beethovenovej i . symfónie však tempove ani zvu
kovo ni jako nepresvedčilo, -skôr naopak, Ceské filhar
mónia sa primerau.e pod jeho vedenlm rozohra la až 
v nasledu júce j Sostakovičovej 5. symfónii, v ktorej diri
gent preukazal svoje majstrovs tvo drobnokresby i ce
listvej výstavby diela. 

Omnoho výraznejšie sa u.pla tnil západonemecký diri
gent Christoph von Dohn4inyl, šéf hamburskej opery, 
pod ktorého vedenfm Ceská filharmónia poda la na jmä_ v 
Straussovfch Enlpfglovtch libalstvéch plnohodnotný vý
kon rovnako ako 1 v nasledu júcej Stravinského suite 
z b~Jetu Vták ohnivák, kde sa všetky nast ro j(l'Vé sek
c le rozohrali s pravým hudobn ým zau jatlm a výsledný 
tvar svedčil o dlrigentove j dokonal,e j koncepcii. 

z komorných ensamblov pražské publikum najviac za
u jal Súbor moskovských virtuózov na čel e s Vladlmf

( Pokračovanie na 3. s t r.} 



• DIRIGENTSKA SOfAZ VACLAVA TA
UCHA. Pri prllelltosti 100. výročia na· 
radenia národného umelca Václava Ta· 
licha bola v rámci medzinárodných bu· 
dobných súťall Pralskej jari zriadené 
dirigentské súťa!, ktoré vo svojom né
ne ponesie meno tohto vefkého české
ho umelca, prvého iéfdirlgenta SIOYen
skej filharmónie. 

Prvý ročnlk tejto medzinárodnej sCí
fale, na zabezpečeni ktorej sa okrem 
sekretariátu Pralske j jari budt podielať 
l tri naie popredné symfonické telesá -
Ceské filharmónia, ~ymfonický orcbes· 
ter hlavného mesta Prahy FOK a Symfo
nický orchester československého roz
hlasu v Prahe, uskutočni sa roku 1985. 

• AUTORSKí VECER ZASLOZILf:HO 
UMELCA JOZEFA GRESAKA. Krajské po
bočka Zväzu slovenských skladaterov v 
Koliciach spolu s konzervatóriom uspo
riadali dňa 6. júna 1983 v koncertnej 
sieni kolického konze"atória autorský 
večer pri prllelitosti nedávnych 75. naro
denln hudobného skladatera, klaviristu 
a organistu zaslúlilého umelca )oufa 
Greléka. Po lívodnom slOYB profesora ko
iického konzervatória Stefana Curillu o 
livote a diele jubilanta odzneli tieto 
skladby .z jubilantovej tvorby: Morceauz 
pre husle a klavlr l K. Petróczi - hus
le, A. Ličková - klavlr) , Hezody pre 
klarinet a klavlr ( ). Klein - klarinet, 
P. Novotný - klnlrl . :I'rlo pre husle, 
violončelo a klavlr 1 K. Petróczi - hus
le, ). Varholék - violončelo a A. Llč· 
kové - klavlr) a Orgelbuch pre Ivana 
Sokola - výber v podani l . Szabóa. Au· 
torský večer sa konal za osobnej účasti 
jubllejtíceho skladatera. ( s. 1-'.) 

• SLAVNOSTN'f ZBOROVÍ KONCERT 
"Za mier a !Ivot, proti .jadrovej vo jne" 
usporiadali Zväz slovenských skladate· 
rov a Ceskoslovenský rozhlas v f!ra· 
tislave. Na koncerte, ktorý sa uskutočnil 
25. júna 1983 v Koncertnej sieni Cesku
slovenského rozhlasu, sa predstavili Det · 
s ký zbor československého rozhlasu s 
dirigentom Mariánom Vachom, Spevácky 
zbor Technik s dirigentom Pavlom Pro· 
cházkom a Mielaný zbor mesta Bratisla· 
vy s dirigentom Ladislavom Holáskom. 
Na programe slávnostného koncertu bo· 
la tvorba slovenských, českých a soviet· 
skych skladaterov. 

111. CELOSTATNU KONFERENCIU O 
HUDOBNfCH NASTRO)OCH usporiadajú 
v Brne v dňoch 7. a 8, októbra t. r. 
Ceskoslovenské hudebnl nástroje, obo
rový podnik Hradec Krélové, spolu s 
dalllmi organizátormi. Konferencia sa 
uskutočni v rámci XVIII. ročnlka Medzi · 
národné ho hudobného festivalu v Brne. 

Absolventské koncerty VšMU 
V uto rok 12. apríla sa v Zrkadlovej sieni ľrimaciélnehu pu 

léca (tu sa konuli aj dalšie absolventské koncerty 1 IJl"edstH 
vill dve absolventky - sopranistka Cudmila Braunové 11 mez· 
zosopranlstka Sylvia Vlr6gov6 (vedúca absolventsk9ch pn1t: 
odb. as. Vlasta Hudecová ). 

Braunová mé pe_kne sfarben9 hlasov9 mHterlél H dob t•ú tech · 
niku, čo jej zaručuje objektlvne tlmočenie predvédzan9ch diel. 
V úvodnej árii Larisy z opery "ll triomfo dl Cielia" od Ch. w. 
Glucka bolo sice ešte cltif neuvolnenosf z trémy u t9m i slab
šiu artikuláciu, no s pribúdajúcimi s kladbami (W. A. Mozart: 
Ridente la calma, F. Mendeluoha-Bartholdy: ér la z o ratória 
Ellili postupne nabera la vnútornú istotu a 'Stá le presvedčivej · 
šie podanie. V9'znamnou mierou k tomu prispel jej svietivo 
jasn9 soprán, ktor9 v dynamicky vy.pl!tých situáciách nadobú· 
dal kovav9 lesk. Svoj značn9 dynamický rozsah intenzlvne 
uplatnila v piesňach R. Stranasa (Ich tase meine Mlnne, Zueig
nung) a S. Racbmaniaova (Odpoved', jarné vody). Po prestáv
ke dokázala v Holoubkovom cykle Mladosť ešte zosilniť svoj 
v9razov9 ambitus a celkové dynamické .napl!tle predvédzan~ch 
diel. 

Sylvia Vlrágové svojim v9konom potvrdila dobr9 ch9r o svo
jich spevác.kych kvali tách a u početného obecenstva zane
chala dobr9 dojem. Disponuje špeclflck9m, výra.zne sfarbe
ným hlasom, ktorého zrledkav9 timbre a dobré nosnosť najm!l 
v nižšlch polohách vyvolali adekvátny zvukov9 účinok. l ked 
jej v úvodn9ch s kladbách (J. S. Bach: ,,Schllme dlch o Seele 
nicht" a W. A. Mozart : Abendempfindung 1 vplyvom čiastočnej 
Indisponovanosti znel tOn trochu dyšne, v dalwm priebehu 
to dokázala eliminovať a s v9razným osobnostn9m vkladom 
presved·čtť o svojich prednostiach. Interpretačne najviac upúta · 
Jo 5 sréckych fudových plesni M. Ravela a Moyzesov cyklus 
V Jeseni. K úspechu obidvoch speváčok v9rnznou mierou pri 
spel sprevádzajúci doc. I:. Marclnger. 

Na komornom koncerte 13. aprlla sa predstavili dvaja ab
solve nti dychového oddelenia: pozaunista Ivan BojanOYskt 
[vedúci diplom. práce ext. ped. Jaroslav Beneš l a hornista 
Bohumil Smutnf (z triedy ext. ped. Jána Budzéka). Boja
ncvs k9 su prezentoval ako technicky vybavený hráč s pek
n9m t0nov9m spekt rom. jeho technick(! a lntonačn.ú spolah · 
livos f podporila farebné nosnosť hudobn9ch fráz, ktoré mu 
nhzvléšf vychádzali v nižšlch polohách. V úvodnej Sonate č. 5 
A. Vivaldiho by k presvedčivej~iemu podaniu 'POmohla pre
mys lenejšia formové koncepcii! 1 hlbš l citový ponor. Sympa 
ti c ky vyznel jeho. výkon v Koncerte i!. Z v. Bldeviča, v kto· 
ro m dokáza l presvedčivo uplatni( svoje technicko-dynamické 
prednosti. Tieto znovu potvrdil v Théme varié pre pozaunu 
a klavlr E. Bozzu, kde už naplno rozvinul svoju technickú a 
muzikantskú vyspelosť. 

Uvážen9 int erpret11čn9' prfstup so zjavnou muzikalltou podal 
hornista 8 . Smutný. l on sice v úvodnej skladbe rec itálu -
Koncerte č. 2 Es dur F. A. Rosettlho výrazovo trochu zaostal. 
nu v d11l ~om priebehu večeru llpútal ako muzikálny interpret 
so zmyslom pre umeleck il rozvahu a preciznosf. Bohaté spek· 
lrum nélud dokáza l vvfažlf z Andante pre lesný roh a klavlr 
R. Straussa. Nn záver zaznela f!lrebn e a v9razovo opojná Vllla 
nelle P. Dukasa. Pri klavlri oboch inšpirujúco sprevádzal odb. 
•IS. C. DIHnovský. 

Na absolventskom koncerte 14. ap rflu SH predstavlln suprd· 
lllStku Cudmila Zubalové r ved(lCH diplomove j práce doc. Mii · 
1·iu Smutná-Vlková ). Je·l Interpretačný prejav, ktorý niesol zn<~ · 
kv dobt•ého pedagogického vedenia sa vyznačoval citovo pre· 
kypuj(tclm tvorivým zanietenlm aeintenzfvnym emocionálnym 
vk ladom. ktorý eš te umoci'lovniH vr(tcnosťou svojho prejavu. 
Hoci su niek edy zdu lo, že Inklinu je k preexponovanému páto· 
su. dokázu lH tý m vždy pravdivo sprltomnlf obsahovú nApli'l 
cllc lH. úvodná skladhil - áriu pre soprán z Jánových paili 

). S. Bacha sa vyznučovulu štýlovou VfHnusťou. hoci !Jolu cít i( 
rue cel kulll uvolnený tón. ktorý vu svuje1 strednej polohe nr!· 
mal til nos nosf uko v kra jných IJOlohác h. Ohzv lMť bl izky na
turelu Zubulovej je roman ti cký svet hudby. V plesiíach ). L. 
Bellu lAk cestou zriei kvltnút' kvet, Najdrahiej kráske krés ). 
A. Rubinsteina l Lastovička l a F. Liszta lieh liebe di ch l živo 
s tvAI'nila iyricko·meditHtfvne polohv. v ktorých boJu cltefmi 
snaha o stotožnenie s rvot·cum. Len nepatrné intonačné koll 
s;miP. tt·ochu ubralo s pt·iuznivého dojmu u tvorl·vého zé1>alu. 
ktorý ju chHrakterizovul. V druhej po lovici progra mu zaznelr 
e~te érla Lelly z opery Lovci perál G. Bizeta, At'la Mimi z ope· 
ry Bohéma G. Pucciniho a cyklus O. Kvl!cha Kdy! zBila cesta. 
Pri klavfri s prevádzalo ext. ped. K. Dibéková. 

Basista Rastislav Uhlár z t r iedy odb. as. Viktórie Stracenskej 
so predstavil na vokálnom koncer te 25. aprfl a. Uh lá r disponu· 
je pekn9m svtetiv9m. vo vysok9ch polohách kovovo lesklým. 
v hlbok9Ch ·nosn9m hlasovým muter iélom. Na pódiu pôsobi 
dojmom Istoty a bezpros trednos ti, napriek tomu v úvodných 
áriách ( G. F. Händel: ária Arlodanta z opery Xerxes u W. A. 
Mozart: ária Leporella z opery Don Giovanni) sme post rá· 
dali trochu viac vnútornej zaangažovanosti, citovej hlbky 
a dynamickej spontánnosti. Vyrovnalo sa to v nasledujúcich 
áriách (Ch. Gounod: serenáda Mefisla z opery Faust a B. Sme· 
tana: ér la Kecala z opery Predaná nevesta) , v ktor9ch pre
zentoval muzikálny temperament a umeleckú rozvahu. Podanie 
zéverečn9ch ér-ll ( R. Waxner: ér la Da landa z opery Bltídiaci 
Holanďan a G. Verdi: Kavatlna Zachariáia z opery Nabucco) 
sa vyznačovalo kultivovan9m. št9lovo čist9m prejavom. Pri kla
vlri spoluúčinkovala odb. as. L Francové. 

Flautistka Alena Olej6rov4 (vedúci diplom. práce doc. Ml· 
lo~ jurkovič l uskutočnila svoj obsolventsk9 recitál 27. aprfla. 
Pre javila sa ako vyspelé Interpretka s bezpečnou techn ikou 
a prirodzen9m muzikálnym cltenfm. Spolahllvo naštudovaný 
P>Ogram rôznych št9lových obdobi stvárnila s o zmys lom pre 
!itS·lovú vernosf a umeleckú zodpovednosť. ZvléM pôsobivo 
sa prezentovala v skladbách vyžadu júcich zmysel pre impre· 
sionistickú farebnosť a bohatú výrazov(! pale tu (A. Roussel: 
)ouers de fl6te 11 G. Fauré: Fantázia pre flautu a klavlr). 
Opo!'lou jej bol jemný, a le kult ivovan9 tOn nástroja i priklad· 
né naré·banie s dychom. Mimoriadne pôs obivo vyzne la SoaAta 
pre flautu sólo ). Podprockého, z ktorej vyžarova lo s ugestlv
no-tvor ivé zanietenie i Intenzita citového ponoru. V9kon A. Ole 
jérovej m11l vzostupnú úrovet) a s tretol sa u prltomných postu· 
cháčov s kladn9m ohlasom. D'obrou spolupartnet·kou je j pn 
klavirí bola ext. ped. H. Géfforové. 

A l ďalši absolventský recitál 28. april u. na ktorom účin 
kovala violistka orsa Miklovičov6 z triedy ext. ped. Jána Al· 
brecht11, zanechal u obecenstva priazniv9 dojem. V tmponu· 
júco zostavenom programe sa prezentovula a ko() vý razovo dis 
ponované a št9lovo cltiaca Interpretka, čo sa prejavilo v bo· 
hutom formovani vnútorného obsahu jednotlivých s kladieb. 
V (ti/lodnej Soúte G dur pre klavlr a Yiolu da gamba J. S. Ba· 
cha podala koncepčne vyvéžen9 v9kon so zdôraznenlm ba
chovskej jednoduc hosti 11 s triedmosti. V Hummelovej Sonáte 
Es dur drobné intonačné nepresnosti vyvážila spevná ohyb· 
nosf fráz i muzikantsky presvedčivo podané lfnie hummelov 
s kej melodi ky. Svoje tvárne výrazové schopnosti dokézaln 
e~tH viac rozvinú( v 2. časti koncertu (O. Mllhaud: 2. son6ta 
pre violu a klavlr, G. Enescu: Concertstllck pre violu a klavlr). 
Vefký zmysel pre súčasnú hudbu uplatnila v pôsobivo kreova 
nej Parlkove( Sonáte pre violu. Vnútorne precltene, so ~ll·okým 
dynHmick9m spekt rom uvedomele rormovalH svo j hudobný ru
kopis. na ktorom sa výraznou mierou spolupocllefal IBI pHrtner 
pt·í kl!wfrl P. Ka~čák . 

l:. DEMETER 

s .P ta ž akordeónistov v Klingent 
V diwch ti. už 13. máju 191l:l su konalu už tradičnú 

medzlnárodnA akordeónovll sú ťuž vo v9chodnnemeckorn 
Klingenthali , kto rá matu opa f 1/'ysuku umeleck(! úrovm). 
v rámci Vogtlandských hudobných s lAvnos lf sa tohto 
1·oku sú ťttžilo v hre na hus le, violo'flčelo a kontraba~ 
v Markneu kirc he ne a v Klingenthali v ht·e nH akot·deO· 
n e. Umeleck ú úrove!'\ určili opli( sovietski a korcteOnosti. 
súťažiaci v najstar!>e j kategórii. V te jto súvis losti treba 
spomenúť, že s úfaž prebiehali! v ~ty roch kategóriách 
rozdelených podla veku. Prvé dve kategórie boli pre 
de ti do 12 a od 12 do 15 rokov. Slovens k! a kordeOnls tl 
súťažili v dvoch staršlch sk upinách a úspe§ne. V ka · 
tegOrli od 15 do 18 rokov poslucháčka žlllnského kon· 
zervatOr.ia· z t·riedy profesora Antona Pitne ra, Ja rmila 
Luptovské, zlskala 2. cenu a vo IV. ka-tegOrii, umelecky 
na jnáročnejšej , ziska! titul laureáta sú ťaže a 3. cenu 
poslucháč druhého ročnlka VSMU Valerlén Tokár. Va
l erián Tokár je odchovancom akordeOnavého oddelenia 
koš ického konzervatória, Jeho umlestnen·ie je o to cen· 
nejšle, že sú ťažili traja sovietski ak ordeOnlstl, opllť vý· 
born! svojimi kvaLtta.ml. 

Poradie na prvfch miestach v 111. kategórii : 
L mies to A. Ras muss en-L!Hierové - Dánsku 
2. miesto ]6rmlla Luptovs kéi -- CSSR 
:J. miesto Zi~ke Timmlerová - NDR 
4. miesto Birgit Niebelové - NDR 
5. mies to Ziel Connv - NDR 

Poradie na prvých miestach vo IV. kates6ril: 
l. miesto Vikt-or Romanko - ZSSR 
2. miesto AlexB'nder Ma<:kevič - ZSSR 
3. miesto Valerián Tokár - CSSR 
4. miesto Vlanlmlr Korol - ZSSR 
5. miesto Senka Sajcové - Juhoslávia 
S uspoko jenlm m~o konštatovať, že slovensk! ll·kor· 

deOnisti nesklamali, predviedli umenie na ,naj-..yššej 
~rovni a poi'VrdiH dobré meno našej a kordeónovej školy. 

Znovu sa potvrdila cklbrá Clroveň našej originálnej 
akordeOnovej llteratCiry. Diela našich a utorov - Fetda, 
Fiu lu , Hatrlka boli často v re-pertoári aj zah·i'aničn9ch 
akordeOnlstov. V očiach porotcov bolo Hatrlkovo dielo 
priam pojmom. 

Je však neradostné konštatovanie, že v tomto ročnfku 

medzinárodnej akordeOnovej sútaže neuspeli nu~i slu· 
venskf kandidáti v obidvoch dets kých kutegOrléch. 1~ 
to velké škodu, pretože po Iné roky práve táto oblas( 
bola na~ou sHnou doménou. Pre budúcnos( s u zdA ne· 
vyhnutné. uby v9ber kandidátov .v detských kategóriách 
bol odporúčaný v9berovou komisiou, kto rá by mala jed· 
ného zAs tupcu z každého s lovenského konzervatória. 
ta k, ako to robia česk! kolegovia. Akékofvek néhodilosf 
a živelnosť úrovni neprospieva. Dávam preto na za
myslenie predsta vite fom MS SSR - pretože ide o deli 
škol ského veku - a•by podobn(! komis iu zostuviii. Pro· 
resorl konzervatOr lf budú určite ochotnl takúto s lužbu 
uskutočniť. To, čo je dobré pre okresné meradlo. nemô· 
že predsa sta čiť pre reprezentáciu CSSR. 

V závere s úfa.že boli medzinárodnou porotou dohodnu
té podmienky pre Klingenthal 1984. značne sa lfšlace 
od podml8'11ok tohtoročnej sú taže. . 

Medzinárodné akor.deOnové súťaž v Klingent·hall zno
vu potvrdila vynikajúcu prAcu pedagógov akordeOnovej 
hry na Slovensku, v~born(l C1rovei\ interpretačne j špičky 
a kvalitnej li~eratúry_ 

VLADIMIR CUCHRAN 

OHLASY NA KRITIKU 

Z' čiatlJk 
Osubne som velmi rád názorom, ktorO 

vvs lnvila recenzentka v Hudobnom ži · 
vure č. 10 123. 5. 83 1. na reláciu Hudba 
z llrutlslavy. Je tu zrejme konečne čas, 
kedy sa televlzny koncert dostáva do 
pozornosti hudobnej kr itiky. Za dobu asi 
10- 15 rokov - odkedy zaznamenáva· 
me BHS novou televlznou technikou . -
možno konštatovať, že jej zásluhou sme 
schopn! sprostred kúvať koncerty, ku kto 
r9m tvo ri scéná r prevažne partl.túru die· 
la . Za posledné roky ·sme sa prtrblfžili 
v tomto zmysle s nlmanla k solldnaj ú· 
rovni. Dokonca je sa 1 čim pochváliť: 
napr. úst redie CST UŽ po dva roky vy· 
soko hodnotilo prenosy BHS, v tomlú ro
ku velkej pochvaly sa nám dostalo ok· 
r em Intervfzie i zo stanic Eurovlzle. 
Pravda, ta kéto povzbudenie poteši, a le 
i za v!lzu je. Teraz tl•ochu obecnej Sl po· 
hlad na stav a možnosti sn•manla. CST 
v Bratislave sl už vy~vorila k BHS vzťah . 
Hodnoti a považuje tento Festival za vr-

dialógu? 
cholnú. reprezentatlv.nu kultúmu dom!· 
nantu a preto vychádza ma·ximálne v 
ús trety požiadavkám štá bu, ktor9 sni
ma koncerty. To napr. v praxi zna·me·
né, Ze na BHS máme k dispozicii 6 ka · 
mier. Ak popri tomto chceme realizo
vať CY·klus stereokoncertov Hudba z 
Bratislavy, muslme ubrať dve kamery. 
Pr! štyroch kamerách je •práca podsta·t · 
ne ne.be:z:pečne(šla a fa~ia. Stači, ait 
na pr. práve počas naflvo snlmaného die
la J. Clk·kera (·ku ktorému autorka kri· 
tiky pouflva prlvJ.astok "slušne poveda
né trá·pne") vypadne Iba na pár chv!l 
jedna z kamier, muslte I'S tťl dobu impro
vtzovaf, čo .odborník mus i zbadať. Som 
ale presvedčený, Ze hudobn9 kritik, na
vyše televlzne orienttovan9, by vedel do· 
konca postrehnúf, ktoré z kamier mé 
poruchu, K tejto poznámke som zabočil 
zámer-ne. Napadá ma totiž, že to ne
chce vera , aby takúto televlzno-muzi
kants kú orientáciu , zts ka l aj teoretik. Z 

nej by potom vychádzal. Len taká~o kri· 
tika mOže televlznym prac-ovnlkom nie· 
čo daf. Obyčajn9 post.reh, že to, čl ono 
miesto, nástup nástroja nebol načas, a le
bo vôbec - je postrehom z hladiska 
recenzenta málo erudavan9.m. Takéto 
chyby zisti l priemerne orlantovan9 pos
lucháč - divák. Je pravdou, že chyba 
vždy zostáva chybou. Priamy prenos je 
a zostane už &Sl navždy - obrazne po
vedané - ·posadenlm sa na sud s puš· 
n~m prachom. Volba záberu je neopa
kovatelná. K jedinečnosti a neoparkova
teinostl pridajme faktor Iudskej a tech· 
nlokej moZnosti a výsledok mOZe maf 
rOzne kvality. Dovolte mi ešte pár po
strehov, ktoré mOžu vniesť do p.rol>lema
tlky dosť zésadn9ch postojov. NaŠli poslu
cháči a diváci mOžu vidief a·j vel·ml pre
clzne záznamy z koncertov ponúkané 
Iným! televlznyml stanicami. Treba ve· 
dief, že tie nemožno p.orovné·vaf jednak 
s priamym prenosom a an1 nie so zé· 
znamamt koncertov našej produkcie. Zé · 
sadn9 rozdrie! zohráva výrobné techno!O
gla. Náš záznam z koncertu je uroben9 
tým ls t9 m s pôsobom, ako snl•manie na
živo a Jen v krajnom prlpade je mož- · 
né do záznamu zasahovať dodatočne vo 
forme male( retuše. Niektoré ·zahraničné 

špičkové hudobné relác ie, n!l!pr. koncer· 
ty dirige ntov - Kara jana, Bernsteina a 
in9ch , sú vyrobené pods ta.tne draMou 
techno!Ogiou. je to nn·pr. prvý záznam 
priamo na koncerte s 5 až 7 kamerami 
a po koncerte, už bez publika, sa zazna· 
menévajú op!lf 5- 7 kamerami niektot·é 
špeciálne pred om vyznačené miesta. kiQ· 
ré sa potom v strižn i vklada jú. Tak mô· 
že vzniknúť koncert, kde sú zábery prak. 
lieky z 10 až 14 kamier. Tam je potom 
čas ukázať i úder tympanovej paličky. 

Niekto môže namietnuf, prečo l mv 
neakceptujeme takúto prax. K tomu Iba 
krátku poznámku. Naše ~túdlé v CSSR 
urobia za rok nieko lko desiatok kon· 
certov, k9m iné §túdié neporovnatelne 
menej. Ostáva už len odpoveda( na otáz
ku , čo je viac. Mys llm si však, že naše 
možnosti l schopnosti sú dobre zvážené 
a že dosahujeme porovnatelnú ú·rovei\ 
s ne.porovnatelne dra.hšlmi produkcla·mi. 
Osobne sa velmi tešfm . uk · v budúcnosti 
a hlavne časte jšie budeme čftať aké· 
kolvek post rehy a pripomienky kritikov 
na produkcie Hla vne j redakcie hudob· 
néh o vys ie lania . Len takto mOže dôjs( 
k obojstrannému rastu krltlkH 11 tvorcu. 

PAVOL FOKO, t·ežls ér HRHV CST 



HUDBOU ZA MIER A DOROZUMENIE MEDZI NÁRODMI 
l Dokončenw z l . str.l 

rom Spivakovom. U niekoľko r enomovauých zahranie 
ných t el ies pl' i šl o však k určitému pos lucháčskemu raz 
čarovaniu. ked precl vedené výkony nezodpovedali p red 
pokladanej úrovní. 

Za vrcholnú udalost ce lého festivalu možno chápať 
už dávno predom beznáde jne vypredaný recitá l talian · 
skej speváčky Mirelly Freniovej. ľ\:eskla ma l a v ničom. 
sta l a sa s kutočnou .,prvou dámou" tohtoročnej Pražsk e1 
1ari. ] ej kultivovan ý h las. m1lkko položený. av~ak záro· 
veľ1 vo výskach výrazne a zvučne i skrivý. vo vše~kých 
polohf1ch vypoveda l o Interpretačných hodnotách: jej 
spev sa preniesol cez všetk y nástrahy rec itálového r·e· 
pertoáru s do konal ou istotou. presnosťou i bezprost red · 
n osťou. s prekrásnou kantilénou počutou len ojedinele. 
Freniová právom patri k popredným operným speváč · 
kam. čo potvrdilo i jej pražské vystúpenie. v ktorom 
ária Alžbety z Verdiho Dona Cadosa a hlavne ári <l Loui · 
sy z rovnomennej opery G. Char·pantiera znamenali 
skutočný vrchol speváckeho umenia. Aj ked sa Frenio 
vá predstuvila tiež v piesr1ovom repertoári l Rachmani 
nov. Fauré a i nf l . nezaprela svo ju ťažko prekonat,elnú 
prestlž opernej speváčk y. 

V !ten i t ej to oslnivej hviezdy OIJerného neba zostal 
neprávom r ec iu\,J Petra Schr eicra ( NOR]. umelca stý· 
Jovo skôr k omorného charakteru. spevácky plne clispo· 
novaného. ktorého výkon n iesol vše~ky výsostné znaky 
u~lacht ilosti. pi esľiovej gracióznosti a hl m;ove j presved · 
čivos t i prezentovan ej najm1l v pianlssimových pasážach . 
Tak sa predstavil aj vo výbere trinásti ch Brahmsových 
piesni zvo lených úmeme k obsahove j rôznorodosti. 

Velkým prek vapenlm bolo samos tatné celovečerné vy· 
st úpenie čins kej SOIJranist k y Chu-Siao-Pching, umelky
ne ovenčenej niek olkými cenami z rôznych medziná· 
rodných s úťaži. Aj napriek štýlovo nesúroclému r eper · 
toMu. zloženému z čín skych luclových •piesni a sve to 
vých operných ft rif 1 ti ež áriu Mar·tenky z Pr·edan ej ne 
vesty 1 podala znamenit ý výkon a ukáza la sa ako per· 
spektívny t yp speváčky . 

Zo sólov ých in št rumentálnych reci\á lov, ktorých zástoj 
bu l 11 11 fe5tivale oproti lllinulost l menej výruzn ý, pt'i'pO· 
meiune aspoi1 jt!clen , evidentne najzúvažnejsi . Garrick 
Ohlssohn [ CSI\ l je už právom pn mnoho rokov miláč · 
kom IJľažskéhu IJUblikH . pretože jeho perli vá technika 
1e podriuclenii stýl ove , exal<tnosti. s ktorou klavirista 
p resvedčivo h rl\ dieiH ocl klasic izmu Hž po súčasnosť. 
Vyrovnane zah nrná Huy dnova Soná ta C dur predchádza · 
lu výrazovo oclliseným nrahmsovým Variáciám na tému 
li. F. H1lndlu op. 24. IJO ktorých sa už r ozo hrat ý kl avi,·is· 
Iii pred stavi l v Debussyho piatich etudách s tónovou 
kultC1rou nevsecl n ých kvalit a nehlallan ým impres10· 
nistickým pelom. s technikou hodnou obd ivu a neutl · 
chajúcou vitalit ou. Ani jeho chop inovský repertoár ne· 
strácal nič zu svoje j osobi tost i. čo su vzťahu je i nu 
viacero takmer vynútených prldavkov. A k k tomu pri · 
počítame z predchádzajúceho večeru dokonal e a suges· 
tlvne predverlen ý Rachmaninovov 3. klavirny koncert 
l FOK, Libor Pešek). potom možno uznanie za výkony 
toht·o klaviristu povýšiť na opravdivý obdiv. ]e um elcom 
v~estranným a adap tabi ln ým. už vyuetým a osobitý 111 
v tom najlepsom zmysle sloVél. 

Tri organové mat iné v Dvoi'ákovej sieni Domu um el · 
euv pripomenuli v ýzna m organove j tvorby v našej i sve 
tove j hudbe. Nu úvodnom sa predstavil rakúsky orga· 
nista Kurt Rap( obsiah l ym výberom skl adieb z r ôznych 
~týiových epoch f od Bacha až po našu súčasnost 1. Na 
druhom matiné demonštrova l k vali ty svojho lnterpre· 
tačného kumštu náš Milan Slechta, oproti RapJ'ovl tech · 
ni cky vyspel ejsl i Ol' ig lnálnejšl vo výbere r eg istrov, ktu · 
r ý do svoj ho progra mu zaradil t iež tvorbu tohtoročné· 
ho ju bi lant a O. M esst<~e na. Vrcholom tretieho matiné 

Garrick Ohlssohn. 

sa sta lo vystúpeniH POIJrednej brnenskej organist k y Ale· 
ny Veselej, k.torej interpretácia Laucles od P. EbenH ob· 
sahovala vse tky atribúty dokonal ého pm'iatill t P. jto svoj· 
rilznej umeleck y vyzret ej hudby medita tfvn eho charak 
teru. Predvedenie u nás mtllo známe j 3. symfónie pre 
organ, plechy a tympany od Miroslava Kabe'láča sa sta· 
io jedným z najväčsich záži tkov f esti va lu. Pri strhu jú · 
'; o m potlr>.sku ~me mali prlležit osť uvedomiť si. ako ve· 
la dlhujemP. tomuto význa mnému zjnvu nasej povoj · 
nove j huclhy. 
Každoročný významný prínos sl ovenských intP.rpre· 

tov v rá mci Pražske j jan mal svo je pokračovanie i v 
tom to roku . Ai keď sa nemožno zm i eniť o všetkých 
účink u júctch a ich spr·uviclla kvalitných výkonoch. pri · 
pomei11ne na tomto miest e aspoti podnetné uv edenie 
Zeljenkovho Epilógu Státnym komorným orchestrom 2i· 
lina [ dir. Jan Valta l . skladby silnej umel eck ej k omu· 
n ikatívnosti. S oprávnený m úspechom sa t i ež st r P.t lo 
vystúpenie huslb tu Jindficha Pazdcru. so Sl ovenskou 
f i lharmón iou sa oplH mimoriadne presad il Marián Lap· 
lanský, .. si lnú hr'stku" tvorila i mladšia s lovenská spe· 
váck a gene1·ácia nu čel e so Sergejom Kopčákom . Só· 
l ístka SND Elena Hollčková sa prejavila ako presvedčivé 
interpret ka Suchor1ovho plest1ového cyklu Poh lad clo 
neznámu s kultivovanou úl'uvr1 ou prejavu. ce lkom opráv· 
nen ý zá ujem pHtl'i l spevác kemu umeniu sóli stu SND 
Petra Mikuláša, výrazné úspechy mal i aj ostatní sloven · 
sk l umelci. 

Uplynulý JIJ. r·očnlk i' ražske l Jllri vyznačova l Sél vcelku 
vy t,ovnanou úroviiou. nevyboču j úcou v podsta te z velm i 
dobrého priemeru. 

Cenný dramaturg ick \• vk lad s niek torými málo u vá· 
dzanými skladb ét m i oživil dotera jš l, niekedy už do sf 
strnul ý a Jednotvá rny, ,·epertoárový výher. Ai t o htoročný 
ročnfk - rovn ak o ako predchádzajúce ročníky - si 
klá dol zu ciel hudbou približiť kultúry rôznych náro· 
tluv celého sveta. l toto IJOslante splntl Pražský hudob· 
ný fest ival veľm 1 dohre. TOMAS G. HEJZLAR 

v oni ck· orchester NHK Tokio 
Kým tvorca pr vej sk lad by Scény 

z Bashoa, Joji Yuasa - p reclstavitel 
japonsk ej hudobnej ava·ntgarlly, 
demonštrova l v ne j akým smerom 
sa cr ient u jú súčasní autori ki'Uji · 
n y v ychádza jt'u; eho slnk a. prldii · 
vak pochádzal z pera di r igen ta 
Yuzo Toyamu a spracovával pO· 
vodnú ludovú hudbu. Tieto kOlll!JO· 
zicie nemožno s tav a ť veclla sebä, 
1Jretože tá prvá nezaorie pozncmi e 
európskej huJJobnej traclfcl e. jej 
absorbciu u vyrovnávanie sa s roz . 
nymi n ovodobými kompozičnými 
~týlm l. ]ej zákla dom je básnická 
predloha, zmyslom je j IJOEllti ck é 
zhuclobnenle. Spoločný s úpravou 
l ud,ovej hudby je všadeprítomný 
národný element. dodávajúci zvu
ku pre nás priťažllvé ča 1·o a ko· 
lorit. Počúvanie tejto hudby nás 
obohacu je o umel eck ý zážitok a 
poznanie, rozširuje néš rozh l aci. 

Kontakty s mimoeurópsk ym hu 
dobným umenfm majú pre nase 
publikum mimoriadnu príťaž l ivos ť 

i:l skutoč•n cs ť. že sa rokmi zinten· 
zlvr1ujú, vyvo láva v radoch odbor· 
ne j a Si r še j verejnosti vrel ý sú · 
hlas. Na brati slavsk om koncert · 
nom pócl lu v Slovenskej f ilh ll l'lllÓ· 
nil vystúpili pred ši est i mi nokm1 
počas festivalu Brat islavské hu· 
dobné slávnosti hostia z ]aponsk H 
- symfonic ký orchester z Tok io 
(Tok io Metropolitan Orchestral. 
Na mimoriadnom k onceNe v Redu · 
te l. j(ma t. r . sme tent·or az pri · 

vital! rozh lasový Symfonický or· 
chester NHK Tokio, ktorý pod tak : 
tovkou Hiroyuki lwakiho a v spo· 
l ttprácl so só l istk ou Yuuko Shio· 
kawa ukáza l svoje i·n terp'l'etačne 
kvality a voviedol nás aj do exo· 
tického svetu odkazu domácich au· 
tm·ov. Mohutné te l eso. za ložené v 
roku 1926. pred 32 rokmi zač l e · 
nené do j aponskej r oz,hlasove j spo. 
lačnost i. si pre svo ju prezentáciu 
zvolilo diela rusk ý·ch u sovie t· 
skych uutorov a clve ukl'l?.ky z tvo· 
rlvej dielne japonsk ých sklaclate · 
l' ov. 

Yuuko Siokawa. 

S európskym r.epertoMom sa u 
mel ci vyrovnali na pozoruhodnej 
umel eck ej úrovni. Mladá huslistku 
sa predstal.'ila v Koncerte pre hus
l e a orchester č. 1 D dur. op. 19 
od Sergeja Prokofieva. Predvied l a 
svo je interpretačné mu jstrGvstvo 
techn ickým zvláclnutfm nemal ých 
ná11'0kov partitúry, brilantne za· 
hral a všetky behy, dvojhmaty. fia· 
žolety, pizzicáta a glisand li predlo· 
hy. Po výrazovej st1·án k e upútala 
na jm!! v jemných. lyricky laden ých 
okra jových čast i ach diela. Výhr<1 · 
dy však možno vzniesť proti súhre. 
ktorá po r y tm ickej s1ránke ne
bol a vždy najideálnejšia. Schop· 
nos ti, zvuk u výraz ce lého aparátu 
sa nujlepš:le sklbili v druhej po· 
lavici vystúpenia. ktorá pat rila 
Symfónii č. 6 h mol, op. 74, Pa
tetickej od Petra l. Cajkovského. 
Hiroyuki Iwaki sa sústr edil na 
zvýr aznenie cit·ového náboja, ex
trémnej vášne a tragick ej drama
tickosti jedného z nu jsugestlvne j· 
šfch výtvorov rusk ého majstra. dť
žlac nad celkom uzdu r acionálnej 
zdržanllvosti a miery. I mponu· 
júci večer sa natrvalo zapísal do 
k'r onlky bratis lavsk ého kultúrneho 
ži vota. VI~RA POLAKOVJCOV A 

Pražská mozartovská 
konferencia 

Už po u lekofkn rokov su v Prahe - po p r lklacle Brnu· 
a Bratislavy - form ujP. nová trad ícia: hudobný festiva l 
Pražská jar Sél doplr1a dôsto jnou muziko log ickou para · 
Jelou - meclziniírodnou konfenmciou . Pre tento rok 
ktO'r ý je súčasne Rokom českého divadla. zahrf1u jú con; 
os lavy 200. vý roč i a otvorenia Tylovho ( Nosticovho. Stu . 
v ov~kéhol divadla, hola pre k onferenciu zvo lená téma. 
v ktore j sa pražská hudobná a clivaclelnli história do 
k onal e prelfna s ve lkou medzinfl rodnou tematik ou -
témou mozartov~kou. Ved Mozar·t sa v menovanom praž · 
sk om divadle hrá od jeho prve j sezóny a dve jeho opery 
tu mali svo ju svetovú IJrem iéru. 

S ohladom na tieto skutočnosti zaradil o UNESCO praž· 
skú muzlko logic kú .k onferenciu pod názvom ,.Mozartova 
hudba - živá hodnota minulosti a prftomnosti" medzi 
svoje t ohtOI'Oč né ukcie a tým jej poskytlo i významný 
medzinárodný štatút. Z domácich or ganizáci i sa na uspo· 
l'iadanie konferencie podujali M inisterstvo kultú ry CSR. 
Ceskosloven~ká komisia pre spolup t'ácu s UNESCO, Di · 
vadelný ústav, Zvl!z čes kosl ovenských skladat elov, Ces· 
k á hudobná spoločnost a Mozar' tova spoločnost. 

Pre dvojdf10vé r okovanie bol o ziskané skvel é prostre· 
die - - jedna z konferenč ných sá l Paláca kultúry. Príjem· 
ný interiér , dobrá akustika. ml k,rofón pre každého účast · 
nik a. simultánne p1·eklady clo štyr och jazykov, \•ideofón y. 
atd .. len reprodukcia z magnetofónnych zt1znamov ne
mala pot rebné parametre. Nenápadná. ale efektfvna 
usporiaditelská služba ( r iadená S. Tesai'om 1 p1·ispela 
k tomu. že r okovanie malo dobrý sp[ld. Odznelo ce7. 
30 r·efe rá tov. o ktoré sa okrem domácich bádutelov p'o· 
cielili muzikológ()via z ·~·a liansk a. oboch nemeckých štá 
tnv. Rakúsk a, Sva jč i arska. Hol undska. Velk ej Británie 
a USA. medzi účfl st n l kmi bol i es te zástupcovia dalšlch 
l<rajfn. 

Usporiaclateli ll vopred orientovélli referantov k dvom 
velk ým t ematickým blokcm: k una l ýze Mozartovho die · 
l a a ku sk úma niu jeho recepc ie 1 až po naše dni 1. l\ nn 
l ytické r eferáty u,platr)ovali rózne metódy deskript1vne 
ho. štati st ick ého, ~tr·ukt urálneho č i sémantického (J. Fu· 
kačl prístupu. Významné poznatky posk ytl i najmH pri 
spevky skúmajúce vz ťa h textu a hudby v Mozartov ých 
operách. Pr·ofesor P. Petrobelli z Rlma. známy u nás. 
okre m i ného, ako objavite! mimoriadn e cenn ých doku · 
mentov o dlhoročnom pôsobeni B. M. Cemohorsk ého 
v Tal iansku. analyzoval Mozartovu operu .. 11 re postú · 
re". Uk ázal. ak o prá ca na taliansky t ex t a kontakt 
s ta lianskymi spevékmi viedli mladého Sa l zb urgčana 
k spevnejsiemu typu m elodi k y. F. Noske 1 Amsterdam 1 
rozoberal pr ob lémy. s ktorými m usel Mozart záp3si ť v 
javiskových skladbách na nemec ké tex ty. Sigspiel ú nos 
zo serailu bol sice k ornponovaný na nemecký text a bol 
silne nacioná lne motivovaný. ale vo svojej hudobnej 
zložl':e zostal ešte operou v talianskom slohu. Naprot' 
tomu v Carovnej flaute s·.t už M ozart dopracoval k pô· 
vodnému nemeckému štý lu, vychádzajúceho z 1Ji esne. 
chor álu. zo sy labi,ck e j melodiky a pocl . 

Preclmeton1 niekolkých analytick ých sond bol Don 
Giovanni. D. Beveridge l Bloomington J skúmal vzťahy 
m edzi predohrou a určitými mlestumi opery. R. Jedlička, 
sólista oper y pražského Národného divad l a a dlhoročny 
vynikajúci predstavi·ter Dona Giovannih o doma i v za 
hranič í , presvedčivo demonštrova l nepovšimnuté subtll 
ne v1lzby v hudbe ensemblov. kt orými M oza rt vyjadr·u · 
val vnútomé zážitky pt·o tagonistuv . Th. Hirsbrunner 
l Bern l sa pri rozbore vybraných časti Dona Giovan· 
niho kriticky do tkol i ni~Cktorých pochy bných epllkác i i 
Mozartovho dieln z pera západoeurópskych spisov fltelov 
či dram:J tikov. ktol'l nevhodne aplikujú na m ozartovskú 
problematiku freud ovs•kú psychoanalýzu. Viac než o po· 
znanie ide im - povedané slovami referujúceho -
c .,Will e zur Demontage". o (unysel rozbiť· traclovan ý 
obraz Mozarta. Mladý škó tsky muzikológ H . Macdonald 
študoval M ozartove tempové predznačeni a. Dok ázal , že 
sa v n i ch čast o spá ja zá kl adn ý tP.mpový údaj s dokres 
lujúcim charakterizačným poky·nom; pri tak omto naze· 
rani nie je rozporné ani pt·eclznačenie .,All egretto viva · 
cc". problémom zostáva len pok yn .. Allegr o aper to" . 
Históriu pr enik ania Dona Gi ovannino na amer ic k ý kon · 
tinent rek onštruova la B. Rentonová l New York l : prvf1 
inscenácia z rok u 1825 bola h r aná v divadl e pre 2600 
návštevníkov. al e len s 25 hudobnlk mi v orchest r i bez 
hobojov a tr·ombón ov. 

Speclficky pwžsk é súvislost i vzn iku Donm1 Giovanni· 
ho sk úmal T. Volek ; mnohé sa premietli clo k omediálne 
impr ovlzova,ného začiatku finá l e opery, do výstupu s pre· 
volávanlm VIva la liberta ! . atd. f. Stefan r·ekonšt ruoval 
hudobnú podobu pražske j smú točne j slávnost i k M o
zur tovmu úmrtiu f Rôssl er ovo Rekv iem). J. Beránek na· 
ši el v dobovej tlači dal šie oh lasy fHI Mozartovu koru· 
novačnú operu v Prahe 1791. 

Niekolk,o prlspevkov bolo venovan ých ohlasom Mozar· 
tovho di el a u ďa l šieh skladateľských generác i i l We beľ. 
Wagner. Stravinskij. Schônberg atd. l · P. Polák (Brat i · 
sla va l na uk ážkach presvedčivo dokumentova l rozdiel
nos ti v interpretačnom prístupe k Mozartovmu dielu. 
Referované bo l o a j o rôzn ~ ch i n scenačných postupoch. 
o režijných a výtvamých k oncepciách. pri l i ehavá cha· 
rukteri stika pražsk ej tel evlznej inscenácie Dona Giovan · 
ni ho l M. Kopecká l účastníkov k onferencie - bohužia l 
právom - obvese l i la. Plénum konferencie bol o infor · 
mované aj o nových mozartovs kých ná lezoch nu pôde 
ČS R . medzi nimi vynikli objav sto rok ov hladuného dra
žobného protokolu pozosta losti Leopold n Mozar ta (E. Mi· 
kanovál . 

Mala konferencia aj ne,ak é nedostatky? Urč ite . Ma lá 
účasť špičkových európskych m ozartovských bádat el ov 
na svedčuje tomu, že sa v týchto radoch od pražsk ej 
konferenci e mnoho nového neoča kávalo. Napriek tomu 
verlm, že o vytlačený zbornfk refer át o•v - má vyjs ! 
do roka - bude zá ujem i v za hranič!. j eho rozsah v~a k 

bude zbytočne ve ľký, a to vin ou n iek ofkých príspevkov 
českých autoi'Ov, ktoré boli i ba prázdnou rétorik o,u u 
nepriniesl i jediný n ový fakt. Usporiadatelia muzikol og ic · 
kých k on ferencii by sa m ali maf na pozor·e pred no· 
vým typom českého .,k onferenčného muzlk ol óga", ktorý 
sa zúča,str1uje na všet k ých akciách tohto druhu a je 
ihneď oclbornfk om na j anáčka . ihned na manheimskú 
školu, pot om na o tázk y štýlu, n<~ Haydna. na č esk é 
pr edchádzanie ( čohokolvek l . nu hud bu ostravského re· 
g iónu, trebárs l na styk y A. Hábu s A. LeverkOhnom, 
a tď. Nikto z predsedov nepovie po od Zinenl takéhoto 
prispevku, že &m e s i vypoču li už všeobecne známe, 
dávn o publl'kované skutočnos ti. Zdvorilos ť a k olegiá lne 
oh l ady tomu bránia, a tak choroba bujnie . . . 

TOMISLAV VOLEK 



K Bázlikovmu cyklu klavírnych sonát Ludwiga van Beethovena 

V obdobi od 15. marca 1981 do 16. ja· 
nuára 1983 realizoval sa na ,pôde Sloven
ského národného múzea · cen•ný projekt. 
V priestoroch výs tavy Hudobné nástro je 
na Slovensku - v budove SNM na Va
janského nábrell - vo viac-menej pra
videlných časových intervaloch postupne 
odznela celá klavírna sonátová tvorba 
Ludwiga van Beethovena. So súborným 
predvedenlm Beethovenových klavirnych 
sonát sme sa na Slovensku takto st retli 
po prvý r az, pokial informácie siahajú, 
doteraz k podobnému poduja tiu v našej 
koncertnej praxi nedoAio. Pripomeňme tu 
cyklus koncertov z Beethovenových so
nát, ktorý sa v dramaturgii Hudobného 
oddelenia · SNM uskutočnil v roku 150. 
výrpčia /Beethovenove j smrti a v rámci 
ktorého mladi slovensk! a česk! klavir is
ti hrali výber zo skladatelových sonát 
a na úvod kaldého koncertu skladatelia 
a teo•retici prednállali prispevky k prah· 
lematike týchto diel. 

Hudobné · oddelenie SNM a jeho v te
da jAl vedúci dr. Ivan Mačák privUall 
záujem hudobného skladatera· a klaviris
tu Mira Báz l i k a (1931) o súborné 
predvedenie Beethovenových sonát a vy. 
tvorenlm priaznivých podmienok sa po
dielajú na úspeinom vyzneni cyklu. Báz
Uk, v skladbe Akolený prof. Jánom Cik
kerom a v klavlrnej hre profesormi An
nou Kafendovou, Frantii kom Rauchom 
a Ivanom Moravcom, sa od začiatku svo
jej umeleckej cesty orientoval aj na š tú
dium klavlrnej literatúry a sporadicky 
dostával prllelitosť predstaviť sa aj na 
koncertnom pódiu. Venoval ~a najmä die
lu J, S. Bacha - pripomeňme Bázlika
vu doteraz, zdá sa, nie dosť ocenenú 
rozhlasovú nahrávku kompletných dvoch 
dielov Temperovaného klavlra, dielu J. 
Brahmsa a L. v. Beethovena. 
• Súčasne s prvenstvom v súbornom 
predvedenl Beethovenových klavirnych 
sonát patri M. Bázllkovi prvenstvo aj v 
hladanl novej formy prezentácie hudob· 
ného diela. Na svojich koncertoch v SN~ 
Beethovenova sonáty analyzoval a intet·-. 
pretoval. V analytickej časti priblilil ob
sah, l t ruktúru, rielenie soná tove j formy 
v jednotlivých opusoch, ich význam pre 
hudobný vývoj, svoje postrehy a názut·y 
bohato dokumentoval ukálkami z ano
lyzoYBných s kladieb. Potom predviedol 

sonáty v celku. Tu mohol Bázlik-inter
pre t u:! pripravenému poslucháčovi de
mon§trovať svoje poznanil! diela a názor 
na jeho ,reprodukciu. 

O tom, le Bázlikove konfrontácie s 
Beethovenom sa stretli u poslucháčov so 
značným záujmom, svedčia aj ohlasy z 
radov pravidelných návitevnikov, ktori 
prispeli do anke ty redakcie HZ, pripra
vene j k tomuto nekaldodennému poduja
tiu. 

Skladater JURAJ HATRIK: 

Kto ča k al od . Bázllkovho súbor-ného 
výkladu a lnterpretécie všeVk ých Bee· 
thovenových kluvl rnych sonát exaktnosf. 
nedočkal sa jej ani vo výkonoch kla
viristlckých, ani anal ytických. V iacer ých 
to pomýli lo, nzda a i postu,pne odradilo. 
Lenže osobne to povužujem za nedoro 
zumente. Blizlik je predovše!lkým sk ladu· 
ter, umelec, k torého beethovenovsk ý od· 
kaz f.asclnu je svojou hlbkou, komplex· 
nostou, vesmirnym rozmerom. Plný tejto 
fascinácie, posudnutý túžbou preniesť ju 
na iných, ml pripomlnal hneď od zu· 
čiatku I'Ománovú postavu z Mannovho 
Dok!tora Fausta. onoho Wendellil 
Kretzsohmar,a, organistu, kapelnika <1 

skladatcra, ktorý v malom mestečku 
Keisersascherne poriada excentrické, od 
nadmiery nadšenia koktavé, al e véšni · 
vé, po nezvyčajn9ch h l bkach pétra jú ce 
prednéšky o hudbe, spojené s h rantm 
na kluvlrL Málokto mu rozumie, rozdáva 
su pre nemnohých , ale tým, ktor! vy 
držia, ktor! sú vnútorne ·nal-adenf, pri· 
praven f, hl adni, dáva vera lätky na pre· 
mýšfanie, tých zažina vl astn9m pl ame-
11om. I steže, takémuto prfstupu chýba 
systema ti čnosť, bezstarostne skáče, po
vedané mannovsky "cez šfre rozloh y ne
vedomosti", ale "biele miesta" , k toré Zll· 
necháva, sa v prlpade, že zapadli du 
správne j, "živej " pôdy. "vyplliujú samy 
od seba". 

)e to mélu? Tvrdfm, že nie. 
Hoci som sa ako sk l adater a pedagóg 

už neraz stretol s analyzovu'l)ými sonéta· 
mi, počul ich na k oncertoch, z nahrá
vok, či sám st ich, pokiaf sily stačili, 

prebrnkával, Bázlikove výklady boli ' v 
mnohých pripadoch pre mi\a inšpiru · 
júce, objavné. Len út ržkovite spomeniem 
niektoré: nupr. presvedčlvá demystifiká· 
cia tradičného pohradu na Mon dsche1n· 
sonét u, v ktorej našiel niel en už znll · 
my ,.kvietok medzi dvoma pr lepastami " , 
ale sa do jej pri epa•stnej hl bk y aj od· 
borne a vecne spustLI, aby dokézal väz 
by, vzory, nezabudnuterný bol 1 výk l:id 
!.:_sonétovej časti Apass ionáty, shakc
spearovske j dl'émy, na~plň.anej čoraz viac 
.,znamenim osudu", do tretice sa 1111 

sponténne vybavuje výklad •poslednej 
trojice sonét , na jm!i opusu 111, s jeh i> 

tajomnou Ariettou s variáciami, kde 1e 
všetko ovládané jednou zékonitostou. 
jedným východiskom, atď. , atd .. . . 

Bázlikovt patr! mo·ja vďa•ka, lebo s1· 
lou svojho muzlk.antského i myslitefské· 
ho pohradu na pr i klade Beethovena zno
vu osvetlil a pripomenul, že človek je 
zrodený na to, aby nielen hradel k vy 
sokým métam, ale ich a i dosahoval. !\ 
že až v takom pri pade ,.to znie h :- · 
do" ... 

Skladatel ROMAN' BERGER: 

Co to vlastne bolo? 
Kto prisahal na špecia l izáciu, prole· 

stonallzéclu, perfekcionizmus, a pod .. to 
znamené, k to prisahal na ctvil izéci u ·
odišiel. Odišli a 1 tl, čo nie sú schopn! 
autenticky vntmať realitu a akceptova! 
javy, na ktoré nie sú po ruke nélepk y. 
šk aturky, <S!ové. Neboli to totiž ani ,.re· 
citá l y". ani "semináre". Miro Bézlik ne· 
hovol'il rečou .,eXJperta" ani o štýle, ani 
o forme, ani o har mónii, unt o inom 
vyabstrahovanom aspekte či parciálnom 
probléme ( pseudoprobléme ]. Báz li k ho· 
vor il o diele Ma jst ra. Hovoril o tvorbe 
l a samozr ejme operoval .terminami u ve· 
ctených kutegóril, ovšem pod zorným 
uhlom tntegrLty ] . Bázlik necitoval Lných 
,.expert ov ", ne-polemizoval, nedokazoval 
opak. Bol pri vec i. A podával sprévu. 
Správu o svojom maximálne konceu· 
trova-nom a tým aj maximá lne hlbokon1 
pozorovani ,.n lchymického" procesu. v 
ktorom ·po prekročeni l:lrarnic zvuku vzni
ká hudobný prvok, . 1po prekročeni hra
nic logiky - tvar, po prekročeni deter· 
mtnizmu formovej schémy - živá forma. 
Vo svojich najlepšieh momentoch bol Mi· 
ro Bázll·k zjednotený s Beethovenovým 
dielom a podá-val svedectvo o jeho pod
state. Dokazova l - a niek edy tak, že 
z toho .,išiel mréz po ch•rbte", že dielo 
(samozr e jme nie hocijaká .,skladbu" 1 
ako súčasť bytia manifestu je pr iamo jeho 
l tohto bytia) podsta tu: nekonečnú kom· 
plex nost. A t ak prltomnl mali mimortad· 
ne vzácnu p ril ež itosť partic i-povať uc.1 
pr ocese .,odharovante tajomstva". I ba v 
takých procesoch dochädza k red ukcii 
i ndividualizmu a subjektivizmu ( egoiz· 
mu l - to znamená, že umenie plni svo.· 
je kultú1·ne poslanie. Pretože kultúrno
tvorný proces je opakom •procesu kon
zumpcie. 

Mirovi Bázllkovt patri vda•ka za to, že 
s mimoriadnou investiciou času a tvori · 
vej práce, svojim bezprecedentným po-

čmom tút o základnú pravdu pripome· 
nul. Treba sa však spýtať: je to náhoda. 
že išlo o jed norazovú akciu? 

Muzikológ IGOR VAJDA: 

Do Bázlikovho cyklu r ozborov a inte!·· 
pretácie v šetkých Beethovenov9ch sonát . 
som v k1·očll oneskorene - až v teho 
druhej polovici. Ner az som sa chystal 
prisf už skôr - al e zanepr ázdnenie ale· 
bo ochorenie mi v tom zakaždým zabrá· 
nil i. No napokon som su na Bázltkovo 
vystúpenie dosta l - a odvtedy som na 
ďalšieh absentoval minlmélne. Miro 
Bázlik ma zaujal predovšetkým prvo· 
triednymi rozbormi spominaných diel: 
zjavne sa opieral o poznanie širokej li· 
teratúr~· napfsanej na túto tému - ale 
čoraz viac prinášal vlastné, zväčša do· 
slova objavné postrehy, až v posledných 
vystf1pentach naplno dominovala jeho 
mnohostranná erudicia a hlboká umelec
ká intulcia. Fasctnovulo ma. ako do· 
káza l presvedčivo vychádza ť z h udobnej 
faktúry, ukázať v ne j východiskové bo· 
dy svo jho výkladu a logicky zdôvodni! 
predložený názor. Nebol sice vždy rov
nuko disponovaný - p.re to nie každé je· 
ho vystúpenie bo lo r ovnak o presvedči· 

vé - . ale i tak druhá polovica cyk· 
lického predvedenia . a zvléšť výkladu 
Beethovenových klnvtrnych ·sonát zane· 
chala nezubudnutefné zéžitky [ menovi· 
te rozbor posledných troch). Bolo by vel· 
mi užitočné, keby Bázlikove preslovy 
vyšli knižne - nepochybujem. že by si 
našli nemalú či tat efskú obec! 

Matematik prof. dr. BELOSLAV 
RIECAN, DrSc.: 

Na beethuvenovskom cykle Mira Báz· 
lika ma zau jalo predovšetkým spojenie 
v jednej osobe nadšeného, citom preky· 
pu júceho Interpreta a vzdelaného, racio· 
né l ne uvažu júceho vykladača. Bolo vidno. 
že prichádza pred svoje publikum pouče· 
ný. že pozná dielo 1 literatúru o liom, 
íl le pracuje na vytvoreni svojho vl astné· 
ho názoru. svojej vlastnej cesty. Počas 

postupnej Interpretácie jednotlivých so· 
nát dominovali na trozmanitejšie zložky. 
BázJ.Ik upozorňoval na prácu s motlvmi. 
na formu, ale zvykol sa dotknúť a j mi· 
mohudobných asociác i i. Ale tak ako .nám 
uprostr ed rozsiahleho. obsahovo i for· 
mélne rozmanitého hudobného materiálu 
vyrastá jeden monolitný, štýlovo jednot· 
ný Beethoven, t ak a 1 z Bázlikove j bee· 
thovenovs kej mozai ky utkvi e v pamäti 
poslucháča jednotný, l og ický zdôvodne· 
ný a pok orne interpretovaný výklad k la· 
virnych sonát vei kého ma js tra. Pravda, 
poslucháčovi by sa ži adalo vy·počuť si 
reprlzu (a rea lizácia určitého výber u by 
azda aj mohla byt reálna). ale ·predo· 
všetkým širšia verejnosť by určite s ;·a· 
dosťou uv!tala ptsanú f-ormu živých Báz· 
likových pr lhovorov. Keď už to má Mi· 
ro Bázllk premyslené, stá lo ·by za to 
da ť to na papier. A čo takto skombino· 
vať beethovenovské eseje s ukážkami na 
gramafónových platniach? 

žilinský zborový festival MlÁDEž SPIEVA 
by podfa akéhosi neplsaného scenára usmenioval a ria· 
dil tento sviatočný a preduchovnelý spev. Bez pátosu 
a predstierane j sentimen1ali ty možno povedať, že nejed· 
no oko zv lhlo dojatlm a nejedno srdce sa roz-búšilo 
vzr ušentm. Kto oplše tie pocity. ktor é preteplil i v jedl· 
nom okamihu t ork o rudi , kto vôbec vymysli ta-ké slová. 
aby boli primerané t ej to chvili. Nechcem sa o t o po'kú· 
šat. Viem len jedno, že v duši mal ých deti ostalo čosi 
hl boko zasiate, čo bude kličlť a košatieť celý živ01. Na 
t-aké chvile sa predsa nezabúda! Program festivalu však 
pokračoval neúprosne dalej prednáškou o v9zname zbo
rovo-vokálnej tvorby E. Suchoi\a [ l. Berger) a hodno· 
tiacou besedou odbornej poroty s dirigentmi spevéckych 
zborov. Záverečný dei\ festivalu pat·rll sláovnostnému k on
certu, vyhl.4senlu výsledkov a odovzdáovantu cien. 

Budeme asi vše tci v efmi dlho spom ína ť na vydurený 
tohtoročný, v poradi už 14. festi·val zborového spevu -
Mláde-l spievu '83, ktorý sa uskutočni l v d1ioch 27.-29. 
má ja v Zillne. A to preto, lebo táto dobre zorganizovaná 
preh liadka detský.ch speváckych zborov poskytla jedi 
nečnú priležitosť zlska ť obraz o muzikulite našich deti. 
Ved v priebehu jedného súťažného dl1a videli u počuli 
sme na pódiu Domu odborov v Ziline Detský spevéck y 
zbor Odborárik zo Ztliny, Bratislavský detský zbor MDKO 
a zbo1· Zornička, Prešovský detsk ý zbor Ok1·esného domu 
pionierov a mlédeže, Poprudský detsk ý zbo1·, Cervený 
námornlček domu CSSP z Komérna, Detsk ý spevécky 
zbor Domu kultúry ROH Vých odoslovenskýc h železiar.ni 
Košice a Detský spevácky zbor Prieboj z Prievi dze. l ked 
tu i šlo o súťaž v pr avom slova zmysl e a odbomá porota 
v zloženi ( T. Andrašovan, l. Hrušovský, ). Ha trik , T. Sed
lický, l. Berger l musela hodnoti! interpreta čné v9k ony 
jednotlivých zborových telies - treba povedať, že vi 
f azom bola jednoznačne vysoká profesionál nu úroveľí 
všet•k9ch zúčastnených zborových telies. A •to je ne· 
smieme potešiter.né konšt-atovanie pre cel ú našu hudob· 
nú kultúru. Avšak nielen pr ekrásne interpretačné vý
k ony boli ozdobou toh to festivalu, ale i dramaturgické 
koncepciu, v ktorej tak výrazne dominovala súčasná 
zborová ·tvorba - počuli sme Ferenczyho detský zbor 
Domovina moju, Hrušovsk ého zbor Metel i-ca - Motanicu 
z cyklu Tri piesne o vetre, či od M. Nováka V lunapar
ku, atd. Mill)ortadne pôsobivý bol Ferenczyho cyklus 
Detské obrlizky v podani Prešovskčho detsk ého zboru, 
·ktorý pod vedenim dirigentky E. Z!lcharovej pôsobil v 
Ztline uajpresvedčivej šie. V živej pamäti ném zostévujú 
i Francisc iho Krutence - pletence, Dibékov e detské 

zbory Sk ovránok a chroblik, Mesto od l. Bázlika a Nn· 
kresli mi mier od M . Nováka v podani detského spe· 
váckeho zboru Zornička. Nemožno za·budnút ani na prvé 
tri časti cyk l u Obrázky z .pr~rody od l. Hrušovského v 
podan! Popr adského detskéh o zboru, na Kardošove Tri 
východosl ovenské rudové ,piesne v podani Košickéh o 
detského zboru, atd. Bola .tu však i povinná skladbu 
E. Suchoňa Lastovičk y, s ktorou sa musel popasovať 
každý s úťažiaci zbor. Možno povedať, že tohtoročný fes· 
tival detských spevéckych zborov v Ziline sa niesol 
v zndmenl osobitného ak-centu nu tvorbu národného 
umelca E. Suchoňa, ktorý sa tohto roku dožlva vzácne
ho životného jubilea. I keď prof. Suchoň sa nemohol 
zúčastniť tohto zborového festivalu, jeho slové zazneli 
vef mi presvedčiv-o a účinne z pozdravného telegramu. 
Neznbudnuterný zostane predovšetkým podvečer 27. má
ja, na ktorom účin·koval Sléčikový orch ester det! a mlé· 
deže hL mesta SSR Bratisl avy s dirigentom P. Hradllom 
u Bratislavsk ý detský zbor MDKO (dirigentka E. Sá
r ayovli ). Počuli sme tu v9ber z Moyzesov9ch Styroch 
hudcov, Suchoi\ovu suitu Maličká som a malú Iudovú 
rozprávku Ked sa vlci zišli. V}'lvrcholenl m tohto prog.ra
mu bolo vystúpenie Spevéokeho zboru SCUK s dlrlgen· 
tom P. Prochézkom, v k'!orého podani zazn eli Suchoňooe 
Ozveny (cyklus úprav 8 Iudových plesni o práci, láske 
u odboji l a Spievanky ( fanté.zia na sl ovensk é rudové 
plesne pre soprán sól o, mlešan9 zbor a klavlr) . Potom 
však prišiel vrcholný okamih, ked v auditóri u Domu 
odborov v Ziline zaznel Suchoňov zbor Aká si ml krás· 
na. So spevéckym zborom SCUK spievali i deti v hfadis· 
ku a dirigent P. Prochäzka, ktorý dal impulz k tomuto 
prekrásnemu ok amihu, s úplnou samozrejmosťou a ako· 

Práve skončen9 XIV. festival zborového spevu Mlédež 
spieva '83 Sil našťastie neniesol v znamen! napäte j sú· 
fažnej atmosféry. Predovšetkým sa tu muzici rova lo uvor
nene a sponténne. Mládež spolu so svojimi dirigentmi 
sem prišla rozdévat radost. i k eď celkom prirodzene 
chcela tu dokumentovať aj v9sledky svojej práce. Sko· 
da l en, že v auditóriu nebol o viace j skladaterov - boli 
by svedk ami skutočného rozkvetu zbor ovej in terpretácie. 
)a osobne by som nazval tento festiva l ak ousi výzvou 
pre skladaterov, aby mali odvahu ptsať zborové diela, 
v ktorých vôbec nemusia bra ť do ú-vahy limitovan ie tech· 
nlck ej ná•ročnosti. Myslim si totiž, že sme v obdobi, ked 
na rudsk9 hlas môžeme začať k lásť tak é nároky, uko 
na Inštrumentáln u hudbu .. 

Na záver treba vyslov iť slové uzn ania všetkým diri· 
gentom zúčastnených detských speváck ych zborov, kto· 
rl obetujú neraz všetok svoj vof.ný čas pre toto ušiach· 
tllé posl anie, ako aj organizátorom tohto prekrésneho 
podujatia na čel e s Osvetov9m ústaovom Bratislava, k torý 
v posledn 9ch rokoch vykonal pre rozkvet zborového 
spevu nesmierne zéslužnú u neocentteinú précu. 

IGOR BERGER 



Hovoríme s Jánom figurom, riaditerom Štátneho komorného orchestra Žilina 

KONFRONTÁCIA 
VÝSLEDKOV 
PRÁCE 

Ul deviaty rok posobl v 2iline Stétny komorný orchester 
profeslonélne hudobné teleso, ktorého poslanlm je ilrit hod
noty hudobnej kultúry v rozsiahlom terit6riu Stredoslovenské· 
ho kraja, zvláiiť v jeho severnej časti. 

Vznik orchestra podnietilo niekolko priaznivých okolnosti 
ktorých dosah sa stal pozitlvnym podkladom k existencii ume: 
leckého telesa, reprezentujdceho naile interpretačné umenie 
aj za hranicami. 
. O vzniku SKO, jeho práci a poslanl pozhovérali sme sa s ria· 

d1tclom orchestra Jánom Figurom, ktorý stál pri jeho zrode. 

A~o dnes spomluate, s6druh riaditel, na začiatky čin· 
nosh Státneho komorného m·chestra? 

- - Každá nová vec, ktorá s1:1 začlna formov-ať, p1·e
chádza radom neodmyslitefných ťažkosti. Výnimkou ne· 
bol ani Stá tny k omorný orcheS'ter ·v Ziline. Stále s ver 
kou vďačnosťou spomln1:1m na bý·valého riaditera žilin
ského konzet·vatórla zaslúžilého učitera Vojtecha jakubi
ka, ktorý vefkorysým spôsobom umožnil usk·utoči\ovať 
v pri estoroch šk oly pr!pravné práce, súvisiace so vzni
korn SKO. V tom čase som už pôsobil len n·ko externý 
profesor ·konzervatória 1:1 od l. januára 1974, kedy vzni
kol SKO, až do konoa marca toho istého roku som 
uskutočt1oval všetky organizačno-riadiace prá ce v učeb
ni č. 3 na žilinskom konzervatól'iu. V krAtkostl s11 dot 
knem histórie vzniku SKO. 

V Zlllne pôsobil dlhé roky Me~tský symfonick9 orches· 
ter, v ktorého orga·nt-začnom poriadku holo zakot·v ené 
pripravit' pôdu pre vznLk budúceho pi'Ofesionálneho or
chestráln eho telesa. Základ tohto 11mutér·skeho orches
tra tvorili pedagógovia konzervatória H ĽSU, ako i r·ad 
žiakov žilinského konzerwatória. 

Pochopenie politick ých a štátnych .predstl:t-VIterov mes
ta Zi!iny umožnilo zabezpeč iť toto amatérsk e teleso naj 
ma po 'materiálnej stránke. Požiadavku na uskutoči\o
vanie čoraz väčši eho počtu k oncertov !1!11a t ét•sky or 
chester však už nestačil plniť. Priaznivá atmosféra vy 
plývajúca z u2lnesenla XIV . zjazdu KSC o kultúnnet po
litike ovplyvnila u l rozhodnutie MK SSR zriadiť v o'blasti 
stredného Slovenska pt·ofesionálne koncertné teleso. Na 
základe úspešnej činnosti bývalého M estského symfo
nického orchestra rozhodnutie padlo zriadiť profesionál 
ny orchester prá·ve v Zmne. Tu opätoV!Ile treba zdôraz
niť ·vefký záu jem a podporu predst-avlterov nášho mesta 
a okresu, zásluhou ktorých boli pridelené orchestru 
prevádzkové priestory, koncert ná siet'í a rodinné byty 
ttko základ, bez ktorého by budovanie orchest ra t}olo 
nemyslitefné. 

l-loci z členskej záklndne pôsobi dnes v SKO už l en 
9 hráčov. spomínam ·na všetkých zakladajúcich členov 
s úctou a nezabúdam na to nadšenie, ktoré podporilo 
pripravi( v krátkej dobe prvý slávnostný otvárucl kon· 
cert. Pochopitefne, v mnohom vdačlme za celkové vý
sledky našej práce stredným a vysokým školám, ktoré 
produ·kutú velmi dobre pripruvených hráčov. Vel'ký po
diel na umeleckom pôsobeni a výsledkoch začlnnjúceho 
telesa (vek ový priemer bol 24 rokov) má bývalý šéfdi· 
rigent SKO Eduard Fisch er, ktorý svoje velmi dobré 
odborné a muzikantské schopnosti a skúsenost i v plnej 
miere nielen uplati'lov.al , ale súčasne požadoval svedo
mitú umeleckú prlpra!Vu at od každého člena orchestra. 

Vaiie koncerty sú velmi obldbené u !Ilinského publi
ka. Nie je tomu inak ani v okoll váiiho sldla. Je známe, 
le máte !SVOjich stálych pOSlucháčov v radoch mladfch 
Yysolwiikolákov .a litudentov konzervat6rla. Ste s tfmlto 
mladfmi v kontakte aj Inou formou net len cez kon
certné vystúpenia? 

- Státny .komorný orchester úzko spolupracuje s 
Mestským klubom mládeže v ZlllnE_l. v k~orého budove 
uskutoči'lut eme prednášky na rôzne témy. Prednášate
rom je náš. šéfdirigent ján Valta, pripadne d·al ši členo
vla, ktor! ·v rôznych zosk upeniach sporadicky vystupujú 
pre našich priaznivcov z radov mládeže. Pomerne mno
ho mladých fudl, preva~ne z Vysok ej školy dopravy 
a spojov a z konzervatória, te členm i Kruhu ,priaterov 
hudby v Ziline, ktorý te velmi aktlvny a jeho gestorom 
je práve S·KO. 

Vo svojom dramaturgickom pláne máte zakot•vené aj 
koncerty pre itudujúcu a pracujúcu mládel. Co tým 
iledujete? 

- V snahe zlskavaf z radov mládeže bu·dúcich po:;lu · 
cháčov nadväzujeme kon1akty s jednotlivými ~kolami 
a v •spolupráCi s PKO a usporiada·tefml v iných mest ách 
uskutočt1U'jeme rad k oncertov pre mládež s odborným 
sprievodným sl ovom. Na tieto koncert y za radu jeme 
skladby pr ístupné mladým poslu cháčom poclfa jednot li
vých vekových skuplrn počnúc deťmi mater·ských škôl. 
Vefký úspech má najmll hud o·bná r ozprávk a Peter a vlk 
od Serge ja Prokofieva, ktorá upútn\"a deti nielen maj
strovskou inštrumentáciou, ale i prifažlivým dejom, kto· 
rý rozpráva člen Bábkového divadla v Zlllne ján Bureš. 

Za roky existencie Státneho komorného orchestra 
uviedli ste mnoistvo skladieb, ktoré zodpovedajú ko-, 
mornému charakteru telesa. Necltite ul vyi!erpanosť ti
tulov, alebo máte pocit, le je eiite dostatok hudby, ktorá 
i!akÁ na uvedenie aj v SKO? 

- 1 ·k ed sme v priebehu naše j pomer'lle krátke j čin
nosti prE_Jdvledll množstvo skladieb [približne 350] r ôz
neho štýlového obdo-bia, čaká náš ešte mnoho diel v do
mácej i svetovej hudobnej literatúre, ktoré by sme 
mohli s našim komorným obsadenim renllzova(. Dúfam. 
že medzi ne budú patriť aj skladby od súčasných slo
venských a českých autorov, ako l zahraničných skl a
da.terov, ·predovšetkým zo socialistických kra jin. Tu by 
som chcel zdôrazniť, že mnoho skladieb bol o venova
ných priamo nášmu o t·chestru a preto sa môžeme po
pýšit radom úspešných premiér skladieb od súčasných 
slovenských autowv. V súvislosti s touto otázkou chcem 
poukáza( na (lzku !>POlu·práeu SKO so Zväzom sloven
~kých sklada.telov, vďaka ktorej prostrednictvom tvori
Ýých objednávok získavame rad hodnotných hudobných 
noviniek. 

V .Zi!ine ste privltali rad významných domácich i za
hraničných umelcov. Mohli by ste pripomenúť niektoré 
mená? 

- - Za 9 rok ov svojej č i nn osti SKO hostil celú pla jli 
du umelcov: z ktorých spo meniem aspo1) Beitačkovú 
Kopčák a, Mtkuláša, Márovú, Rlahovú, Toperczer-a Lap: 
!lansk ého. W~rch ala, Klindu, Pazdéru, Matou!íka. Stl:!pá
na. Zo za hraničných k najv9znamnejšim patr i li Igor 
Otstrach. Igor Polrtkovski j. André Gertler juriko Ku ro · 
nut~a , Shizuki Jshikawa , Kurt Lewin, N~tálla Sachov
skal~ . M.tchatl Chomicer. Merja Vi rkHi ová , Claudio Cris· 
~1an1 a m.l. Pochoplterne, nemôžem vyčerpáv!ljúcim spô
sobom uvtest všetkých umelcov, ktori s nami účinko · 
vol1. Bolo i ch _mnoho a o i ch dojmoch z účlnkovania 
so SK~ sa mozno dočltať v pam!ltnej knihe orchestra 
kde su v rôznych juzykoch napisané slová uznuni~ 
SKO, v kto~·om našli ro~n ~cenného partmer11 pri sprievo
?och a tt e:1: o vyntkutucu:h pos lucháčoch 1:1 akusticky 
1 estettcky dobre pôsobiacom prostredí. uké ich privltalo 
v Dome umenia Fatru. 

Vái ka!doročný dramaturgický plán má jednu osobi · 
tosť : na konci sezóny ste poriadatelmi Festivalu komor
ných orchestrov ... 

--: SKO organizuje vu vlastnej réžii Festival komor· 
ných or chestrov. Záujem ná?iho poslucháčstvu ná~ utvr· 
dl! v t~m, že je správne toto podu.jatle orgarnizovať. Dt'HI 
12. má ja 1983 zazneli slávnostné úvodné fanfáry (v in
terpretácii pos lucháčov .konzervatória 1 už po šiesty raz. 
Osobitosťou tohtoročného festivalu bolo to že program 
otvár~cieho koncert_u sta l su z!'irovei\ predp~emtérou ver 
mt däležHého vystupenta SKO na medzinárodnom hu
dobnom festivale Pražská jar. Nášmu o rchest ru sa dosta · 
lo pocty predstaviť sa na tomto významnom hudob
nom podujat i po IJlrVý raz. V pt·iebehu predchádzajúcich 
•·?čn !kov sa predstavil o žilinskému publiku vyše 20 na
štch a zahraničných orchestrov. Okrem toho, že Festival 
komorných or chestrov je v Zlline jediným podujatlm 
svojho druhu v CSSR, zlskal si vefkít obfubu v meste 
! jeho okol!. Zát·ovet1 te výbornou konfrontáciou výsled· 
k_ov práce a úrovne jednotlivých orchestrov. je potešu
JUCe, že náš orchester nezostáva v tieni staršlch skú · 
sene jš ich a možno povedať l známejšlch hosť u iúcich 
tel ies. 

Oalš!m významným podujatim, na ktorom je náš ot·
chester spoluorganizá torom, je Prehliadkll slovenského 
konce11tného umenia, k toret štyri ítspešné ročnlky su 
už v Ziline uskutočnili. 

SKO dostal za roky svojej umeleckej činnosti moln.ost' 
vystupovať aj v .zahranič!. Svedči tu nielen o umeleckej 
kvalite, ale svoj pOdiel tu zohráva aj správne vedenie 
a dobrá organizačné práca, ktoré sa prejavuje v mnol
stve dobre pripravenfch vy•t6penl nielen doma, ale aj 
za hranicami naiej vlasti. Mohli by ate nám pribllliť 
atmosféru vaiich zahranU!n.fch koncertov? 

- V p!'iebehu doterajšej činnosti SKO sme uskutoč nil i 
t ri násť zahraničných zájazdov. Smelo môžem konštato
vať, že každý jeden koncert na týchto zá jazd och bol 
predvedený na velmi dobrej umel eckej úrovni, čo sa, 
pochoplterne, odrážalo aj v neopakovaternet atmosfér e 
v koncet·tných sá lnch . Spomlnam naprikl ad na ovácie, 
ktorých sa dostalo orchestl'u na predposlednom zájazde 
v Taliansku, kde v prekrásnom turistickom •Stredls·ku 
Lecco si poslucháči vyžiadali tt·i prldavky a doslova ne
t.hcP.I I pus tiť dir igenta. zaslúžilého umelca Ľudovlta Raj
; P. r a 1. pódia. Neza·budnem ·n a jedinečnú atmosféru, k torú 
vy tvorilo vyše št yri tisic poslucháčov v prlrodnom .amfi
teét t'i v špa nielskom mestečku Ollte, kde sa k oncert 
uskutoč nil pod baštami sld la nuvarských králov. Pôso
bivé a umel eck y velmi hodnotné koncerty nášho mla
dého telesa vytvárali a vytvárajú vždy 
velmi silné zážitky, či to už bolo v k oncertnej sieni 
v Helsinká ch, č i v rôznych sálach španiel ska, Talla·n
ska, Bel glckn, Rakúska al ebo v obrovskej au l e unlver· 
zlty v Rige. Všade sa vystúpenia na!\ich um elcov stretli 
s nadšenlm a vefkým ohlasom. 

Aké perspektlvy i!akajú Štátny komorný orchester? 

- Prvoradou úlohou je dobudovať stav orchestra z te
rajšlch 31 no 36 hráčov. Prečo tak nástojčivo o tom 
hovorím? SKO pôsobi na stred.nom Sl ovensku, to zna
mená mimo hlavných hudobných centier, čo· zákonit e 
so sebou prináša problémy pri zfskavanl umeleck~ch 
výpomoc! za nemocných hráčov a na doteraz neobsad e
né funkcie v orchestri. Pl án pracovnikov stanovený pre 
nás orchester neumoži\uje ho dobudovať, h oci v Cechách 
i na Slovensku vznikol medzitým r ad nových profesio
nálnyc h hudobných telies. Prekážkou stabilizácie or 
chestra te vysok á fluktuácia, ktore j pr!činy vidlme v 
tom, že mnohým hráčom nevy·hovutú časté zájazdy, je 
málo prlležitostf k zlsk avaniu vedfajš!ch prltmov oproti 
hudobným ·cen.trám a Iné skutočnosti. 

V tomto obdobi pripravujeme rozsiahlu úpravu Domu 
umenia Fatra v čiastke vyše 18 miliónov korún. Po ukon
čeni tejto úpravy, ktot·á bude trvať vyše troch rokov, 
ziska sl ovenská hudobná kultúra niel en velmi akustic 
ky uspôsabenú koncertnú sálu, ale a j dôstojný hudob
ný stánok. Zavf·šenfm našich snáh by mal a byť inš.ta lácia 
organu do zt·e~taurovaných pr iestorov Domu umenia 
Fatra. EVA MICHALOVA 

JOHANN SEBASTIAN BACH: TOCCATA A F0GA F DUR 
MAX REGER: TOCCATA A F0GA O MOL, C~SAR FRANCK~ 
HRDINSKA SKLADBA, MARCEL DUPR~: VIANOCN~ VA
RJACIE OP. 20 

Na organe hrá FERDINAND KLINDA 
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/\ku ~ítm zu~lúžilý umelec .dr. Ferdinand Klind11 plse 
v text oveJ časti. j.liutne. sklad hy nuhrat~ na jt!ho trul se·j 
profllove1 J,Jlatn r j>redstavujú mífniky, ktoré ho spr~vft · 

dzajít po celý život. Rozvlja a UJ.Jevií u je ich týrn. že sto 
JH nu čele jeho lw hatého repertoát' tJ. Cerp(l z nich. opíc
ru su o mysl ienkuvíJ hlbku worcov, hrúsi 11 upeviiuje 
si nimi t.echnické 11 umelecké majstľ()vstvo. k·torými sú 
J>ríznačne . V ce lom jeho ~irokom repertoári predstavujú 
!leto diela "stálice". ku ktorým sa neustále vt·acla u nu 
~vojich bohatých koncer.tných cestách ich zveraduje. 
aby tch napokon zafixoval na platftu, ktorá su slávu 
inšpirujúcou pre vi\etkých. Toocata a fúga F dur 1 BWV 
540 l )ol;wnna Sebastianll Bacha je vynikajúcou a pôso 
bivou vstupnou ouvertúrou celej nahrávky. Fanfa.róznos( 
Bachovej toccaty vystriedala v Regerovl toccatu fareb
ne a výrazovo bohatšia, v ktorej začlna uplattiovať Klin
da farby a :r.vukové dispozlcie nástroj!! (z Domu ume · 
nia v Ko?>iciUch ), s ktorými disponuje perfektne, s isto
tou. nadhf11dom a cez Francka gradu te ich až k Du;pré
mu. Fúgu od vl ja vo svojom výlmzovom pradlve hudobnej 
podstaty bez vnu.covania , vlastnej angažovanosti. Ne
cháva prirodzene plynúť tJrúd hudby, silný vo svojej 
umeleckej rýdzosti, bez nánosov zbytočných efek,tov. 
H J'dlnská sklad ba C. Francka žiari nevtieravou pôsobi· 
vou reg istráciou, tak odlii\nou - a predsa overa účin 
nejšou - od tých klľikfavých, často počutefných z kon
certného pódia. Kllndova rozvahu a vkus presviedčajú 
a umoctiu·jú v poslucháčovi silu autorovej výpovede, pod
čtarknutú inteligellltným umel eckým ,pod•lelom Interpreta. 
Kllnda si pri svojej •profllovej plaotn! volf t •rocha ne
zvyklú, ale pôsobivú dramaturgiu. Negradu te zvukom, 
11le umeleckým vkladom Interpreta . Nie od Impresie 
k toccate, ale opačne. Pôsobivosť dosahuje farebnou zvu
kovosťou . V Duprého V•lanočných va.rlá'!:lách op. 20 mal 
takúto možnosť a ·preto tu rozohral ·orga.n pr.skav.kou 
bohatej inštrumentálnej farebnosti. Rozž·iarená Impresiu 
vytvára atmosféru. k~orá zaujme a udrž! poslucháča vo 
svojej ná•lade, dlho doznieva 1:1 zlski:I·Va. Klindu prispel 
touto nahrávkou d·o kolekcie svojich profllovlek nielen 
záva·Žiný·m umeleckým a dramaturgickým vkladom ale 
i zmyslom pre komunikatívnosť s polucháčom, ktorá svo
jou kvaHtuu môže t•ozvitať jeho obzorv z organovej lite
ratúry. 

JOHANNES BRAHMS: ORGAN MUSIC (complette). 
Na organe hrá IVAN SOKOL 
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je Istou ctižiadosťou, ale i povinnosťou velkých inter
pretov odovzdávať svojfľ umenie čo mol'lno v na.jhlbšel 
a v natrozslahlejšej výpovedi. Vytvárajú tým obraz o au 
torovi, diele, ale vari na.jviac o sebe. Ten Sokolov s11 
každou novou nah.rávkou prehlbuje, cizeluje. Rozhodol 
sa pre hudbu, ktorá poskytuje zážitok, uvornenie, ale 
rovnako svojou komplexnosťou a historickou hodnotou 
za.plria biele miesta na mape slovenského Interpretač
ného umenia. Nahral pre OPUS kompletné .sonáty Felixa 
Mendelssohna-Bartholdyho, Maxa Regera. Ako dalšie 
z tohto radu vy.šlo kompletné organové dielo ). Brehm
~ a. j e výbornou myšlienkou dramaturg.Je OPUSu pripra
vovať kompletné vydanie diel čo možno v naj.kvaJi.met 
še j realizácii. Ivan Sokol te na takéto náročné úlohy 
výborne prLpravený. Celé jeho Interpretačné umenie pre
zentované na koncert•nom pódiu 1 na gramoplat.nlach 
presviedča o výnimočnej tvorivej Iskre, bohatej Inven
cii a nevšednom umeleckom vkuse. So zmyslom pre 
mieru zodpovednosti k hudbe interpretovaného autora 
dokáže usmerniť hudobný prúd do vlastných osobnost
ný.c.h dimenzii Tešpektutúc pritom autora l svoj v·klad. 
I ked vieme, že jeho doménou je Bach, nemenej závaž
ný je pre neho Reger, Mendelssohn, Franck, Llszt, Mes
slaen, pôvodné slovenské skladby pre organ, čl 
Bl'ahms ... S Brahmsom rezonujú na spoločnej vlne 
hudby ). S. Bacha, ktorý je pre oboch splritus movens 
celého diela. Každý zo svojho zorného uhra - sklada
tela minulého storočia a Interpreta súčasnosti - hlad! 
na teho dielo s bázou a úctou. Mo!-no práve ·preto do
kázali vytvori( hudbu tak oddanú a pritom . presýtenú 
pocitom Istoty, hlbky. Ten, kto pochopi Baeha obsiahne 
dary, .ktoré môže zúroč!( v absohUnej oddanosti hudbe 
a i u Iných autorov. Sokol pri Interpretácii všetkých 
skladieb Brah!T15a sa držal tejto myšlienky, prehlboval 
JU, rozvltal a grad·oval k mystickému záveru. Dve pre
lt'Jdiá a fúgy a mol a g mol, plody mladíckeho zápalu 
u zoznamovania sa s ná•stro jom [ venovaoné Cl are Sch u· 
mannovej l v kompoz.Jčnet fakt11re citelne navllzujťl na 
j . S. Bacha. Technická brllancla, práca s registrami a bo• 
hatá fa·ntázla podporili Sokolov Interpretačný zámer. 
Vo fúge as mol napriek .romantickým nánosom l])a-rtltúry 
necháva Sokol vyznlef čistote t ejto hudby. Je to kompa· 
zl cla pfsaná sice pre komplikovaný nástroj, ale Inter
pretácia podporuje klasickú č-Istotu zápisu b~ roman
l ic kých vášni a zvukovej na·dnesenosti tohto štýlové
ho obdobia. Sú to skladby odlišné od inštrumentálne 
presýtených pa·rtitúr Brahmsových symfonlckýc·h diel. 
Brahms je v nich ponorený do seba (najmä v Chorálo
vých predohráeh ap. 122] a predostlera tu najvnútornej· 
šiu rudsk(J a umeleckú vý.poveď. Sokol pochopil zéme
ry autora a svo jou citlivou realizáciou -Ich plne .podpo
ril. Nech ce vládnuť, ale plne sa odovzdáva dielu 1 ná
stro ju. Vefkosť je práve v miere, ktorá te u Sokola vždy 
dokonalá, výstižná, nepreexponovaná. Vrchol svojich ži
votných prehodnotenl vkladá Brahms do Chorá•lových 
predoh!er č. 7 a 9, v ktorýc-h hudba gr adu je, nie v zmys
le katarzie, ale zmierenia, oddane j pokory a vyrovnania. 
Sokolova nahrávka Bra·hmsa. sa za.rad·uje medzi teho vy
nika júce lntel'pretačné výkony - opusy -tvorivo cltlace
ho ducha. ETELA CARSK.ť 



NAS ZAHRANICNÝ HOSŤ 
Na tobtorcK!nýcb Zvolenských hrách 

zámockých opäť vystúpil významný oJÍ'lr
ný svetobelnfk - rumunský barytonista 
Dan )ordachescu. Do Ceskoslovenska za· 
vftal ul po nlekofký ru - SJMimeniem 
Jen jeho posledné vystúpenia v opere 
SND: Luna v Trubadúrovi ( 1977) , Gur
mont v Traviata (1979, 1983). Predstavil 
sa ul aj na Zvolenských ihrácb zámoc
kých: v roku 1980 ako Luna v Trubadú· 
rovi, v roku 1981 ako Renato v Maikar· 
nom bále, tohto roku ako Germont vo 
Verdiho Tr aviate. Patri teda k najčastej
lfm zahraničným účastnlkom tohto náš· 
ho letného operného festivalu. Počas 
jeho pobytu vo Zvolene sa zrodil aj ten
to rozhovor. 

Ste spevákom, ktorého mono je známe 
v celom opernom svete. Ako ste sa do· 
stali k spevu? 

- Najprv som študoval na p rávnic kej 
fakulte a až neskôr som sa rozhodol 
študovať no Akadémi i múz ick ých umeni v 
Buk u re~ti . Tu som v roku 1956 ukonči l 
štúdi um spevu o hneď som sa sta l sú· 
list om Státne j opery v Bukurešti. V tom 
ča se sem sa zúčastnil JH J niek ork ých spe
váckych sútožlaoh, ako napr. v Zeneve, 
Salzburgu, VIedn i , Br useli atd.. p ričom 
z trinást i ch som si odni esol ocenenlil . 
V t•ok och 1958-60 som sa špecializov,JI 
v Schol e can torum a nn univerz i te •v l'a 
r iži u Carla Panzer a a Lotte Schôneovei, 
v Sal zburgu u pr of. B. Paumgar tnei'H, 
4 mesiace v Bol ogni u Tullia Ser afi na 
11 u Gior g i ll Fllvot·ettll v R!me. 

Vyskytli sa vo vašom živote také stret· 
nutla alebo vystúpenia, ktoré mali roz
hodujúci význam pre vašo ďalšiu karié
ru? 

- Ano. samozrej me. Pov edal by so til. 
že t<J k ými momenlami v 1110 jom zivute 
bo l i spum!nané s Ctťaže. putom mo je stu 
di(t 11 st t·etnutla s pr ofesor om Cunsllln · 
t ínom St t·oescom. ktorý v m ladosti sp te· 
va l v Amer ike. neskôr v Londýne spolu 
s Curusom. Vernu doleži té bo lo pre nut;J 
nesk ursie st retnu ti u s Fru ncesco n1 Sic t
li unim. r iudit r. ľom millí nsk ej Lu Scu iy. 
il, su mozrejmc. s dirigen tom Ricca rclu 111 
Mu ti m. kt orý je dnes pudfa m iw . nat 
v!l čš!m operným di n gfmtom. S n im SO li l 

Dr<ižď11nské hudobné slftvnusti p11 t r iB 
po dnes už svetozn (Jmych berl ínskyc h 
slávnost iach k nu jv ii čš!m pod u ja l iam tuh 
to dn1hu v NDR. Ký m v Ber l íne iC vý
ber repertoú r u pestrej~ ! u predstaven ia 
činohemé. ba letné a na jr ôzne jšie for my 
modem ého d i vacl el níc tvH. tak v Or(t žďB · 
noch spoč!v 11 ťažisk o jecln ozn a čnH nu 
oper e a koncertoch. Je tu Istá pr ibuznust' 
s nu~lm i BH S, t•ozsahom ponúkuného J'e· 
per toáru sú v šak BHS podstat ne ·sk rom
nejšie. Toh to r oku na prel ome má ju il 
j(mu ponúkali Dr(tžďan s k é huclohn é si (JV· 
nosti nie rn r.ne j ak o 105 podu jati . z kt o· 
r ých nu jm!l ni ektoré operné predstil vo· 
va li ukážk u nujprog r esívnejš!ch snáh v 
tom to žánri. 

Ok r em dontftcc j opcrv pohos tinsk y vy · 
~l úpili operné súbor y z Budapešti ( Stá t· 
nu opera il Komor ná oper a). Hudobné d i· 
vadlo Stanisl uvskéhu - Nemirovi č a-Dan 
čenku z Mosk vy, ak o u 1 operný súbor z 
Lipsk u. A posky tli naozaj ~ i rokú pulet u 
repet·toli r u i mimor ia dne zau jímavé a v 
mnoho m novátor ské l novátorsk y i nter · 
pretované dielu. 

Rozhú<!'le na jviac pozornosti vzbudil o 
pr edst Hv•"n ie Mozartovej opery Don Gw · 
vunni v podu n! Stí1tne j opery z Budu· 
pešti , ktoré t•ežfroval J. R. Ljubirnov. ~éf . 
režisé t• moskovského Oivudla Na Tugan
ke. An i týmto predstavením nepor usl l 
t rudlciu svo jho nev šedného h ľndačslva. 
na k t oré sme si pr ivy kli v jeho č i no·h er· 

nom súbore. Svojou prvou réži ou opery 
všu k dosiuva ~okova l. Predstuvi l túto 
operu v novom svetle tý m, že samot ný 
pr fbeh považoval za d ruhor adý a i n ~t:O · 
nuval skô r lt l ozofl u .. vci: nAhn" n ona fua 

Barytonista 
DAN 
JORDACHESCU 
absolvoval nespočet n e veru pr edstavení v 
La Scal e, ako a j na v šetkých v ýznam 
n~ch talianskych opemých scénach. Na
sledoval Londýn , Pa t•íž, Vi edeti . vystúpe
nia v Amer ike. 

Kolko úloh obsahuje vái repertoúr 
a na čo sa ipecializujete v rámci váAho 
odboru? 

Doter az som spi evul 76 úloh, tJ r i 
čom upr ednos ti'tu jem Verdiho a Moznrta. 

Ste v Rumunsku trvale angažovaný ale· 
bo dávate prednost' zá jazctom? . 

- Od roku 19 513 som trvale angaž,)VU· 
ný v Buku re~tl u dodnes som a-bso l vo 
val 186 zah runi č n ých tum é po celom 
svete: bo l som v Kilnnde, Mexi ku, Ve
nezuele, A rgentfne. Bntz! li i, Peru . Pa 
name. na Oaiekom výc hode to bol o Ja
Jlonsku. Cinu. Filiplny, Mani l a, Singapúr, 
Indonéziu. Ch ýha jedine Aust rá lia. 

)e ešte nejaká úloha, ktorú ste z ba
rytonuvéhu r epllrtoáru nespievali ? 

- Chýba len Ver di ho Mac beth. 

Ste činný aj ako očiteJ spevu? 

- Tn jto činn osti su chcem v enova ť 
iniHnzlvne za laké :l --4 roky. V s(J č: t ~ · 

nost1 som llávul l en n lekofko spevlí ckych 
k urwv. Pred pár mesiucmi to bolo vo 
Wi ndsure v Ku nacle, v M tch i .l(anne v US/\ , 
vo Venezuele 11 Singapúre. 

Pr i výuf be na vašich kurzoch vií m 
ide viac o spevácku h~t:hniku alebu o 
vytvorenie urf ite j opernej úlohy? 

- ú lohu ulebo k oncert móže spevák 

na 1 .. vecného" Komtura . pr ičom v 1111 10 

hon1 s ;, inšpirova l Pon teho poukazon1 na 
Danteho l n fcm o z Božsk ej k omédi H. Od· 
vážnu pusild i l orchester nu ,av isko. skve
l ého pa rtner a 111111 v mladom dir igen to· 
vi Jftnusovi Kovticsov i (d i r igoval spam!!· 
11 a sí1nt hral u j na čemba l e recitat!vy t. 
čím vy tvo ril bezpros tredný k ontnkt nte· 
dzt spevá k mi. zborom i orchest r om. k to· 
rý pr ek va pi l ~ týlovu pregnun1 nýn1 nAi\l u· 
clovun lm. vsku tk u mozar tovsk ým f r ázo
van! m u p1·ia m sólist ickou vl r tuo?.itou. 
Ot1c hest ri sko predstilvovalo pek lo a t.o · 
ko ľvek do1i pad lo - vzb[klo pla met1om 11 
na konc i a j ~Iím Do11 Giovann i nachádza 
v 11om spr avodlivú pomstu za svoj zh ý· 
J'a l ý život. Je to predstaven ie vefke j me
tnfo t·y, veľkého mu JSi ra a veľ k ých rea · 
l izá tor ov. Vyrovnané speváck e výk ony 
len umocnili silu toh to výk l ad u diela 
na čel e s p t·ed stavit eľom Giovanniho G. 
Melisom. il ie a j skvelým Leporellom 
L. Polgá ril il Donnou Annou ] . Kukelyo· 
v ej. Samotné predst clVenie zo zač ia tku 
značn e dezor ien tova lo publikum navyk · 
nuté ntL iného, tradičnej š i eho Mozar ta. 
no napokon sa v záver e odvďačil o s(t
horu ovliciami. k tor é čl ov ek v el i · 
vadl c zaz 11e l en zriedkuvo. Stál u 
by zu t u v idief túto inscenáciu i v Bru· 
t i slavel 

Profeso r j oachim Her z - právom po
vužov ŕl ný za nas ledovn íka W. Felsenstel · 
na - pri pravil s drážcfilnským oper ný m 
súborom pr emiéru Mozut'tovej opery Cosi 
van tut le. Premiéril scénograf ick y síce 
n ic cel kom vyda renli ( scéna a k ostýmy 
B. Schr ti ter). ul e r eži jne pri pravená s 
ahsolú rnvm zmvsl utn pre jr.mnnst1 tP.j to 

Lipska oper~ sa v DrážtJ'anOdt Jlrcdsta vila 
tarokrásna pani majstrová. 

i ns•:cnác1uu Zuumc rmannove1 upery 
Snímk a: nrchiv Lipsk ej OJl HI' Y 

t!Utlll! ll l ! l"' (l l'l:! llVil l 11!11 ~O "j) l d ~ll ll• 

techn i kou, musí r ok y st uclovat. put ullt 
roky zf skava ť na scéne pt·ux a zclok ona
rovat svo ju techniku. Až potom sa stá· 
va opravdivým opemým umelcom. 

Obdivovali ste nejakého spevák a, bol 
vém niekto vzorom? 

- Ako spevák t u bol Caruso. ako ba· 
r ytonistu Ti to Rurru. 

Kofko predstaveni spievate do roko? 

- MOjil k ariér a sa deli na opel'll tl " 
koncertn Ll. Zil l r·ok ubsolvu jem 40 oper 
ných p t·ecl stavenr. 20 piest1ových rect tll · 
lov tt l 0- 12 symfonlcko-vokálnych d11:1. 

Máte pred vystúpenl m niekedy strach? 

- Vždy l Pr e mf111 je každé vystllrH' 
nie debutom, l ebo vždy spievam pr e illl• 
publik um . musí m mu vždy da ť to, čo \J tlo 
mi\ a požad u je. 

Ako predstavlter .. starej" spevácke j 
~koly aký máte názor na možnosti a 
schopnosti dneAnej mladej spevácke j )IC · 

nerácie? 

- Dnušná gener itci il chce J'ýt:h lo vy 
~tucl ovať a za t - 2 r oky urohlf vef ku 
k Hľié t·u . To a le ne jde. tu je kat <~ s tru fdl 
St údium trvá rok y a až potom by mnl • 
mladí oper ní speváci ísť spieval nn see 
nu. Ja spi P.V ŕl m 34 r okov. z toho v ope 
re 27 r okov. Escnmilla v Prah e so m sp i l: 
val pred 25 rokmi! Verk ll k lli'Jét·u mc\ž1: 
spevák robil len v kfude. s rozvah ::~u 
il umom. ak su nechce za pár r okov 
zničiť ! 

ALEXANDER HA NUSKA 

opery. skór opcr v ·žarr. hll la na 1.v y 
i:<t jn ci precí zne, lliOZil r l ovsiH! f úrov n i a 
i nterpretova nú ~ vy i'ovn;Jný ll lt sô l is tu;ký 
mi výkonmi. 

Póvudnú tvorbu r uprezen tova l u dielu 
dnes značn e frnkvf:n tovilnélw il nao; . .t , 

rechntc ky sk ve le pnpt avnné llll sk lada ti: 
ra st redne j gener ftc ie Uda Zlllllll et' nlill t · 
na ·- Čaruvn lí pani mu jsl rovli r pod l'a 
rovnomenne j hr y F. c;. Lor cu 1. c;ewand 
huusorchester. je dnes ~plčkovým te li' 
som n n á ročn ti part i tú r u jn ezv yčili iW t 
inšt r umen tácie a tým nc konven č né h u 

zvuk u i zvládol na ntimor iadnej úr ov n t. 
je to opr.ril , kiOt'A by si zasl (tžl la uvedi: 
n ie a j u nás, pretože je námetovo i h u 
cl obne p rlťa :Wvá u zau jimavít. Sk ladawr 
Zi mm ermann su napokon prezen toval ar 
pri sl ftvnostnom otvor ení festiva lu za u ll 
muvou precl ná!;k ou na tému ,.Richurli 
Wagner a my" , ktorou l en dokázal svu 
ju m imoriadnu r ozh racl enos f a vzdela 
nosť v hudobnej li tera túre. 

Budapeš tiansk u Komol'llá opera u vi r~ cl 
la v dosť konvenčne j podo·be oper u Ry 
bárske dievča N. Picc iniho, v k torej du 
mínovala mladučk á M. Zemléniová v 
hlavne j ú lohe. O ne j bud eme e~ te i~te 
v eru počuť. Veľk ý oper ný st'tbor z Bud a
pe~li uviedol este zt·iecl k nvo h t·anú ope
r u G. Verd iho Lom bil rďa nta na prv f' t k n 
ži acke j výprave. u to v n 11 1111 o~iJ..,ol\lt 

ne j oper nej k onvencie. Otelo ... a Illu l ne t•· 
zna čne static ké a nevdo tn k i.ludí doj CIIt. 
že Verd i tu kop fl·ovctl sám seba z oper y 
Nabucco. Asi a j preto sa tá to oper a ob· 
javu je na opel'll ýc h scénach oza j Jen spo
r adick y. 

Ml moriudnym zážitkom bol sy mf onic· 
ko-vok(tlny koncert . na k t orom odznela 
Spoloč ná večera apostolov od R. Wag· 
ner a nn počesť stého vý ročia jeho úmr· 
t ia. P!iť mužsk ých zborov ých teli es l z 
Ber lina, Lipsk a a D rážďon ) spol u s or · 
ches trom Stuatsk upelle Dresden [ d i n · 
gen t Hans Vonk ] vy tvorilo nevšed n(t z vu. 
kovú k u l i su tohto mál o známeho diela 
predslo vu júceho vo Wagnet ovej tvorbe 
sice nie je j na jtyp icke jšiu polohu . ale 
jednako je d ielom ma js!l·ovsk ý m a ne· 

"smierne sugestívnym. Dojem bol uchvn· 
cu júci. 

Za t ýždei't sa v!iak nedal obsluhnu f eP.· 
I ý, mimor iadne bohatý pr.og ram. Nesll · 
hol som moskovsk ú opeľu , an i operu z 
Blagoevgr adu, balet Komick ej opery z 
Berlina a vera koncertných podu jali. z 
k torých k aždé o sebe vera sruboval o. 

Cinoher né i hudobno·z(t bavné divad lo 
sa počus slávnos tí prezen tovalo v pod
sta te konvenčným r epertoárom a tvori · 
l o i ba akúsi zdvoril ostnú kul isu k sk ve
l ým h udobn ým pod u ja liam. 

DALIBOR HEGER 

~~HRANIČIA 
Dita 6. juna t. r . uplynulo 80 rokor 

od narodenia Arama Jfjiča ChačaturiiDI 
( zomrel 1. mája 1978), arménskeho skll· 
datera a dirigenta, národného umelCI 
ZSSR. Kompozlciu itudoval na Hudobao· 
pedagogickom inititúte GnesinO'fCO'f ' 
Moskve u M. F. Gnesina, v jej it6diu po
kračoval na moskovskom konze"at6rll 
o N. ). Miaskovského (obs. 1934]. Od ro· 
ko 1950 pôsobil na oboch týchto hudob· 
ných učililtiach pedagogicky, od 1952 
ako profesor skladby. Od začiatku pif· 
desiatych rokov sa venoval aj dlrigo· 
vnniu. Spolu so S. Prokofievom a O. Sol· 
takovičom patri k najvýznamnejšlm a ' 
zahranič! .najznámejilim sovietskym skll· 
da telom . .. v jeho tvorbe sú zretelné vply· 
vy r uských klasikov M. l . Glinku, P. l. 
Cajk ovsk ého, N. Rimsk ého-Korsakota, 
Kolorit jeho partitúr ovplyvnH franc61· 
sky impresionizmus. Chai!aturianovu bud· 
bu charakterizuje svojr ázny Jyrlzmu 
sfarbený arménskym a východným ko· 
loritom, pestrá inštrumentálna paleta, 
zvukové, rytmické a harmonické kOD· 
trusty, vitálny až motorický .rytmus, •of· 
nií rapsodicl< .'.i forma, dôsledná motl'flc· 
ká práca a jasná tonálnosť. " Cennfm 
vkladom do hudobne j kultúry súčasnosti 
sú jeho viaceré závažné diela - balety 
Gajané a Spartakus, 3 symf6nie, klavlr· 
ny, huslový a violončelový koncert, mno· 
hé komorné a vokálne diela. Sirok6 JIO' 
JIOiaritu dosiahla tiež jeho scénická (naj. 
mä k Lermontovove j hre Maškaráda) 1 
filmová hudba ( Stalingradská bitke. 
Othcllo a iné ] . Záslužná bola aj jeho 
rozsiahla kultúrno·spolo~enská a org•· 
nizai!ná činnosť. V roku 1963 bol zvole· 
ný za ak ademika Akadémie vied ASSR. 
Za svoju vynikajúcu kompozičnú člD· 
nusť získal r ad n ajvyššieh domáci ch ,,. 
znamena ní a oceneni (Hrdina soclallstlc· 
ke j práce. Nár odný umelec ZSSR. Laure6t 
Len i nove j ceny, Stá tnej ceny ZSSR 1 
ASSR]. 

Sedemdesiat e narodeniny oslhll 10. 
júna t. r. Tichon Nikolajevič ChrennikOf, 
jeden z najvýznamnc jAich sovietskych 
skladatefov súčasnosti. národný umelec 
ZSSR, od roku 1948 nepretržite generil· 
ny ta jomnik Zväzu sovietskych sklad•· 
teluv. Kompozfciu študoval na Hudo~· 
no-pedagogi ckom i nštitúte Gnesinovcof' 
Moskve u M. F. Gnesina a na moskOf· 
skom konzervatúriu u V. J. Sebalina. kde 
tiuž studoval kla .lir u G. G. Ne jgauza. 
O vý t•azné obohatenie sovietskeho hu· 
dobného divadla sa pričinil operami V 
búi'ke. Matka, Frol Skobejev, baletmi 
1.:\skou za l ásku, Husá rsk a balada, ope· 
I'IJtou Sto čertov a jednu dievča, hu· 
dobnou k1·onikou Biela noc, muzikálo• 
Oorote'ja, detskou operou Chlapček-te· 
likán a detským baletom Náš dvor. Do 
súčasného koncertného r epertoáru pri· 
sr1el tromi symf6niami. tromi koncertmi 
pre klavír a orchester , dvoma huslovf· 
mi n violončelovým koncertom. Početa6 
hudbu skomrJOnoval k d i vadelným hr611, 
filmom a tel evl zny m inscenáciám. Po dl· 
hé t•oky je Chrennikov zasväteným ia· 
terpt·etom v lastných klavirnych skladieb, 
ako a j klav i rne j tvorby súčasných soYiet. 
sk ych a zah raničných skladatelov. Vf· 
znamná je Chrennikovova dlhoročná po
litická, koltú rno-spoločenskä a orgalll· 
za čná činnosť. )e nositelom viacerých 
najvyššieh domácich i zahraničných vy· 
1.namenan 1 ( Hrdiha socialistickej práce, 
Národný umel ec ZSSR, Laureát Lenlao· 
ve j ceny, Státne j ceny ZSSR, Glinkonj 
ceny, Medzinlírodnej hudobnej ceny 
UNESCO]. 

Na tohtoročných Berliner Festtage, 
ktoré sa uskutočnia v hlavnom mest• 
NDR v dňoch 30. 9. - 16. 10. 1983, vy
stft(li 27 súborov a 15 s61iltov z 24 kra· 
jin. Bohato k oncipovaný festival má Dl 
svojom p rograme vyše 280 podujali. Na 
n tváracom koncerte festivalu v budon 
Komick e j opery zaznie Beethovenova 7. 
symf6nia, nové d i elo Siegfrieda Matthu· 
sa, aku aj premiéra Sedem spevov pre 
kontraalt, gitaru a orchester od Mlklu 
Theodorakisa. Zo zahraničných telies 11 
okrem významných činoherných divadel· 
ných súborov ( Burgtheater Wien, Stary 
Theater Krakow, Majakovského divadlo 
z Moskvy, Divadlo Na provázku z Brna] 
predstavia v Berline Ceská fllharm6nl1. 
Consortium Antíquum z Belgicka, Hl· 
dobné divadlo Havana, spevácke a hl· 
letné súbory z Juhoslávie, Kolumbie, Mo· 
zambiku. Filipi n a ZSSR. 

ú strednou témou toh toročných Kauel· 
s kých hudobných dni ( 28.-30. okt6bra) 
sú ,.Husle - vfera a dnes". Na 8 kOl· 
certuch v r ámci trojdňového festivalu ll· 
znie ' množstvo skladieb na jrozmanltej· 
šfch žánrov a druhov zo všetkých ltt· 
lových obdobi , venovaných husliam 1 Itl 
prlbuzným nástrojom - violončelu a 
viole. • Zaujimavým slubuje byť n1jml 
koncert súboru Musica Antiqua Kotli 
zostavený z diel starých majstrn 
l Sch eidt, Castello, Vita li, Marini, Biber, 
Schmel zer ) . koncert virtu6znej llteralt· 
ry (Rossi ni, Pagani ni, Liszt, Martini, , 
Str avinskij, Vi euxtemps, F. M. Beyer, l· 
Barriére ] . ako i uvedenie menej frekwea· 
tovaných diel určených husliam, rap. 
sláčikom ( G. B. Vintti : Koncert pre hDI· 
le a orchester a mol. č. 22; Cherublnl, 



Belgické Le Théatre de I'Oeil vystúpilo 
v Bratislave 

VILLON OČAMI SÚČASNÍKOV 
jednou z llložn ych <1 IS t ~ a j ~ rotlukti v 

nych podôb .. divad l u poézi~" preclvi~tl l i 
na umel eck om turné do Ceskcs loven skll 
mladi belgiCk ! divudelnkl, zd ružen i v 
Le Théatre de I'Oeil. Pitl ti hudobn!ci i l 

~tyriu herc i pok úsi li su svo 1ráznym spg
sobom o p1· er ozprávunte život a Fnlnco l 
sa VIl lona. v ys l oviť k jeho pohn4Jel h io
grafli svoj vl astný vzť ah ( !ilkrečeno ge
neračný ] 11 demon štrov!l( ~t á lu ln ~ pt ra 

Uvnosť a Fllozortckú p l atnos ť poézie tuh 
lo velkého zjavu Francú zske] literutúr y. 
V pôvodnom programovom vyh lásen!. u
vere jnenom u ] v bull et ine k predstuve 
nlu, sme sl p reč!ta l i , že zámerom tvor 
wv predstaven ia JA FRANc;;Ois VILLON" 
!lAK... bolo. a hy su prvky slovesné. 
hudobné u fyz ick é navzá ]om prel!nali 
a mali rovnukú emuUvnu gradác iu. a to 
na spôsob Wi!gnerovhu ,.to tálne'ho ume
nia". Doslovn sme st p reč! tali: .. Chceli 
~me vytvoriť typ dia lekticke j hry, vizuá l
ne] i zvukovej súčasne" . Treba spravod 
livo ~r tznať insc enác i i, ktorú sme v Bru · 
tislave videli nu Nov ej scéne ( 22. júna 
19831. že k zmyslu V t llonovho života 
1 jeho poézie podurilo su ]ej pren i knúť 
v pomeme sústredenom 11 disc iplinova 
nom tvure. že to bol pi'lstup poznnme
nan9 ži votným nťizo rom u postojmi n a
\!ch súčasn l k ov a na jmil slovn á časť 
1 prehovorv v próze. r ec!t {lc iu. spev , pr i 

lál!t!i' z inscl!nácic Ja Fran '<ois Villnn 
llak . . . V popredi Fran~toise Pontie r ová, 
ktoré vytvorila vi etky lenské postavy v 
lascen6cii. Vpravo h erci Ala in-Guy Ja
cob (s{Jčasne scénárista a režisér l a 
Alain Pascal Housaux. 

Sn !m ku : a r ch i v Slovk oncertu 

kturu 111 vystupu1~ tlu pup r~d ld výzllll l llll 
vii hodnotu slova a pod. l mn la vysok ti 
úroveií tak mer dokonalej, zvuč iHl j a 
zmyslupl ne j tiiV iskove t reči. V huduu
nej zl ožke sme holi svedkami 1111e~unw 

a preplietHniu S<l roz.ma nt t9ch žl\nrovych 
postupov , k toré v izo lovuných sekven 
c iách boli sic e funkčné. ale cel ku ch ý 
ba l zreteln ý spo ločný menovatel, 1:1ky~ 1 
výrazne pr!tomný a ~t ýlove dôsledne 
upi l:l tJ)ovaný l eitmoliv. Pomerne vysokú 
hodnotu mal1:1 a j divadelná zložku i nsce
ná cie. u to najmil vo svojej druhej ča s t i , 
kde sa maximá lne exponovala znakovosť 
r ekvizity a k de sme boli svedkami po
meJ·ne spolahlivej pohybovej herecke j 
pripruvenosti súboru. Hor~ te to už bolo 
s tým prok lamovanvm orguntckým pre
pojen!m všetkých zložiek inscenačného 
tvaru . Do!\l o k nem u tba na niek olku 
málo miestach. zatial čo vilčSia časf In 
scenácie dos ť dósledne oddel ovala od se
ba hudobn!k ov a hercov. Obe zložky ma 
li sice svoj u hodnotu, 1:1te k tch syntéze 
n edoch ádzalo v takej mie1·e, ako sme 
to právom očakávali. 

P1·e scenáristu u režiséra inscenActe 
Alaina-Guy Jacoba bol východisk om I'O· 
man o F. Villonov i od Francisa Ga r ca. 
Roman poslúžil tvo1-covt inscenácie skOr 
ako podnet , než ako dôsledne upl ati\o
vaný de jotvorný komponent. To bola ne
spame sympatická črta tvorivého p r !· 
stupu. Tak sa potom podurilo organ ic
ky za komponovať n a jznáme jšie Vilionove 
básn e ( prerozprávuné modernou francúz
~tinou] do i nscenačného tvaru a urobiť 
ich súčasťou te jt-o svojráznej biografie. 
Auto r hudby Juan-Marie Billy sn zusu 
in špiroval viac súčasným štýlom fran 
cúzskeho šansónu a modernou i n štru 
mentáciou. čo napokon tiež podporovulo 
pôvodný zámer - vydolovať z Villonov 
h o životl:l a poézie to, čo má silu aktiv
n e pôsobiť aj na nášho súčasn!ka . V 
každ om prlpude bo l tu ]eden z vefmi 
za u j(muvých spôsobov inscenačného oži · 
venia poézie, ktorá v k ont exte s hud 
bou s1:1 brlm i tomu. aby sme .,omáčku " 
tex-tových spo je nr vo výsl ednom I VI:I I'e n e
c!tilt ako múku a šk 1·ob v zlej kuchyni. 
Preto sme a j priv!tali možnosť stretnúť 
sa s tým sympatick ým belgickým súbo
r om . ktorý nuvy!;e v B1·atts l 1:1ve nu!;iel 
dos ť vdačných u pozorn ých divákov. 

MILAN POLAK 

úspech mad'arskei operety v Prešove 
JENO HUSZKA: BARONKA LILI 
Opereta v trofch dejstvách. Text Ferenc 
Martos. Preklad : Alexander Balega. Ré
lia: )in Silan. Di r igent: Igor Rusinko. 
Scéna: Pavol M. Gábor a . . h. Kostfmy: 
Zuana Bočekov6 a. h . Zbormajster: Ivan 
PIOIDOVskf. Choreograf: Frantliek Vy
cbodil a. h. Účinkuj{! sólisti, ~bor, bal et 
1 orchester OJZ v Preiove. 
Cnkoslovensk6 premiéra 6. a 7. mája 
1983. 

Poslednou ~rem1e ro u tohtoročnej se
zóny v Pr ešove bola opereta Barónku 
Llli, jedno z "nu jpopu lárnejšl ch diel kla 
sika madarsk ej oper ety Jenô Huszku. 
Na~t udovan l u oper ety venovali tm;ce

nétort a hlavne reži sér mimoriadnu s!<l · 
rostlivos(, čo a i pr inies lo zaslúžené avu
Cle. Z inscenácie VHn te poh oda. snahu o 
prllažiivíl podobu dielu. Zvlášť plodným 
sa ukázal plsomný aj osobný kont1:1kt so 
synom sklaclalefa - dr. J. Huszk om. p ri 
tomným a j m t premiére. Jeho cenn é pri 
pomienky i návr h y zohladniia k onečn á 

dramaturgická ú prava oper ety. Vh odnl\ 
lmputácia niektorých populárnych pies
n! z iných Huszkov ých op er iet zvýSi i a 
melodick ú prlfnžlivosť Barónky Llli . Zdá 
sa te a j hrané rt ná i e oper ety bo lo uvliz -

Scéna z druhého de jstva . V popredi 
H. Horv6thod (L ili 1 a S. Benko (gróf 
Dl6sh6zyl . Sn!mka: A. Zi ~ ki! 

llvou voľbou z troch teho existujúcich 
ver zi!. Tvorbu J. Huszku poznaj(! aj bru 
tislavsk l návštevníci Novej scény z insce
náci e jeho operety Gííl Baba ( 195!>), ako 
aj Košičania z inscenácie tej Iste j Ot>e
rtl ty v koši ck om Stá tnom di vadle 11958 l. 
Barónku Llli v~uk p1·ešovská spevohra 
uviedla v ceio~tá tn ej premiére. 

Inscenác iu te;to operet y hovor ! jasne 
o reži sér ovom dobrom zoh l udnen! mož 
nost! súboru . Réžiu Jána Sllana je pre
hfadná, l ogic k(!, grudu júca v 2. delstve. 
To je bohaté n a pest r é výstupy cel ého 
súbor u - zboru , baletu l sólistov . Réžiu 
z niekolkých tn scenačne možných a l 
ternatlv volilu triezvy nadhfad. Zo vz(l:l 
hov jednotlivých postáv vylúč ila senti 
ment u zvýruznlla vkusnými akcentami 
spoločensk ú atmosl éru začiatku 20. sto
roč iu. Pr edstaven ie vduf.! zu dynamičnos ť 
1 dobrému p r ekl1:1du Murtosovh o llbt·et l:l 
1\ lexundrom Balegom. 
Pozornosť si zusl uhujú sl u!\ivé kostýmy 

host u júce j Zuzany Boček·ovej, har monic
ké v strihu i fa r bách . U h l avných pred
stnvi terov vyzdv ihujem najmä herecké 
zázemie. Stefan Senka v m ladokomick e j 
postave Frédiho, u l e a i jeh o purtnerka 
Anna Benk ová ako Kla r tssa pat r ia k 
sy mu at ick e j dvo jici predstavenia. Roz
~afné sú grófky Agát 1:1 a Kristina v kreo
van l Jítiie Kot·pášovej u Emilie Jurč!ko
ve j. Pekné výkony odv i edli v hluvných 
íJi ohách Slavom!r Benko ( lllésházy), He
lenu Horváth ová l L tli] . uk o a i Ste fan 
ten i k ( Józsi ] . Neuspok ojil v šak plne vo
kálny pre jav sólistov z technickéh o hľa 
di sku, s k·torým vel mi úzko súv isela, a i 
n epresn á int on ácia a v ýraz. S radcstou 
konMatu jem . že zbor pre?;ovsk e j spevu
hry oprot i m inulosti bol zvukovo hut
ne j ~!. i k ed ešte vždy n ie dosť p r užný 
a ohybný. V h udobnom n aštudovanl mlu
déh o a pohotového dir igenta Igora Ru
sinku ostali trochu v pozad! pozornost! 
intonačná p1·ecizita, tempová pregnant 
nost i kont rastnos ť niekt orých hudob· 
ných člsi el. 

Prešovsk é na~tudovanie operety Barón
k a Lili má však v šetky znaky dobrého, 
?;týl-ovo h omogénneho predstavenia, ku 
ktorému pr i spela ešt e a j scéna Pavla M . 
Gábor a a ch01·eografia F l'Untiška Vycho· 
dila. • 

DITA MARENCJNOVA 

Jubilant JÁN HRK 
JllhliUpiCI;III t; j<lniiVI llrk ti VI . k torý Sd 

H. lt"ila dozi l ~vopch šes ťdes ia tin . bol 
roz hl a~ t ak 1 n~ r po :10 1 ok ov d Oillénuu, v 
ktore1 sa rozv ijalu jeh o mnuh osl rll nll<l 
sféra plisobnost i a tvonvej či n n osti. V sí1 
h iSilll'>li p1bo!Jí v te lev !zii . 

\ " vr<l~lil l v mal orofn!c kom rutl i čovskou l 

pru~tr~df v Ľu bo r eči. Prehltaméhu hnclo !J 
nP.hu štúdi a sa mu dostalo nu Učllcf 

skom í1s tave v Bnnsk et 13yst r ic t. Tu í1čin 
k oval v Slái:1k ovom kvu rte te hunskohv~ 
tr ick ých str edn ých !;k ól uko v io l o n čel i s 
111 11 cll r igovul šk o l ský orchester u zilur. 

Od septembru 194!i i.tu doval nu hn 1t i 
~l <t v s k om k onzerva tóriu k ompozlci u. kto 
rú roku 1949 úspe~ne dokonč il veľk ou 
~ tvo rhlaSOU Fli~OU C dur il Sl ftt nOU skÚS · 
kou z hudby u spnvu. Pop r i st údiu na 
k onzervutóriu od l. 2. 1846 ~t udov a l hu -

cl ohníl vedu. f il ozo fiu 11 estetiku na FFliK . kl ure <1okunt: 11 v tl~unuhn 1~15ll la
kult nuu skúsk ou. Av~a k šl íHi iun1 muziko lógii! absolvoval ruku 1970 111 na Un i ver 
zite J. E. Pur kvii u v Brn e. 

Od decembra 1949 Hrk ova rozh lusovft I'Hdak tor sktt ces tu vi r. tl la otl programo 
vého prucovn !ku oddelen i a ludovej hud by, cez ved ť11.: ~h u oddeleniu súčasn e j hu 
dobnej tvorby v odbore ľ udovej hudobnej tvor ivos ti . po v tJd úceh;.~ redak c ie hudby 
ZSSR a ludových dtnnuk rac if a h lavného redaktora hudobného vysielan ia hrat 1 
sl avskéh o l'ozhlnsu. V te jto funkcii Ján Hr k v yh ovel v ~et kým nárok om ·k laden ým 
na dynamičnos ť, uktuú lnosf H širok(! po l tt tc k o-s polučlmsk íl a kul túrnu účinnu~f 
hudobnóho vysielaniu bri!tis i avskéhu rozhlasu. Medzi jHh o ojed in el é umelecko 
organLzátorsk é počiny pntr! predovšetk ým r ozvJnut ll·! dutl n~s úspešn e prctrvi1 
vu júceho systému umelec ke j hud obn ej rea t izAc1e a Z<tloženie Experimentálneho 
( dnes E lektr oakustick éh o l ~l úd ia. Popri tom. že sa podieľal na vytvoren! Ta 
nečného orchest r u u Súboru ĽUT bra ti slavsk éh o r ozhl asu, ot! rok u 1954 syste 
matickú pozo rnosť venovi!l Symfonickému orchestru Cs. rozh lasu v Bra t i sl ave. 

Počas svo jho r ozhlasovéh o pôsobenia v hlavnej redak c i i hud obného vysie lan ia 
hol Ján Hl'k v kontakte s popredný mi zah l'!tničným i d il'lgen tm i. vef mi úzk o spo l u 
pracoval s významným i česk ý m i umelcu ml u napokon osobitnú pozornosť venu
val uplatneniu sl ovenských interp retačných umelcov v rozhlasovom vysieluni. 
Nemožno nespomenúť skutočnosť. že sct. taktiež prič inil o nahrävanil! ta kmer všet 
kých skl ad ieb slovenskýc h sk lacla terov p očt na júc ). L. Beliam a ?. po n a jm l ntl sltl 
slovenskú skl adatel skú gen eráciu . 

K novm árskej činn osti sa pl' imkol JAn Hrk už roku 1946 l ctenn !k PrAca J a osl u! 
v n ej pôsobiť výkonne. Funkci onársk y i orgun izá torsk y. Počas svot ho d lho ročného 
pôsob enia sa stni Hrk ú č i nným propngá torom slovensk e j hutlolln ej kult íii'Y· Na· 
písal viacer o člá nkov o slovenskej hudobnej tvorbe, n iek toré svoje stúd ie zve 
rejn il v publi k ácii .,lludobná k u l túra Bratis lavy 19 19 -- 1939". i né v publik áCit 
.. 50 r ok ov Symfon ic kého o r chest r u hra tisl i!vskéh o rozhl asu ". da l~i e upla tni l v cyk 
le rozhlasových r elácl! pri 50. výroč! rozh lasového vysielan ia na Sloven sku, mno 
hé v tla č i. rozhlase a tel evlzii. 

Ján Hrk od svo jho pr!choclu do rozh lasu su systematick y venoval u j sk iudu 
te l ske j č innos t i. Ak o redakt or ludovej hudobn ej I VOI'by upriami l svo ju p ozor 
n osť n a slovensk é ľudové piesn e a l i! nce. ktoré upravuvu l pr e Mutu ~ko m za l ože 
ný súbor Tatran u v päťdesia t ych rok och známy u ob l úben ý súbor Cimbal. č1 

Brnensk9 orchester ľudových nást r ojov. Výsledkom tejto uktivity je veľ k á Fun 
tázia nn slovenské v rchárske plesn e a tHnce pre só lu, zbor u orchester .,N<t tanc1. 
nu muzike". V priebehu 50-tych I'Ok ov venova l sa t i ež kompoz!c:t scén ic ke j hu dby 
k •·ozh l asovým hrá m. Jeho Stúrovsk é predoh r a , sy mfon ick á p oému p re velký or 
t:hesrer . vzn ikla na motlvy scénick ej hutlby k pclvmlnej r ovnomennej r ozh l asove j 
11 1'1! iil na Soloviča a 5-čusťovA suitu Fram; ul~ 1/ lllon na podklude h lavných 1110 
t!vov scénick e j hud by k velkéní\J rozhlasovému poe t ick ému pťismu Veľký a maiv 
restamen t. 

Návr uty k h i storick ým télll tlll l nochátl tu m e u Jiina H r kH v teho v oká ino- orc ile~. 

t rálnych sk l adbá ch , z k torých t reba spomentH p iestH) Vyznan 1e pre zbor 11 or 
ch ester n a J>Oč esť 10. V ý l'očia SNP, hudobno -d r ama tick ú scén u pre l'eci táci u , sól<~ . 
zbor u o rchester ni! sta rú revo iučn t"1 robotn!cku poézi u Vl ťuzstvo je naše, na po 
tesť 15. výročia SNP. 

Ku :; ko r~rm H rkovým skiadb{lm pa trí br llan t nfl Orchestrálnu predoh r a, kt ora 
mu neskoršie poslúžila ak o odraz p re jeho Rapsod ickú ouvertúru. K zá važn ý111 
sk ladbá m posledného obdobia pa tri symfon Jc kťi poéma Zoja, p1·e sop1·án , tenor 
il symfonick ý orch este1·. 

P·olittck á, rozhlaso vA 11 kultúrna č i nnos ť Jána J-Irk u bola viack'r át ocenenít vy 
znilmennn tumi. Je nos t tel om št li t neho vyznumcnnn 111 Za vyn ika júcu p r ácu, te 
Z<l~lúžiiý m pracovn !kom kultúry, l 1:1ureé: :>111 111es1a u rutisl av y. bu l l mu utle l e ru·~ 

vyznamenania p r i 50. vý ročí KSC, 25. výroč! Febr uára. 30. výroč! SNP. 30. výroč 1 
osloboden iu Css R Sov ietskou ar ml\dou a mnohé i n li. · 

Jubilu júci Ján Hr k hol vžd y p r ! z rode niečoho no véh o. podnetného, pokrok o 
vého tt ~oc tulisti c k éh o. jeho ni e rozsiahlu sk iadatefskll tvorba zuhí'J) u d ielu, k toré 
vyjadru j t"l jeho po hl1:1d tuk nn soc ia l is t ic kú súčas n os ť . ako a j n :1 mi nu losť pok ro 
kového 11 revol učnéh o c harakt er u . Posledné dve sk i .tdbr 1 Rapsocltck ít ouverttl r<~. 
Zo ta] sú dok ladom jeho zm~slu pre zvukovo nií ročn(l lwrmon ickú šl l' ukt ú ru i ur 
chest rál nu in ~ll"lHil ent!lci u, ktoré kladú vysok é nl\ru k y n a apercepi:ntl schopnos( 
poslucháčov . Tým v ymvnáva svo j sk iatla tefsk ý .výv in. casto regulovaný inou jeho 
pQI;obnost ou v praktick om ž ivot e. 

Tá pok ntčuje v p'lno m tvorivom úsi l i n11 rózn yc h po~!llch núshu spuiutcnskéhu 
a k ultilrneh o rl i an lil v sorialtstlckej ~tmločnost i. JOZEF LABORECKY 

l podnetu ROH znrganiwvali pedagógovia bra tisla vskchu konzc •·va lór ia zájazd na 
tohtoročn(l Pralskú jar. Počas pobytu v Prahe navitfvili aj národný cintorín 
na Vyiehrade, kde v deň 150. vfročla smrti českého huslovéh o virtuóza Jose
fa Slavlka polol ili kvety na jeho hrob a vypočuli si prlhovor prof. Alblna Vrtera . 

Snímka : arch ív hrati~ l avskéhu k onzervu tó l'l •l 
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SPOMIENKY ŠTEFANA KANTORA 
Povolanie, v ktorom azda najlepiie 

moino vyjadriť vzťah k deťom a k mili · 
deii, j e učitelské povolanie. Ak sa zfi. 
roveň hudba stane človeku nevyhnutnou 
potrebou a uvedomuje si je( nenahraLI !· 
tefnú funkciu v živote osobnosti, zvoli si 
profesiu, v ktorej moino hudbou a pre 
hudbu vychovávať aj mladú gener áciu. 
Hudobná výchova sa takto stala !ivot· 
ným poslan lm Stefana Kantora, ktorý 
4. júla toh to roku oslávil v dobrom zdr a
vi a duševne j svieiosti svo je 85·te na· 
rodeniny. 

Rodák z výc hodného Slovenska ( 4. 7. 
1898 IVO Vyšnej Radvani 1 študova l na uči· 

telskom ústave v šarišskom Potoku. Puč· 
núc prvými učitelskými pílsobiskami v 
malých východosl ovenských dedinkách a 
n eskôr na meitianskej šk o l e v Michalov. 
ciach venoval zvýšenú pozornosť vyučo· 
vaniu hudobnej výchovy. V dosledku ne· 
priaznivých pomerov za prvej r epubl i · 
ky študoval hudbu ako samouk. Absol · 
vovanlm iitátnych ·skúšok v Prahe ztsk a l 
aprobáciu stredoškolského profesora pre 
hudobné predmety. Od roku 1938 pílsobi l 
ako učiter hudby na učitelskom ústave 
v Bratislave, v roku 1949 ui ako skú· 
sený pedagóg prestúpil ·na Stá tny peda· 
gogický ústav ( neskílr Výskumný ústav 
pédagogický ) v Br a tislave. Tu naďalej 
uddiaval sústavný konta kt s každoden· 
nou školskou p r axou a zliroveň sledoval 
modernizačné tendencie pokrokových hu· 
dobných pedagógov zo zahraničia a tvo· 
rivo z nich aplikoval ti e, ktor é vyhovo· 
vali nalii m podmienkam. Riešenlm k fú · 
čových m etodických problémov sa sna· 
i ii čo najúčinnejšie pomlihať školsk ej 
hudobnej výchove. Spočiatku sa veno· 
val otázkam i ntonácie, osvojovania hu· 
dobného písma a pod. Neskôr však sl ll · 
doval hudobnú a vôbec estet ickú výcho· 
vu zo ši r ši eho h ladisk a. Sto mu o cel · 
kovú jej k oncepciu, v ktor ej by sa po· 
silnil esteticko·výchovný charakter pred· 
m etu, p l ne sa upla tňoval i výchovné muž· 
nnsti hudby, k torá má zaujať ži ak a a 
prini esť mu est eti ck ý záii tok. 

Tieto sv oje zásady propagoval Stef an 
Kantor v bohatej publikačne j činnosti . 
v štúdiách, výskum ných správach. ' č l án · 
k och (vyše 50 prác). Upla tňoval i ch pr i 
vypr acovávan i učebných osnov. na kto· 
ré nadväzovala t vor ba učebníc pre zlí · 
kladné šk oly 1 na jmä pre vyššie ročn í · 
k y 1 a stredné šk oly, tvorba m etodik; 
m edzi n imi M etodika hudobnej výchovy 
pre m atersk é šk oly l z r oku 1969 l bola 
prvou svo jho dr uhu na Sl ovensk u a je 
dodnes vyhfadávanou )10môck ou. 

Stefan Kantor sa celou svojou činnos· 
ťou snažil prebojúvať pre hudobnú vý · 
chovu t ak é miestu, ak é je j p rávom patri. 
Prácu, ktor ú vykonával v te j to oblast i 
plných 57 rokov aktlvnehu pôsoben ia 
mofno pokladať za priek opnlcku. Naša 
spoločnosť ju ocenila vyznamenaniami 
Zaslúžilý u~ itel' 'a Za zásluhy o výstavbu. 

Pr i priležitostí 85· tych nar odenín Ste· 
fana Kantora publikujllme jubilantov spo. 
mienk ový článok o na jvýznamne jších mu· 
mentoch jeho života a jeho hudobno-vý · 
chovnej či nnosti . Keďie článok pr i náša 
via cero takých skutočností , ktoré mílžu 
čitatera zaujať nielen z úzko pedago· 
g ického stanovisk a, a le odkrytim niekto· 
r ý ch char akter istických čŕt vývoja aj t. 
kultúrno-spoločenského a politick ého 
hladi ska publiku jem e ho v plnom roz
sahu. ( Red. l 

V mojich det·sk ýoh rokoch sa práve 
dokončov.a l a maďarizácia . Niekoľko r o· 
k ov po mojom naroden( sme sa p re· 
sťahovali z n\Ôjho r odiska l dnes Rad
v ai\ nad Laborcom] vo Vyd rane, obce p r i 
polskýCh hran iciach. Skola v nej bola 
•·uslns·ka, jednotriedka. Povráva l o sa. že 
su zmen! na maďarsk ú a skutočn e sa 
tak st<.iu. 

V jerle:t augustový dei\ starý učit er 
na brehu potok a r úba l drevo. Prihov o· 
ri ! sa mu pekne ob lečený pán: ,.Som 
k rá fovský šk ô ldozorca " . Uč it eľ odpove· 
du l nesprávnou maďarčinou : .. Netudom 
maďarom". Inšpektor bo l o iíom už in · 
for movaný, prichádza.! práve od farára, 
prtJdsedu ško lsk ej stoli ce. Vrátli sa s pJ ť 
k farárovi a jednoznačne vyhlási l: 
" ... každý u čiteľ m us! dobre ovládať 
štátnu reč". A v eru. náš sta•·učký uč iteľ 
v gréckokatolfckom kosto l e pekne spifl· 
va l 1 v staros lovi enči n e ). ale s maďnréi
nou si nev edel poradiť. O t ýžcle t'í dostu l 
dekrét o penzionovanr ... Na jeset'í p1·i · 
šiel nový u či tel - so znalosťou mu 
ďarčlny. Deti sa modlili po rusky, v tejto 
reči ostal aj cirk evný spev. Vše tko osta l · 
né bol o treba po maďa rsky . . . Deti tl r · 
moll l i, l ámali cudziu reč. vše! i jak o sklo 
i\ ovali a časova li , no štM na reč sa mu
sel a zvládn uť. Aj ludové p iesn e sa spil! · 
vali maďarské. Maďari práve osl avoval i 
milénium, t i s ! c ročie existencie maďar · 
sk ého štátu. V škole preto prevládali 
maďarské vlasteneck é piesne, pôvodné 
ruslnsk e piesne zneli l en doma, pri l y · 
rických chvlfkach a pri obradoch. Deti 
si pomaly zvykali - doma po rusfnsky 
l t zv. národným jazykom l. v šk ole aku· 
tak p n maďarsky, v kosto le po ~ta ro· 

rusk y, fJsta tné predmety, napr. poč!y stt, 
zanecloávali, kreslilo sa podl a bodkov ll · 
nej predlohy. pl sal o sa na brid l icovej 

l<tiJ III I. V Zllll.f! dt!ll Jl lJSii l do ~ J1u ly Jl ll 
kúsku dreva na k ltrunw. IJ!tl7.klt Sil d r lt · 
la len prlld velkýlll i sviatkit lll l, tleli Zd · 

metn li sant y. V dažtltvých tl(wch cl totl. l i 
:1;: :· ~: · } :: (il'<h : h. Sk o lél Žlvonlčl. 

l.tvut·;la aj dec.Jina. ChutltJIJnft pc.idatlt . 
muh Ja už i VIť nftrotl. Agen ti ver ll0va l 1 do 
1\ittP.f'iky , f'O Z 111Dhill Sŕl VYSÍilhOVii ! I~CtVIl. 
TI. čo sa ne tlustali do zasft't ilenej Zl!tlll!, 
vybrali sa na Dulnia k y a priv yritiJ it li 
Sl na veľkosta tk och: tl ostuli každý tlesla · 
ty snop. aby st obohat i li svoje hru Jw · 
otesané stoly via nočným a l ebo veľko · 

nočným koláčom. Za takýchto okolnuslf 
hol ana l fabet iz mus skôr pravid l om ak u 
výn im k ou. Ai t t, klori povi nnú školskú 
duchá dzku s končil i (sprav idl a 4 roky 
elementárky J, fHk.ticky nevede l t pu ria li · 

ne čf tať. o p isaní änt nehovoria !' . Vetf 
pfsa lo sä n1aďnrským písmom i v r u 
sfnskom zneni. Pisaf do A·meri ky bol sko
r o n eri e~ itefný prob lém. Môj ow c bol 
Sl ová k . panský l esník. Kedysi navstevu· 
val ku r z pre l esnfk ov v maďa rs kom ja· 
zy ku. Ohča s sa pod uj éťl niektorej tetkf! 
napísať do /\tnor iky list v s l ovenč int: . 

ale s maďa rským prnvopisom a s rusín · 
sk vmi zv ratn tt. 

!:lez problélllll pritom nebola an i otá z 
k a lllO ÍCJ materin -;ll e j rec1. Matk a bol 11 
clcérou stu lár 11. ktor ý pri vandruval hli· 
tlam z Rakúska na -; tavbu !'rat e cez Lup. 
kow. Keď t ra t' dobudov ali . jednodur: ho 
hu prepnstili. Lenžn usi lovný a sporivlt 
vý g rossvater ~i v ded i ne prl Labo rc ; 
k úp il domček. oJvnr1! si d íe lint a d l! 
din čunom opravoval okná. dvere. M edzi 
tým sa jeho r odi na rozr~tst l a nn !l c: le 
nov. Dievčat á sa vilč š in o u po1Jr1tlt 1i'l 
Ameriky. niekt oré sa v ydali. Mo ja lllill kii 
~a nn učila po slovc.m sk y, takže n it~a •,pu 
l očn{l rudinn fl reč llola slovHnsktl , il i k 1!rf 
mala sil né výchocl ruil rsk e zi.t fat' bl! IIÍ f!. 
Ot ec nám vštepoval ntilďarčinu . pre l uze 
tak hovorili páni, i preto, aby sm e mal • 
aký· taký zákl ad pre ~ kolu. 

Tri ročníky z elementárk y som sk on · 
či l vo Vyclrani. V štvrtom ročni\u mu 
usi lovne učil maďar~k ý u či~er v cl edinlle 
Trnava nad Laborcom. Otec sn t am stal 
ša fárom a ja som sn chysta l cl o Humen
ného na meštianku. Keď som už ovládal 
s!clelné mestá všetkých 63 maďarských 
žúp, uč iter p resvedčil otca . že už viem 
toho dosť na to, aby ma pl' i ja l i. Pre· 
sv ed č il sa o tom aj farár a vyskúšala 
mu i sta rá grófka. Podobne ako vo Vyd· 
ra ni u j tu bola ~kola cirkevná, maďar· 
ská. Na sten lích boli znázornené b iblie· 
ké vý javy. Farár bol dobromyseľný č l o · 
vek , no slov enčinu neovláda l an i v n li · 
reči , ta,kže ruil'om v kos~ole nevedel ká· 
za ť. Kttzeií m u občas urobila m anželka, 
napísa l a ju maďarským pfsmom a v in · 
žila cl o omsovej kn i h y. 

M ešt iansk e šk oly [ sa mozre jme. maďar· 
sk é ) mali trochu iný charakter. Boli to 
už .. po l opánske" .školy . Uč it eli'a sa oslo· 
vova l í titu lom ,.pro fesor". Diev čatá s 
meštiankou mohli sa s tať aj út'a d nlčk .J· 
m i a bo l i dobrou part iou na vyd a J. 
Chl apci sa prikláiíali skô1· k r emeslám 
a k obchodu. Za pov 1nnos ť sme pok l.:t · 
da l i nosiť tvrdý golier . aj k eď sme e~ te 
mali krátke nohavice. 

Po skončeni meštianky som pokračo 
va l na maďarsk om Král ovskom ~tátnotn 
chlapčenskom (! stave v Sárospatak u. J 
tu nastali k ompl ikác ie s národnostou. 
My, ,.chovnnci", sm e boli z vel kej časti 
zo Slovenska. V záujme štá tnoo ti chcel 
riacli te r dokázať, ~e v!lčšlna učiteľsk é· 
ho clot·astu prešla na maďarských ško· 
!ách ná rodnostn~m prerodom. PretQ vy· 
myslel doktrfnu. ,.že č lovek je te j ná· 
rodnost i . ktorej jazykom sa na·jbežne jšle 
vy jadru je" . A tak na jlepšie obstá l a ma
ďarč ina. V školsk e j sprá ve som našiel 
štatistiku o národnosti 99 študen tov, z 
k torých sa 95 hlásilo k maďarskej ná· 
1·odnosti a 4 k iným [ 2 Rumuni . 1 Slo · 

vak, l Nl!lllĽt: (. V skot oč t1ust1 niis hu l.• 
zo Slovomska oJ1u lo :JU. Nn 't. h uv<'t r it ť " ' 
l tta t lll'l n sko tt rečou holu twmysllte fno~ . 

ťJai Stll l ktllll(litk itc tou loht·o o llliuDi il ilo 
tu vypuknutie l. sve tovHj vnp ty. ~dl' d 

1evsk ý ittent ft t tak rm.sr cli ! starého pťt n .t 
ci , {tra a k ri\ 1'11 Fntn l tska )oze ta 1. . ;,,. 
vy povedal tnalentu Sr iJsktt vojnu. ' ktor:t 
~ il ru<:r ťt stla na svetDVIt a t rvala 4 rok y. 
Tit tu VllJIHI Zilsla hl a ili n ii ~ ruč n t l<. Ro· 
ku !(l l() dostal riaditel na r iade111e uryclt 
J1f ll litllll'ltné skúsky il JlU!Otn SllW Si l 
na o tlvotly . Po týžd iwve j do:vulenke S!J lll 
naruk oval du s poločnej arm (ldy. Pu ru 
kúsko·uh urskom vyrovnaní (1867 1 S it vy· 
tvori l i ~1 dru h y VO Jsk a: spoločné vo t~ k u. 
Landsvéh ry s neméckýnt velením a Hon· 
vé cl y s maďu rskýn t vel tJ n i m. N emal so til 

::,n llllk it lJ. )<tkUIJI !IVil 

w~te ani 18 rokov l dobrotivému ci sti ruv i 
a krtíľovi vo1sko rých l o ubúcl nloJ. Nasl e · 
duval kr!itky výcvik . improvizov ltrl á d ei~ 

to1nick a šk o lä (výsada maturantov 1 " 
po tom 4 mesia ce nil ru~k om front e. V 
rámci Kerenskéhu oftmzívy ma v Pol'· 
sku Husi zaj al i - - nas l r.dovala t.Hýztliw· 
va Cl!~ l il V duhy t č!C h vagónOch až tJ',tlt: 
ko na východ do Chaborovska l vy;,. 
12000 km J. 

Pobyt v Zil Jilll nás nezdeprim ovul. ve•f 
~ mP. boli .. v najlepsom veku". Prost r ed i!! 
hol o pontn r ne kultúrne r bol i tu preva7. 
ne dôsto 1n ici J. Casu bolo pomerne rl os ť . 
strav<t st ce jetlnost rann ii . zostavená sk o
ru z.u ~illllých r ýb. vel'ké kasá r iwvé ll .t :v 
iloli rozdelené !l i t kitzentaty l asi po IU 
Tuclil - - Zit -;a dalo. Obča'< zasarapitl l i<t 
Hj llf! Jďk{l 1nl e kčnú choroba ( týfus, Ct!< 
vienka, žltačkil ). ale to už pil trt !1 vujn1:. 
Vsitk n iis hnl o dus f - vy~e 2000. Po i':t · 
ta lo sa. žr>. n~ jet k é percen to otl pdtlne. 
!mtk v Chabaruvsku - vtedy estl' i•> í• 
v IIWS tečku s 30 000 obyvitolefmt tn.t ll 
n !lkont tednOIIttchll . al e na vtP.tla !~i l ! p11 
nu~ rv sl usn(t. č 1s t t:t nemncn i l:k u ~ ochot 
nou l e l1 .~rku tt i t tlohrovuľnými ošet' rov.t · 
tef kami rciznych stavov a politických n,\ 
zorov ( boľševi c i , menševici J. Bolo sícr. 
už po r evol úcii , a le v týchto dial avúch 
sit uácia ešte nebola vyk rystaHzovana . 
Dvanást' t ýžd1·1ov som preleža l p r e ochn 
renic na týfus. ale vystrábi l so m sa. Pu 
vyzclraven i som su s chuťou pusti l Jo 
zdokonarovania sa v jazykoch a na jmii 
tl o štúdia hud by, ku k tor ej som už v 
učite fs kom ústave v Sárospataku m il l 
kladný vz ťah - viedo l snm tam štu 
dent-sk ý orchester. st utl ov" 1 ha rltHlll t "· 
inštrumentáciu a k o tttptlZtl'lu. kd t! ~ 1111: 

v tom to odbo re mali vyn i ka p'll:i ch pn • 
ťesorov a r ozvíjal sa intenzfvn y hudobný 
ž ivot'. /\i v za jat eck om tábore bol i p re 
hudbu dobré podmienky, mal i sme dva 
symfon ické orchestre 1 nemecký a ma
ďarský). ciLvadelný orchest er. di r igentov 
z V iedn e a Budapešti. Rýchl•o som sa zo . 
pojil tl o hudobného života. Vrcholom náš· 
ho účinkovania bolo predvedenie Bee· 
thov enovej Eroiky. Nacv ičili sme aj nie· 
kork o operiet, napr . Krásnu Helenu od 
Offenbachn. Zensk é h lasy spievali ch l ap. 
r:i s l yr ick ým ten orom. 

Mali sm e aj svo j časopi s. a j svo\ u 
ručne l iatu tla čiareň. Vo výtvam(c t~ "! 
panoval tiež živý ruch . Na ci ntorlne v 
Krásne i R j eč k e zos ta l o niek ofk o pom · 
nf k ov o cl ·vý tvarnfk ov·za jatcov, aby p l'i · 
pumrnal i n eznámym rudo m. že t u k e· 
tlysi boli rakúsk·o· uhorsk f vojaci. I ja 
som sa sn ažil osvojiť si viacer o výtvur · 
ných technik - mal iar skych i sochár· 
skych. Tu rozvinuté výtvarné schopnos!i 
som upl atnil omnoho n eskôr v prácach 
vystavených na výstave učitero.v -výtva r

nikov v Bratislave v r. 1959, i keď som 
sa už výtvarnrctvu systematicky neveno
val. Ale vzťah k umeniu a na jml! hudbe 
m a už neopust i l. 

V za'jatr sme t r pezliv·o čak ali rok . dva, 
po Rusoch nás prevzali Amer ičania, Ja · 
ponci , al e cesta domov sa ak osi neblí · 
žila. Niektor! utiekli na vl astnú pä sť a 

lliiJHlkon 11 1 111 som su prq.Jujll 'k men~cj 

skupinke ( sochttr, ma l iar, chemik J. 'vy 
hrali sme sH do blizkeho Vlad i vostoku 
(700 kmJ. Vďaka vlastným úsporám a 
na pokon i prispevku Medzi ná.rodného 
Č ~J rven é h o kríža sme sa po t rojmesač· 
no1n ča kaní dos tal i na prerobenú nák lud· 
nu lod' šunka Mnru, ktorá nás po 52· 
cliwvej ces te priviez l a do Te1·st u (Ticbýlll 
oceftnom. Indick ým oceánon\, Cerveným 
morom , Suezským k análom. Stredozeltl· 
nýn1 a jadransk ým morom) . Potom e~ te 
v l akom cez Viecleií. Arnt'isl avu a Zil inu 
so m sa dostal domov clo Michaloviec. 

Doma ma l i z mô jho prichodu l po 4· 
ručne, vojenčine 1 ,oh.romn(t md osť. Dlho 
ned ostali · odo mi\ u správu. pokladali mo 
za st ra teného. Na staniCI mn nespoznal 
vlastný brat. Niek·o f ko týžciMv som od· 
dychova l a potom nastali nové starosti, 
na jmll s miestom . 

Mie9t bolo sice nadostač. l enže mojn 
kvalifi kácia bul a pre maďarské školy d 

'" som ako· tak ovládal len neliterárne 
zempllnsk e nárečie. Nepoznal som slo· 
vensk ít g r a,miilt k u. hovori l som oclllšnýlll 
pr izvu k om. an i slovn ý materiál sa· ne· 
zhodoval s lexikou spiso:vnej slovenči · 
ny. Niek oľkotýžclňový k ui'Z na •osvojenie 
zák la dov spisovnej gramati k y a vlasÚ· 
vedy bol mál o p l atný. Ai učitelské pu· 
rady boli po rečovej st r ánke čudné. Vät 
~tna učitelov hovorila miešaninou mi· 
rečia. doplnenou obr11tmi literárnej slo· 
venčiny a čestiny. 

Dedinské ~ koly boli prevažne jedno· 
1 r i eclne, l en sporadick y ·sa medzi niutl 
vyskytli dvojtriedne. Úplne organ izované 
~ kolv boli len v mestečk á ch. Počet žia· 
k ov v triede presahoval a i sto, ja som 
mal v jednej triede 54 žiak ov. Až stvrtý 
~ko lsk ý rok som sa dosta l na r(msko· 
katolíck u dvojtrieclku. Pr vú triedu l l. a 
2. ročnik J mal sprftvca. druhú (3. až 5. 
ro č ntk) ja. 

Do učit elskG J slutby som nastúpil v 1'. 
l920. Od obce som dostával 100, - Kčs 
ročne. ci rkev né pozemky l n i ekolko ju· 
tá r]. p lat oko l o 580.- Kčs mesačne H 

os tatné mi h r adil ~tát. Byt som clost:tl 
v ško le, na dvore bo l i aj hospodár.skc 
budovy - držal som a1 prasatá . iemc 
som pren a ja l na pol ov 1cu. Vari l a ml mu· 
ja sestra. Vo vokátore l obecné pr ehlá 
~enie o učite ľs l<am plate) bola a j du· 
ložk a: ,.Uči tel je pov i nný za dve fúry 
siahového dreva učif aj svil,té nábožen· 
~t vo". 

Pr vé rok y sme venovali na jmil ~práv· 
nemu osvojeniu sl ovensk ej gramatik y a 
vlastivede. Okrem toho so brali dô)< lad· 
111, js i e 11 i počty . Každodenné modlitby 
~pomaľovali osvojovanie ,.nove j" reči. 
Uči telia mali dostatok dobrej vô l e a usi 
l ovnosti. ule prostredie a ok oli e br zdilo 
pok rok v osvojovan i jazyka. S občan tlu 
det i hovor ili nárečfm . 

Muzikálne bol však národ p l odný. Tex. 
ty piesn! boli k onkrétne, m elódie často 
Zltb očova li do hypP.rmócl usov. obvykl e bo· 
1 • n A 1m ti k var tové zakončeni a. Pi esne sa 
zftsml ne cielili na lyt·i ck é. tanečn é , ob· 
raclné. t ne dP.Ien ie bolo na dievčenské 
" parobsk é pie~ne. Skol u sm e mali uprtJ· 
' 'nHl dediny, bllzk o ,.hrunku", kde sa 
spi ev<~lo. tancova l o. S potešen im som 
~ l e do v nl rytlnic k y a m el odi ck y vel mi roz· 
ntUn i l lt tvorbu piesni. v ktorých si cli~V · 
ča ner az vybavovalo svoje účty s parob· 
kom. Na druhý dei1 som si dal na jkraj· 
~ ic piesne za s pi evať a zaprsul som si ich. 
v 1e jto č innosti som pokračoval aj po· 
čas svojho ú či nk ovania na m eštianskej 
~k o le v Michalovci ach. 

Lásku k rudovej piesni l na jm!! k vy· 
cho closl ovensk e j) sa stala m o jou záfu· 
bou - vracal som sa k ne j· vo svojich 
úpravách pre zbory, Ako a j pre inštr u· 
mentálne obsadenie. Niektoré z n ich su 
uplatnili v Cs. rozhlase v Košiciach i 
Bratisl av e. 

V Michal ovciach na mei\t i ansk e j šk ole 
som mal početn ý, až 100-č l enný detsk~ 
spevokoL vyučovanie hudobnej vý<;hovy 
sa m i sta lo takrečeno pov innosťou . Už 
tu som uvažuval o modernejšom prlstu · 
pe v tomto predmete. A i keď som mu· 
sovos ť zborového spevu a p r íklon k re· 
gi onálne j ruuove j h udbe pok l adal za 
kladné stránky hudobnej pedagogiky, 
celková k oncepcia vyučovania mi akosi 
nevyhovovala. Chýbal m i v i\om taký pri· 
stup, k·torý by viac využfva l výchovnú 
možnosť hudobného umenia, jeho schop· 
no s ť vytvárať nové vz ťahy k r udom. k 
ich snahám a my~lienkam . Preto nás v 
hudobnej výchove nemôže uspokojiť len 
je j huclobnotechnick á al ebo hudobno· 
vedná st r ánka. K hodnot e umen ia patrí 
to že ·slúži č loveku, že je schopné ho 
zďokonaliť a urobiť ho šť astným. Ak by 
niekto chcel umenie odt rhnúť od člove· 
ka, bral by mu to na jpodstatnejšl e - to 
!udsk é. 

M edzitým som si doplt'íal sv o ju kval1 fi· 
káciu. Prihlási l som sa na štá tne sk úš· 
k y zo zbor ového spevu, husf ovej, k la· 
vlrn ej a organovej hry. Tak som nado· 
Imelo! kval ifikáciu pre hudobné predme· 
ty. Trva l o 10 rokov. k ým som si osvojil 
potrebné vedomosti a zručnosti. Zák l ady 
hudobnej skladby som vytrvalo zdolával 
zo 4-zväzkového diela Náuk.a o hudobnej 
skladbe od A. Si klósa. 

[Dokončenie v !Juclttcom č is le. 1 


