
!~dnou z kh\l'ov~ch tém z11sadnu U Ov 
kSC a 0\' KSS v prvýt ·• Júlových dflocb 
boli 31\tui\IPO otáckv výchovy ml6de! e a 
lkol~keJ politiky. Po!.udlla sa ťiroveu 
l').hov~ mladeJ xenorácle, JO! prlpr~tve
aost pro žtvot 11 prácu v soclaHstlc ke f 
IJIOIOčnostl a ku ti'IJto problematike s a 
priJ~ l l rad uzneseni, ktoré 'ilnge!u jú 
~:! lu na~u spoločnost pro ·spoluprácu pri 
IY)'i.ovnnl tdeovopolltlckel a odborneJ 
111111ovauo~tt mládeže - pri zodpoved
nosti o budurnost. V !>práve pre l1sed
nlct~a UV KSC, ktorCt predniesol taJom
aik l\' KSC jan Fojtlk, v s práve pred
sedmctva Ov h.SS, predneseneJ ta Jomnl
kom OV KSS Cudov!tom Pezl6rom 1 v 
mnuhí·ch cll~kusných prtspevkoch se vý· 
run1 podl:turkov~tlo Hf llloha umenia 
prl '~Hrov 111 pro rtl u mladého• človeka, 
pot r~bnoq - ba nevyhnutnosť e•letlc· 
.. , Jtchovy pre harmon~k~ rozvo j mia· 
dej osobnosti. Ku týmto otázkam prfnl!
li!Jl1A mv~henky z rrter.Hn č len11 pred· 
w:dnlctva 11 taJomníka Ov KSS s. Ľudo· 
' ' 1 ľf/1 .\Rl\, 

'Pokrok abenje l!louke driny, poakytu· 
l• mu at61a •iac informhU, podne tov, 
atnia ho pred probltm kultldcle l ivot
n6bo proatradia a poskytuje mn 'fla c 
voln6llo hau. Mnalma preto viemol ne 
podporont llterbnu, 'ffturn6. a budob· 
116 a vilbec aatetíck6 'fýcho'fn ml6del e, 
prado'fletkfm akthnu, smerujlícu k pod· 
pora 'ffchO'fJ umelec'kfch talento'f, ro.t:· 
voja cletakel a ml6ddnlckej umeleckej 
hori'foatl. 

• • • 
Velkf 'ffanam maj6 uzneaen le pred· 

aednfct1'a Ov XSS ,.0 d'eJiom rozvofl po· 
pulirnal e labke) hudby" e " O stll!as· 
nom •tne • cfallom ronoji nmcleckého 
liltoJatve na Slo•enaku". Obe uznesenia 
'fJ'!lh6d•af11 s ,otreby dtlsledne uplatilo
u( soclallltickt, ldeo'f6 princfpy ume· 
leckeJ t'forby a estetickeJ rychovy na ef 
lpoloenoatl. Nemolno ani na cbvffu za · 
budntť, le ideovoumeleck6 'fýchova , pod· 
necuJtca ronof talento'f, alťl!laclch z4· 
ujmom robotnlckef triedy a viietkliho 
pracoJtceho rudu, je verml zlol ltým p ro· 
ceaom. Prebieha v urputnom zá pase 
duch unmieritefnfch ld.eol6gil - mar· 
xhrmu· lenlnlzmu a burl oA4nych í1padko· 
1'fch te6rif a idef. 

• • • 

Koncnm mtnulého rnku 
pnspclo ,\lestske múzeum 
u Bratl~lave pozoruhod
lllím darom k o~lavam 
135. výročw úmrtia 
sldmrcllo bratlslav.~kéllo 
rodaka, v celej tl tedajscj 
lwdolmej Europe uzna
vartt:l!o klavtmeho v1r· 
tuo::a a sklada/ela JO
HANVA NCPOMUKA 
HUMMELA: v Bratislave 
na Klobuč:ruckcj ulirt 
.~pnstuplltli vercj11o~tl 

reirtstalol'allý skladal el ou 
rodny dom E:rpoztcia, 
l.·toní tu pnpravih L. 
Kre.~é!rt1mva a arclt. Z. 
Rossmwm, v m11o1týcll 
dokumentoch pribliiuje 
ndu.~tellíl•ot'l bol1otý zwot 
a pozoruhodné (/ielo 
skladateol t'O, obo::rtamujc 
s Bratt.~lavott Hummelo· 
výell čias, poukáže 11a 
ltt tmmrlov.,ky kult v Bra
tislat•e. \ftizeum J. N. 
Hummela navllteuujú 
najmä pocctm ltostla zo 
zahrarul:ta a · záujemci : 
českých zemi Vyuii va· 
me pnleiitosf slovom 1 

obra;:om o:iutf 111teres 
aj Brattslavčanou i mtmo· 
brattslav.~kýcll zoujcmcov 
o pútavo a v1w.me mi.fa. 
lovcrrw qí.,tat•tt o pýclle 
ntHho muwlelto hudob
né/to zcwota. 

• • • 
latesrélnou di!astou socialistickej 'ft· 

lllo'J le popri svetonlh:o rovef a mra'f· 
Ml alrhke estetick!! výchova, l<torA ".. 
Wll1cuje vníttoroý Jlvol člo'feka trTaff· 
al kult6rnymi hodnotami. )e) ytaaam 
... ,. lou mierou, a ko vedeckoteeulekf 

Ol!tlkbame. te " ronl fanl estetickej 
•fcho'y bud6 poskyton( uoju účinnú 
'POI"OC prttdltnlte\l• naile! sucla listir.kof 
koltdry, umelecké zväzy 1 v!;o\r.l kto· 
rým nle je feholltafnA, a kn sl na!o mtu
det . -mvft1n~ pojtrokn•ll lrad h:ln uu~hn 
Ulllenta a. ako 11 prlprnu fe d'olof Ich 
renfjat. !:lmmk}•: J . Saparová 
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l.forud K ogan. 

!.etna dovolenková sezóna oby· 
fa Jne nartlša bežný pracovný ryt 
ans. e preto niet divu. !e o ve· 
Ciach Je;eno sa dl!ikulufe ešte pred 
pr6zdnlnamt. Ta k te to l v prtpa· 
de prfprav na ďalš! ročnfk Bra· 
Uslavských hudobných slávnostf. 
O programe a hosťoch nášho fes
tivalu sa samozreJme rozhodovalo 
lf skOr, a preto sa dňa 26. tllna 
stretol prlpravný výbor BHS s no
Yin8rml, aby Ich Informoval o sťi · 
ea~nom stave a predložil Im pl~n 
akcii. 

BHS 1973 budú trvať od 29. sep
tembra do 14. októbra. Počas fes· 
tlvalu sa uskutočni prfbll!ne 15 
komorných koncertov, ll reclt6lo· 
ytch a polorecltá lových vysttl penl 
.Ollstov. ll symfonických koncer
tov, 8 predstavenl o pP.rných a 5 
tOk•lnvch koncertov. Na s lévnost
aom otvoren! BHS vyst6pl zbor 
Walce 11 pllt ďnl~fr.h popredných 
rborovýrh tl'llr'- hnrtr ílčlnkovaf 

' limcl Slávnosti aboro'fého spP.· 
tt lako s11čast1 BHS 1 

Spomedzi mnoZstva očakáv~ntcb 

ave.hé 
Interpretov spomenieme 11spon 
niektoré znAme menli : sovietsky 
huslis ta Leonid Kogan, gltarl!olR 
Francla Bebey z Ka merunu, vH1 
člarsky klavirista Gtza Anda, z 
naslch bratis lavsk9~b umelcov vy 
s túpla klav1rls U KJ6ra Havl!kovti 
11 Marián Laplaoakf, zo ZSSR k 
u li m zavil& ioopranlstka Zara Oo· 
lacbano'fod. N11 symfonických 
koncer toch sa s tretneme s Vieden
aktmi rilharm011lkml, Z6hrebskou 
fl1barm6nov, 1 Roahlasovým sym
lonlekf• orche1trom 10 Stuttgar
ta 11 td . Domace komorné súbory 
budú zas lupova f bratislavs ké SKO, 
pl'ab k9 súbo!' An rediviva, zo 
zahrmllčla prldu Vlrtuosl dl Ro· 
11'18, Rl&kf komornt orche•tar, 
BuJ<urelf•kf komornt orche1ter 
a ďal~le. Mllovnfcl oper y sa bu
d(t mOc( stretnú[ s Komornou opa· 
ron z Vniny. 

Národnf ume lec prof. Eusan Sn· 
cho11 oslavu Je v tomto roku svo
je ! Jvotné Jubileum - 65 rokov. 
V r6mcl BHS Ich osf6vla uveda· 
nfm nlaktortch jebo diel : 29. IX. 
predvedie SF a ~1ovenskf lllhar· 
moulckf abor Zalm zeme podkllr· 
patskeJ, 6.' X. vystGpl vyššie me · 
nOVIInf ?:bOl' SpOlU SO Spe'f6Ckym 
:~~borom slovenskfch ui!ltefo'f na 
Slbnoatlach sborového spnu s 
prosramom, zostavenfm z diala 
Eugena Sucbotla a 12. X. bude v 
opere SND slá vnostné predstave
nie Krútňavy. 

Svo Jou tvorbou ss na festivale 
zučastnla t mladl s lovensk1 skla· 
datella - Parfk, Bokes, Doman· 
•Icf, Poclproekt. premltrovo za . 
znie oratór1um TadeOa Sa1'fU Vol· 
na a svet. 

Dl\a 14. X. bude v Zrkadlovet 
sieni komorné matiné z tvor by 
ďsllfch ndlcb tublls n tov - Prica 
Kafaadu, )oaeta Krea6nka a La
cllslna Holoubka. 

Okrem bohaté ho progr11mu kon
certntch poduJat( budťi v r4mcl 
festiva lu lnštalované v9stavv. Vo 
rover! SF to bude výstavo Slo'fen· 
sk6 hadba, v Prl maclélno m pa· 
16ct Hudba 'fO 'fftvarnom umflnf, 
aa H~acie lltOt • dlalo frica K•· 

(endu, v Unlverzltnol knlfnlci 
Franz L is~; t v dokumentoch Univer
zitne j knllnlce a U Klarisiek Pa
miatková obnova Klarisiek. Ok· 
rem tý<:hto bude mo( možnost vy· 
~tavovaf kuldá nuša hudobná In· 
ist11ncia, co poslúži predovšetkým 
pl'opogrtcll na!.cf hudobnnJ kultú
l'\' medzi ho-.taml zo zahraničia 

Na vlat)af~lu muzlkologlrkú 
konferenciu o J, N. Hummelovi 
nadvllzujo tento rok v rámci cvk· 
fu Hudobné tradfcie Bratislavy a 
Ich tvorcovia ďalsie konferencia 
s medzinárodnou účastou no tOmu 
Franz Llszt a teho bra tislavsk( 
pria telia. Vcdnckým tajomnfkom 
konfornncle bude !tak. ako vlani) 
dr. Zdenko Nová l:ek , CSc Súčas· 
tou konferencie budo lntoq>retal!· 
n9 5ernlnér nn tému Klavlrna 
tvo rba F. Liszta a problémy jej 
Interp retácie, ktor9 bodo vies( 
pror. Is tván Auta! z Budopc!>tl. 

O obohatenie programu sa po
staral aJ Cs. rozhlas v Bratislave, 
ktorý usporiada lntor l túdio OIRT 
- prehrllvky rozhlasovej produk
cie členských štátov OIRT. zame· 
rané na nahrávky mladých In· 
terprelov. Cs. tolevtzfn prichádza 
s ll. ročnlkom súťaže O verkú ce
nn lntenrtzle za naJlepši hudobný 
program z produkcie členských 
kraJin lntervlzle. 
Tohtoročného Interpódla sa zfi. 

časlnf asi 23 mladých umelcov. Na 
záver lP 1973 sa pl6nuje diskus
né stretnutie na tému MJad9 umo• 
lee a festivaly - s Očesťou zástup
cov zahrenlčných umeleckých a· 
gentGr. 

V rámci Bratlšlavy Sil podar11o 
zlskat pro koncertné učoly dal· 
šlu sá lu s výbor nou akustikou a 
zvta?;tnou atmosférou vanócou zo 
starel gotiky - galériu U Klarl· 
slek. Sem sa presíahutít zo Zrkad
lovej slono všetkv mod r tgalové 11 
niek toré komorné koncerty. Nie
kolka koncer tov sa uskutočnf a l 
ns b ratislavských strodn9ch ško· 
lách. v lnternatoch a v učr1ov
skýcb domovoch. POsobnosf BHS 
1973 sa rozšlrl vlastne na celé 
Slovensko. pretože as! v 17 tlch 
s lovrns k9c h mostách budl'l tiAž 
preblehaC . koncerty. ·d.k· 

r -, 
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ProkoUevovo kvarteto zo ZSSR 
(18. fú la t. r . l. Slovinsk6 okte to 
z Juhosl4vle (25. Júla t . r.) a 
St6 tny symfonický o rchtes ter FP 
z Gottwa ldova pod taktovkou 
Zdeflka Bil ka (28. Júla t. r. l tvo
rili zher koncertných poduJati v 
rá mci 111. r oi!nfka Pleltanskúl1o 
festivalu 1973. PoduJatia aa niesli 
pod heslom .,Umeofm za radost a 
It as tla nového i! love ka". Kréaa 
hudby sa v danom prlpada sp4· 
Ja - ul tradJi!ne - s krbou 
prost redia, parkov a sOch popred· 
ných slovenakfch vttvarnfkov. 
(O celom podu jati prinesieme re· 
fer6t v niektorom z nofbllllfch 
et se i Hudobného ! Ivota. l 

Z redakčnej pošty 
AA·o Jt>dnému z mladých Cltatelou HZ 

duvofte, aby ~om sa podeliL o umelec· 
k!l za!llok z ndv$tevy moskov:.kého Vel · 
kéhu tllvadla, vy:>lovll sovietskym umel· 
com obtllv a udaku za obidve pred~;ta· 
vl!n iCJ. Jeh vystúpenie ma podnietilo 
nup1saf tychto mekolko rtadkou •.• 

• P1koud ddma Je encyklopédiou do· 
by , obrazom cdrskeho Ruska, cez ktorý 
poznávame petrohradsk~ parky a mlho· 
tau~ paldce. Pred nami pochoduJtí sed
liaci l Sľachta, voJaci a hazardnf hrdCL 
VerSe PlkoueJ ddmy sa dotyka/ú nový,•h 
strun, sú hudbou ruského Jazyka. 

• Let nf} sad v Petrohrade. Sochy, pa· 
ullón, dol ky, deti, ddmy, d6sto/nlcl a 
modrd obloha. Orchester vyludzuJe tóny 
na/~!lmfonlckeJ!e/ Ca/kovsk~ho opery, z 
ktor!)ch vani• ladnosf a krttsa, smtítok 
a ldska. Scéna o!lua ako obraz pod ru· 
kaml maliara, ktorý maľuJe Hermana
zalúben~ho do Uzy, jeleck~llo - ozna· 
mu/úceho svadbu, U zu - spreudd: aflí· 

Boli sme 
v Krnove • • • 

lludobnlkom netreba vysuetfovat, : a 
akym cielom so v Jednu sobotu mikro
bus plne obsadený pracovntkmt brat/S· 
l cwsklho Konzervatór ia vydal na cestu 
napr/eC r11publlkou do seueromoravsklho 
mesta, mestečka Krnova. Te to Mekka 
organistov - a tovtfret1 " Varhany" -
Je stredobodom te/to Mekky. A ak sa 
ta vypravila nielen spomlnand delegd· 
eta, ale aj ďal t hudobnlct, natmil or· 
ganlstt zo Slouen:>ka, aJ z Iných miest 
Ceskoslouenska, nk sem pricestovali 
pretl:. tavllella nd~ho polttlckdho a kul · 
túrneho t lvota, m6!e to znaménat tba 
fedno: tovtlrel! .,Varhany" odovzddva 
brnt/slausklmu Konzllrvatórtu nový ar· 
yan. 

Po ~t yroch hodlndch Jazdy sme na 
mieste. Vllamo sa so vsetkýml, k torl sem 
pr/ceMovalt uf pred nami - predovlet · 
k!)m s koncertnými umelcami, ktor! 
unes večer mattí vyslúptt na sldunost· 
nom ko11cer te a predviesť ndstroJ ueref· 
nosti: kmouskdmu obecenstvL(, hostom 
zo Slovenska, a na1ml1 nov~mu maJUII· 
l ovi. 

Po prehlladh mesta, Jello pamiitl· 
hodnosti a póuabnl ho okolla, konel:nll 
sme sa dočkali: Ideme do zduodu, aby 
lime na vlastn~ oN uldelt, l!o t attal po· 
zndme tba z f otograf it a pol!ull ,,niti" 
nl1stroj v celej Jeho krdse, sile a veleb· 
nosti. 

Kolegovla·hudobntct azda pozna/tí ten 
vel k tí svtatot n!í pocit, keď muzikant 

o učebných osnovách a ich 
skompletovaní 

• Konzo1•vatOrlum Je zlo!ltým typom 
odborneJ umeleckeJ š koly. Podla platné
ho §kols kého zákona te to !kola, k torá 
poskytuje v odboroch hudby. spevu a 
tunca v A tvor ročnom šttldlu ll plné stro· 
do!kolské vzdelanie a v dal!lom š tlldlu 
dvoJročnom (v tanci Jednoročnom) vyli· 
!Ile odborné vzdelanie ztskané prfslu!l· 
nýml ikMkaml a a bsolvents kým vystll· 
penfm. Zllkladnou organizačnou Jedno t· 
kou v práci Je sfce trieda, ako na Iných 
Skolách, ktora s a uplatňuje hlavne vo 
vyučovani väeobecnovzdelávaclch pred· 
metov. Pre odbornú výchovu st1 v!la k za. 
k ladn?ml organizačnými Jednotkami od· 
de le nia členené podla umeleckých od
borov a zdru!qJllce v!letkých pedagOgov, 
k tor t pros trod nlctvom Ind ividuálne ho, 
skuplnovliho alebo vlne ročnfkov spoJu· 
Júceho vyučovania uskutočňuJt1 profe· 
s loná lno·umotockll vfchovu. 

• Učebný pllln, k torý stanovuJe počet 
tý!denných vyučovacfch hodin, vychádza 
z uvedeneJ organizačneJ zvláštnosti a te 
zostavovaný osobitne pre každé oddele
nie, prt padne aJ odbor. Spoločný a ted· 
notný Je učebný plán Iba poklal Ide o 
väoobecnovzdelévaclo a nlektoľé hudob· 
no teoretlcké pt·edmety. 

• Orga nizácia !túdla v Mestlch rol!· 
nfkoch Je osvedčeným výsledkom hlsto
r lckliho vývoJa. Ust4111a a uzákonila sa 
v rokoch 1958-80 po nlekoJkých experl· 
me ntoch, usku točňovaných po zalofent 
VysokeJ §koly mllzlckých umenf. Od toh
to obdobia prebiehal pomalý, alo zodpo
vodn9 proces tvorby, doplnenia a spres· 
nenla učebných plánov. Ich teraJšiu po
dobu schválilo Minis ters tvo š kolstva SSR 
dňa 9. Jllla 1070. SOčasne r()zhodlo, !o 
t reba vybudova( at vnt1tornll organizáciu 
š tlldla, čl:!e vytvorit učebné osnovy na 
základo roorganlzovan9ch učebn9ch 
plánov. 

• Úloha tvorby učebných osnov sa u· 
ktlzala ako mimoriadne náročná. S v9· 
nlmkou niektorých hlavných predme tov 
s a nena!ill !ladno, alebo Iba neťlplné 
staršie osnovy, ktoré mohli slúf lf za 
podklad nových učebných o:;nov. Mate· 
r14ly z bratských českých škOl boU ttcf 

nevyhovu Júce. Poklal š koly mali zh na· 
my, dl11 metrálne sa navzáJom lfšlll. 

• Po schvé leof učebných p!Anov Ml· 
nh.tcrs tvo š kols tva SSR poverilo v roku 
1970 komis iu zosta ve nú z rladltelov a 
zástupcov rladlterov slovenských kon· 
zurvatOrU, a by zabezpečlle vypracovan ie 
návrhov učebných osnov pre v~tky od· 
bornó predmety a niektoré š peciálne za. 
merané všeobecnovzdelávacie predmety, 
ku k torým treba r4tat taliansky Jazyk 
(pre spevákov ), te lesntl výchovu (s vy
lúčenfm úrazového r izika a motorlckel 
škodlivos ti), psycho!Oglu a pod. Preva l!· 
na časť ná vrhov sa podrobovala a J opo· 
nontOre. 

• Oo konca šk. roku 1972-73 scbvA· 
lllo a vydalo Ministerstvo školstva SSR 
129 učebných osnov pre s lovenské kon
zervetOrlá. Ich príprava, schválen ie a 
vydanie s l vyl!ladalo s koro 3 r oky a Je 
prakticky ukončené. Je prirodzené, f e 
práca spoJená s prlpravou osnov nara· 
zlla tu a tam aj na ťa:!kostl. Osnovatef· 
ml boli srce popradnt pedagógovia a 
umelci, ktor! však v nyllzácll a v Opra
ve učebných osnov boli má lo s kásen l. 
Napriek tomu sa poda rUo vytvorit d ielo, 
ktoré v deJinách proteslon41neho hu· 
dobného školstve Je oJedlne19m medznl· 
kom, hoci sl nenárokuJe byt vzorom do
konalosti. 

• Organlz4torl, redektorl a autorl u· 
čebných osnov st1 sl vedomt toho, 2a 
učebné osnovy nemOf u nahradi( vlastnil 
lnlclaUvu, vynallezavost a skOsenost u· 
molocky cltlaceho, pedagogicky skOsené· 
ho a s vedomitého učlteJa, ktorý je hlllv· 
ným č16nkom tlspešneJ odborne J, ldao· 
vopolltlckej l všeobecnovzdelávacej vý
chovy proteslon41noho umeleckého do· 
r astu. 

• Učebné osnovy sil tiež neocenltel· 
nou pomOckou pre nastupuJilcu gene· 
ráclu mladých umelcov v pedagogickom 
povolanf. Tlto dost6va JG do svoJich r Ok 
pros tredníctvom učebných osnov eson· 
clu s kOsenostt svoJich natkvalltne lšll'h 
sta r!lfch kolegov a predchodcov 

MIKULAS STRAUSZ 

eu startí matku, bývala moskovskú ttc. 
nu! u. Tu utdllefiUl eliU napiJ.t le 1 navCJ· 
nok nli:lm neruJenl111o/ !Ivota, ktor4 sa 
stupf'WJt poCas cel~ho predstavenia do 
maxlmdlneJ mtery. Stard ddma LarlsiJ 
Avdefe/JOVCf slubuJe svoJim zJavom, he· 
reckou a pohybovou akciou, ako aJ hla· 
!>ovyml dtspoz1clamt vrcholný umeleck.zi 
: dt ltok. Cost taJomné sa vznd! a nad 
~;adom a prentkd tt/ do hladiska, upa· 
:or lluJúc, t e sa chglt k búrke. To Je :.l g· 
ndl despotlcket mocl a sily osudu. Trt 
kar ty, trt karty, tri kar ty - nesie sa 
prtdstauenlm ako otdzntk zmyslu ! Ivo
ta, ako niCiaca sila l dsky. 

• Veľkolepd scéna na plese u boha· 
t~ho vysokého tlradnlka Je zttbleskom 
bezstarostn~ho !Ivota, u k torom dobro 
vit azl nad zlom, ldska nad peniazmi. 

• Llza Tamary Mllafklnouet te na· 
ozaJ zlatli srdce, celkom oddand Herma· 
novi, plJid nehy a l dsky. Od prvého do 
posledného okamihu pocUuteme Jel zú· 
falstvo l oddanos(. 

• Sero TJ grófklnet spdlnt, socha mos· 
kovskej Venu~e a Herman Kar la Zaw'la 
stupflu/tí napl1tie predstavenia. Her man, 
nosltel tragédie, z/aut sa pred star ou 
grófkou ako Jel pr l zrak. Herman blúzni 

pru!}krdt vyberd z ptízdra nov!} ndstrof. 
Hl ad! na krdsu dreva, opdfa sa leskom 
l aku a napokon opatrne sktlst zahral 
prvO tón, potom ďaWe, sktíma Jeho 
zvld§tnostt, nuance, farby. S radostou a 
s obavami: Je naozaJ d/Jbr{i?, l adl?, dob· 
re mt Ide do ruky? Tak sme tt / my 
stdlt pred obrovsk{im ln1trumentom. 
naJprv očamt prechttdzamq po teho priP· 
~elt, mohutnfích plJtaldch. a po hracom 
pulte. Opatrne hladkdme feho telo, kto· 
rl eJte vonia dr11uom a l!erstvfím la· 
kom. 

A medzttQm u! sa plnf vel kd montdf· •a hala, dnes premenend na koncertntl 
sd/u. Slttvnostnd chutla sa uz~tna. V 
miestnosti zaufalt miesta tíl!astnlct dneJ
ného ve~era, pracovnlct zdvodu, miest· 
nl polilickt a k •Jlttírnt l!lnltelta, bral/S· 
lav8kd delegdcla a tuna/Jie publikum, 
ktor~ zreJme takdto podufatte berle ako 
"svoJu vec•. Ved' zdvod "Varhany•, to 
Je podnik znttmy ďaleko za hranicami 
na~eJ vlasti. 

Riaditel zduodu odouzddva ndstrof o· 
f lcldlne novému maJitelovl a r~adttel 
Konzervat6r la dr. Z. Novdček d'aku/e 
robotntkom, profektantom, technikom, 
u§etk!}m, ktorl sa podterazt na stavbe 
organu, za Ich statoCntí prdcu. Potom 
11! prehovoril ndst ro/ sdm. 

Ako prvd sl sadla za hl'ac! pult pro· 
fesorka brattslausklho Konzervatória 

Predstavuje sa 

u kasdreT!Skef t:be, i eho duJevnl Qtr~ 
do:.ahuJú vrchol. Prlzrak PlkoveJ ddntll 
l• hrôzostra!my, po chrbdte citlf zlmOl 
mrlavky. Sila obrazu le vrcholom o~r 
ného pred.~tavema. Otvdra1ú sa vefk 
dvere, vchddza uyplod Hermanove1 fan 
tdzt11 - so slovami: troJka, sedmtcka 
tliz. A z orchestra zaznieva znovu m 
tlu ta/omstZJa, Herman pre:.tava b 
Clovekom. Zmyslov zbavenfí utrhne d 
herne k veľkému stolu, },:de bezstarost 
ní hrdN prtpomlna/fl krdsny twot z pr 
vlha obrazu. Plkova dáma o!lua. Tent 
krdt ako karta, ktord ~;a stala H11rma· 
novi osudnou. Vo chvtlt umierania pri 
brala Hermana zo Slalenstva, osvletfl 
mu rozum, aby odWel zo s/Jeta s myf 
ltenkou na Ltzu. . . . 
Tak~ bolo predstavenie Velk4ho dl 

vadla, dokonalé u hudobnom t vokdl· 
nom naltudovant, dokonalé u herectvt 
t u rtl%11. Bol to sviatok duJe t srdca 
pln!} vďaky umelcom svetového formd• 
t u, ktorz poctili SND .,predstauenlm 
predstauent" . Vďaka Boll of za bol~o 
uel!er t 

KAROL LEHOCKY, Bratislava 

Irma S k u ll ro vd s Chordlom a ftlgoil 
a mol c. F1ancka. Doc. Alena V es e l • 
z brnensket f AMU hrala 4 chordly f. S. 
Bacha a premléru noveJ skladby P. Ebe· 
na: Chordlnu fantdztu. VzdpiJ.I! zaznela 
I ntrodukcla a passacaglta M. Rt~gera, 
fúga a tokdta F 8 dur od Mtkuzdga Moll· 
zesa v podanf profesora koJtcklho Kon
zervatór ia Ivana S o k o l a. Keď skončU 
koncert, docent AMU Milan S Ze c ll ta 
- s dvoma l!astamz zndmeJ Nedefntt 
hudby od P. Ebena - vedeli sme, ~~ 
nový nd:;Jrot te naozat ,,krdrouský" -
leskna sa nielen teho plUaly, pristroJe 
a mechani zmy, ale - l!o Je hlavn~ -
r egistre sa blyštia krdsnym tónom, 
zuul!nOml farbami, mohutnOm tlmbrom, 

A/ keď sa koncert skončil, neodchd· 
dzame. Chodlme eSte okolo ndstroJa, 
radt by sme eSte chvllu zostal, stahnut 
sl, zahral, rozltíčlf sa. Ale sdla sa na
koniec prdzdnl, takd 11lfs e~te mald 
sldvnostnd recepc'la, pr lpltky a napokon 
dl hd, tínavnd cesta na~pl1t. Suetld zha· 
sl naJfl, uzru~ente opaddua, vraciame sa 
domov do kolobehu v!edných dnt. 

Po na!iom odcllode pracovntct : dvodu 
organ demontovali, aby ho znovu tnJta· 
l ovall: naJprv na vfístave u Opave {prl 
prllefttostl storo~ndho /ubtlea toudrnej, 
nesk6r u budove bratislavského Konzer· 
uatórla. 

PAVEL ZIKA 

Sláčikové kvarteto pri ŠF v Košiciach 
Existencia SF v Ko!ll

clach umol!nlla eJ vznlk 
dvoch nových komorných 
allborov, z ktor9ch Slá · 
člkov6 kvarteto niele n 
dáva o se be vedleC, ale 
svojlml výkonmi nezna· 
ču je, !e zanietenosťou 
členov, technickou prf· 
pravou a zd ravou m uzl· 
ka lit ou vyrastá na tele· 
&o, ktor6 chce zauJa( po. 
predn6 miesto medzi sil· 
bormi tohto druhu. Ich 
prejav nadobOda čoraz 
vy~le u melecké kvaUty, 
o čom sa presvedčil a J 
na Komornom koncerte 
odbočky Zväzu sloven
sk9ch skladateiov v Ko
!lclach, kde som st po
hovoril s členmi kvar te· 
ta : 

Ako a kedy vzalklo 
SJ6elkoY6 kvarteto ? 

-- Prvá pokusy o vznik 
kvarteta (datuJe sa od 
roku 1970 - pr!cbodom 
violistu J. Kýšku do Ko
i le ) aa staU aktuálneJ· 
i lml 1 prfchodotn vlo· 
loni!ellstu J. Jáno~tka. Z 
ln lcla llvy týchto dvoch, 
po komorne! hudb& tťl· 
f laclch mladých ludf sa 
k nim pridáva huslis ta 
M. Jlrout a tunkclu se· 
kundlstu vykonáva F. FI· 
gura. 

Kde bol y6J pný kon· 
cert a akt m6te molaoa• 
tl koncertovania? 

Publiku ema sa ofl· 
cl41ne predstavili koncer· 
tom v rámci Komor né· 
lto abonen tného cyklu 
1. ll. 1973 s programom: 
J. Haydn - Sláčlkov6 
kvarteto č. 27, J. Podproe
k9 - S14člkové kvarte· 
to (pre ml6ra), A. Dvor4k 
- Sl41!1kod kvarteto F 
dur " Amerlck6". Ul pred· 
t9m smo uskutol!n111 rad 
vvsll1pr.nf vo vlacertch 
mt-<,ttlch a pri romych 
prllotltostlach. Očlnkute.. 

me prl otvárant vernlsli· 
žf vo V9chodos lovenakoJ 
ga lérii v Košiciach. V 
BardeJovských kOpeloch 
sa na!le koncerty stali 
už tradfclou. Uskutoč ni· 
U sma koncert pra Hu· 
dobntl roláde:! v Moldave. 
SvoJe koncertné piliny 
však nechceme oriento
vať len na v9chodoslo· 
venakt1 oblasť, ale rad i 
by sme sa predstav111 at 
v !llr§om merttku. Prvou 
lastovli!kou v tomto emo· 
re bolo pozvanie do Stu· 
dia mladých v Bratis la· 
ve (6. Ill. 1973 ), kde am a 
úspeJna predviedli ll. a 
III. čast Sláčikového 
kvarteta J. Podprockého. 
Prvt1 sezónu Je treba do· 
plniť o komornt koncort 
odbočky ZSS, n a k torom 
sme uviedli ll. Sláčlkovd 
kvarteto T. Hlrnera a Slá · 
člkové kvarteto J. Pod· 
prockého. úspešne roz. 
vfJame aJ s poluprácu s 
Cs. rozhlasom, pre potre· 
by ktorého sme nahrali 
viacero s kladieb. 

Akt at nie JJI4ny do 
naaladufllcet aea6ny? 

- U! 9. a ugusta t. r . 
v r6 mcl Prehliadky mia· 
dých In terpretov rhre· 
ma uvlest prewl6ru L 

S161!1kového kvarteta T. 
l>alvu a II. Sláčikového 
kvarte ta zas!. um. L. Ho
loubka. Pre vystQpenJe • 
Ko§lclach pripravuJeme 
program, v ktorom chct· 
me demonštrovať s vojú 
ďa lšiu, kvalltattvne vy!· 
~l u úroveň a v k torom 
uvedieme Sláčikové kvar· 
tato, op. 18, i!. 4 c mol, 
L. v. Beethovena, S16čl· 
kové kvar teto č. 9, D. 
l>ostakovli!a a Sláčlkovf 
kva r teto ,.Z mého života• 
B. Smetanu, s ktor9m sa 
chceme zapojiť do Roku 
CeskeJ hudby. Vo februá. 
rl b. r. mame koncerto
va ť v Bratislave, na čo 
sa zvlá!lt telfme. 

• • • 
Sympatický i tart knr· 

te ta, jeho doteralila prt· 
ca a clefavadomt par· 
spektlvy na zdokonafova· 
nf, ako aJ dohodnutt 
pravidoln6 konzulttcla 1 
takou autoritou komor· 
not hry - akou ta a6r. 
um. prot. Ladlalav Car· 
nt, sa dôkazom toho, !a 
sQbor sa mOl e zaradlf 
medzi tla teled , ktor6 
budú reprezentovať ala· 
len východo!\ Slovenako. 

S. CURILLA 



Očami 

tanečníka 
V m611 t. r. pohostinsky ~~lnkoval • 

Jftdatnenlach Labutleho jazera v SND 
!lrVS POM.SAR, prvý a61lsta (Danaeur 
lille) marselllakej Opáry Munlclpale. 
Nbltnnlcl baletných predstavenf si ho 
,..ItalO. z roko• 1981-68. Ns ac4!ne 
IND tancoval n d6ce 41ohy • Choplnlll· 
... 1 Labufom jazere, Ferhada ., Mellko· 
""' Legenda o lhke, Letca ., Hiroll• 
• od W. Bukového atd'. 

UMELEC ••• 

Za sedem rokov pohostinského pOso
•la vytvoril v tradičnom klasickom 
repertoári hlavná tllohy v Les Sylphldes, 
t S'placej krásavici, v Donovi Quljottovi 
1 ' Giselle •.. 

ktoré neobmedzujtl tanečn!kov -pohyb. 
Tieto zmeny zaviedli vo Franctlzsku čle
novia nových, st1kromných tánečn9ch 
súborov. Prvým toh to druhu bol baletný 
súbor des Champs Elysées, založený v r. 
1945. Medz\ sOllstoml figurovali neJvýz· 
namnoJ&Ie tanečné osobnosti kraJiny -
Jenn Babll6e, Janina Charret a Roland 
Petit. Posledný z menovaných bol tvor
com velmi tispe!mej, moderne! choreo· 
grafickej krrácle podla poviedky Jeana 
Cocteaua "Mladý muZ a smrt• a dosta
hol dal!le výrazné tlspechy s vlastným 
súborom - s Ballets de Paris. 

Al balet pnrlžskoj Opery, strážca sta· 
r ých baletných tradlcU, m4 vedTe GI· 
selle a Labutleho jazefll na repertoári 
novt.le tanečné diela, napr. Zvon4r z 
Notre Dame da Paris, In plrovaný romá· 
nom VIctora Huga (hudba Jarre) a Tu· 
rangallla na Messlaenovu hudbu - obe 
v choreografii Rolanda Petita. OaiMmt 
novinkami par!žskej Opery boll kombi
nácia opery-baletu, Berllozovo Faustovo 
prekliatie a Ile~ diela M. Doscomboyho 
Sarracenla a Gól (Inšpirovaný basket· 
balom). 

Napriek tomu, ~~ jo svojim zjavom 
priam predurčený pre stvár!\ovanle ro· 
aenllckých hrdinov, s ovela vl1č§fm zá· 
,.tom tvori výrazovo-tanečná postavy, 
,JJtvorené na základe rOznych druhov 
lallečných technik, napr. v balete Pasti· 
elle, vtipnej ko16Zl španielskych Judo· 
tfcb motlvov, v bezdejovom balete Mutt 
laYenttons (Osem invencl{), in§plreYa· 
aom Kabeláčovou kompozlctou pre biele 
•troje a l)Dd. Jeho najmilšou úlohou 
je Clovek v Bergmanovej kompozlcll 
!cce homo. V suvislostl s t9mto dielom 
epomfna s vďakou na choreografa Laz
lllille, ktorý je citovo bohatým člove
kom, hladajúclm primerané pohybovo· 
tyjadrovacio prostriedky na základe e· 
.ot lf. 

l'Odne uznávané bolcrfny - o. 1. Galina 
Samtaod, Colette Marcbandod, Malna 
Oielaudov6, Liana Dald6 a Ľudmila Tch6· 
rlna, a ktorou nailtudovall Bartókovho 
Z6zračného mandarlna pre parlžsku te
levlzlu. V Mntchove t v milánskej La 
Scale hosťuje v balete "Vypo!!Civanle 
Beatrice Cenclover". TAto úloha vyh· 
duje maxlmAine psychotyztek6 vypätie. 
Preto Je aj (lnava po predstavenl nepo· 
merne vii!Jia, ako keď tancuje hrdinov 
v niektorom z romantických baletov ••• 

V roku 1968 založlll v Amiens prvé 
SOčasná balotn6 divadlo, kto.ré neskOr 
premiestnili do Angers. Umelckou ve· 
dúcou ja zn6ma francllzska choreograf· 
ka a tanečná pedagogička Francoise 
Adretod. V snahe podporlf konrront6· 
clu tvorivých n6padov, uv6dza tento sil· 
bor aJ dielo zahraničných choreografov 
- MacDonalda, Sklblna, Butlera a Blas· 
ku. Tomattcky pokrokov6 tendencie pre· 
sadzuje v tanečnom umenf najmä Béjar· 
tov odchovanec Bla8JI, ktor9 Je U!cbo· 
reografom lyonského baletu od r . 1989. 

Mesto Grenoble sa ujalo dvadsafčlen· 
nej tanečnej skupiny. Tam presadzujd 
umelci (spolu s mlad9m, nádeln9m cho· 
reograrom Félixom Bleskom) jednotnl1 
umeleckll l!ntu. Kombln6clou klastck9ch 
a neolclaslck91* pohybovo-vyjadrovaclch 
prostriedkov vytvorllt už mnohé hod· 
notné diela, niektoré z nich s jedlnei!· 
ným zmyslom pre humor. 

ntusa Pom!ára zaujlma spoluprllca 
a mladými choreografmi, hladanle no
tfch Mm, živých problémov a tvorJv9ch 
~lupov, ktoré SÚ btfzko mladým ludom. 
C.sto sl kladie otázku, prečo práve u 
n6s, kdo vo všetkých odvetviach umenia 
llladama nové cesty, uvádzame zväčša 
ll 1116mo baletné diela, a prečo súčas· 
111 cl.ramatlci a skladatelia pracu(ú tak 
milo na vzniku nov9ch tanečných diel. 
Ve FrancOzsku 1 v ďalšieh kra(lnách Je 
clloreograr kreátorom s autorským pré· 
t0111 na to-ktoré dielo. Keď Je dobré, po· 
lfYajd ho k spolupráci do rOznych dl· 
tedlel a kraJin. 

•• • A SVET 

O ~oJo•om trende franctukeho ba· 
Jatdbo umenia hoYor1: 

Tancoval v Taliansku, • Spanlelsku, 
t Maroku, vo SvaJčiarsku, v NSR, v USA 
a takmer vo všetkých štátoch Ju~noj 
Ameriky, Jeho partnerkami boU medzlnA· 

V XIX. storoč! boH pro baletné ume
nie prlznačn6 vertikála a éterlčnost. Pr
vé tanečnice sa postavllJ na !plčky, part· 
neri Ich zaealt dvlbaf, tanečnlk so zA· 
morom odplltat sa od podlahy, vymys· 
lei skoky. v sdeasnej doba jo možné 
rle!llt baletné predstavenie aJ horizon· 
t41nu. Interpreti mO!u napr. tancovať 
,.lcžtoc", alobo "sediac" na zemi. Ich 
pohyby nemusia byť tradične zaoblená 
- mO!u byt ostré, hranaté, avbk nte 
bezv?razné. Taktie! v ponlmanf balet• 
n?ch kostýmov dollo k výrazným zrne· 
nAm. verml často sa poullvajll trikoty, 

V rámci decentralizácie vznikol ďallf 
baletn~ súbor pri s trassburskaj Opere 
du Rhln, ktorý umelecky vedie Jean Ba· 
bllée. 

Vo väč!llno pripadov sa o umelecký 
život s tará správa toho-ktorého mesta. 
Plne dotovaná ätátom Je tba porfbka 
Opera, v súčasnej dobe však prlznall 
čiastočné finančné dotácie a( t\spcln9m 
súborom v Grenoblt, v Lyone a v Mar· 
setlle. 

ALICA PASTOROV.( 

Jozef Petr spomína 
BratlJlavčattia ď.obre poznajcl bývalého !6/a opemlho zboru 

70ZEt A PETRA, ktor(/ je u% síce na d6chodku, ale čulo ~le .. 
~Je nd! ltudobnli zivot a ráct 1pomma na 1voju iru v SND. 
toiíadali sme llo o ro::hovor. 

Ako zbormajster ste zachytili slávnu etapu vo vývoji ndej 
IIUodnej ope1-y, apolupracovall sto so znám:t.ml dlrlgentml ako 
11o1 Zdenel< Chalabala, Milan Zuna a d'al§l. Ako hodnotltc vaiu 
apoluprAcu s týmito osobnos(aml? 

Tesne po druhej svetovej vojn~ mo: niekoC'kl :116mt "dotlah.
lr do Bratislavy. Ani som ttetuiil, ie tu vla.•tne vyvr choll 
1t0ja umeleckd próca. Začiatky bolf velmi tatké. Clenovla 
lbOru boli vtedy tak mizerne platení, ie sme nemohli takmer 
llikoho ziskaf. Každý, kto sa prihldsil do zboru, už vopred. 
wcfll, :c musr vyjsf s pomcme slabým platom. l tak sme 
~lak teleso stdle poslltiovall a nevdltam povedaf, ~e all za 
lO rokov prdoe dosiahol zbor pozoruhodn/l úrovetl. Stačl 
rpomenú( napr. Borisa Godunova, alebo Knieža Igora, mnohá 
~t~tetanovské a dvoŕtlkovské opery. Vetkí dirigenti, výbor nr 
rtlúfrl a napokon l usilovný operný zbor vytvdralt, ako 1a 
llooorf, velká predltavenia. 

Ndtudovall ste 1 zbory premJérového uvedenia Suchoňovej 
KrOti'iavy a Cikkerovho Jánoilka. Je to čln, na ktorý sa v hls
t6rll na,ej opery nezablida. 
S~hoifova Krútilo va zrazu postavila pred opern(J zbor :loflté 

rtdroky. Niektort členovia nemalt vetka clluf zvlddttuf nové 
llofitostt a v! ellkde v kulodrocll sa llovorUo o Mspierxzter"' 
1101tt tohto partu. Aby som sa oy1Lol M žladúcim konfliktom, 
"Vfooril aom pred započatltn l t údia akési prfpravtté etudy, 
lrttwé vgcMdzall zo Jtruktúry Suchoifouej 1&udby a malt uvtesf 
Benoo zboru do novej atmosféry t nových ncirokov. Tak 1mo 
M/lkór spievali tieto etudy a hlasovl cvičenia - a len potom 
""' prlJtúpili k Suc1&oňovej novinke. Dodnes považujem toto 
IIIIJtutfovanle za jeden z vrc11oloo 1vojej urtUJlecktj prdce. 
Veta vnútomčho záujmu. odu1evnenta, i poctivej prtlce ame 
111t1011all tak tsto premii!re Cikkerov1&o l áno!lka. Zbor sa na 
tft:ltto opertlcl& veta nauča, ta/de mo1tlt byt odrazovým mos~ 
fikom k ďalllm ndrokom a ku progredvnej pr4cl celého te .. 
lita. 

Pamätáte si vera skvelýcn sOlisUckýen výkonv z tých i!las. 
loll ate vlastne epolupartnerom, kolegom a niekedy i apoluln
lplritorom mnohých sóllstlck'ýeh výkonov. Ako hodnotlte po 
edstupe času niektoré z pamltných sOlistlckých k'reAcJJ! 

Uohor by 1om napflaf cela knihu. o skvelQch vt)konoch 
1 mojej 'éry. Stačl spomenú( M. Ce1ányiovtl ako Leon6ru vo 
lúflliovt a niekotko dellatok jej 4al!fch posttlv, F. Zvartka 
llto Bor iaa, dr. 1. Blahu v českých operdch, H. Bartoloutl 
., lgoror1t a in~. E. SchUtza v Tralllate, niektor• poltavy l. 
11fmdŕa, M. Kiloňova 11 Bohéme, viaccrl postavy S. Hozu -
'" vletko sú 11ezabudnutetn6 lfstky do pamätnlka nalej opery. 
lolko v tom bolo umenia, umeleckej zrelosti, ale f úfa1nt)ch 
U~ttaktov 1 obecenstvom! 

(!o hovorite k dne~nej sltuAcll v opernom zbore? 
Pretfovlctkým aú tu oveta it!etllnejlie podmienky. DMI ra 

d tahlie zlskarxz novt), fcvalltnQ člen zboru. Som rtld, ze ra 
:borov6 teleso vgvlja, že la stavia na práci ntb - priekop
túkov a ie sl ::bor v ttiektoryc11 operdcl& mô!c ozaj dobre a 
llqlnct zaiP.iavaG. . •d"' 

Oživená história 
Pukanec bol v dtvnej!leJ minulosti Jedným z popredných 

banských mies t Horného Uhorska. Banlctvo v!lak postupne 
zaniklo. Obyvaterstvo, zvl1člla remeselnlcke, zostávalo však 
hrdé na svoje "mesto", v8čšla čast bola národne uvedomelá 
a kult\lrne vyspelá, čo prejavovala aJ v ťažk9ch dobách ná· 
rodného a sociálneho lltlaku. Z Pukanca vyšlo viac v9znam
ných lud!, ktorf boU kultllrne člnnl aJ v !llrllom slovenskom 
a uhorskom merftku a v llllrovskom hnuti. 

Ked roku 1870 prl!:lol do Pukanca mladý slovensk? učltel 
Samuel Kupi!ok, brezntansky rodák, odchovanec slovenského 
gymn4zia v Revllce j, velky mllovnlk a znalec, nadaný basnlk, 
zberateľ f hudobnfk (bolo to v čase n6rodn6ho oživenia -
vod už 7 rokov pOsoblla Matica s lovenská, Slováci mail tri 
stredné školy, v slovenských mestečkách l dcdln4cb sa hrali 
divadlá, spievalo sa, bol založen? Slovenský spevokol v Mar
tine ), predsavzal sl - spolu so staršlm kolegom Stetanom 
Lukál!ekom - založiť v Pukanci spevokol. 
Začiatkom roku 1873 sa prlblásllo okolo 40 mladých mu:!ov, 

ktorf sa už v Jllnl zal!alt schádzať a splovaf. Kupčok vypra· 
coval u4vrh stanov spevokolu, ktorý bol predlo!ený uhorské· 
mu Ministerstvu vnatra na scbválenta. Spevokol po prvý raz 
vereJne vystllpll dl\a 6. Jl1na 1874 s programom slovenských 
plesni a recltácU. Jedna báseň na počesť slovenského Memo· 
randa z roku 1861, ktorébo výrol!te práve pripadlo na deň 
koncertu, sa stala zámienkou pre noprlatelov slovenského 
n4rodného hnutia. Zal!all osol!ovaf a verejne naptdaf spevo
kol 1 Jeho správcu Kupčoka, a to aj v novinách, v banskoby· 
strlckeJ "Svornosti", v s lovensky pfsanom, alo protls lovan· 
skom plátku. Kupčok 1 členovia spevokolu sa čestne obránll1 
v martinských N6rodných novin6ch. Prednesente básne o Me· 
morande malo za nA&ledok al udanie pre "šfrenle panslavl· 
stlckých tendencll", po ktorom nasledovalo vy!etrovanle. Ne· 
zistilo sa ale nie úva!né. Stanovy boU nakoniec schválené. 

O pOsobent spevokolu máme len nepriame správy z časopi· 
sov. Preto nemOfema vyeerp4vajl1ctm spOsobom jeho prAcu 
ocentf. Dňa 4. aprfla 1875 bol velmi vydarený kultť!rno-z4bavn~ 
večierok spevokolu, program ktorého bol uvereJnený v 4. ~lsle 
llterArneho l!asoptsu OroL Pozostával z~ zborovo prednesených 
slovansktch vlasteneckých a Iudových ptesnf. rectt4cl1 a z ve
selého dramatického výstupu. Ptsater časopiseckeJ spr4vy sa 
o výkona spevokolu l o práci správcu Kupčoka zmtonll velmi 
pochvalne. Redaktor Orla Jh Kallal!lak vo svoJeJ poznámke 
privoláva pukanskému spevokolu na sl4vu a Pukančanov sta· 
vla za vzor. 

21al, tým sa zmienky o pukanskom spevokole konl!ta. VIe· 
me len, fe l v budllclch rokoch ako-tak flvorll, ala na vae!ta 
akcie sa ul v dôsledku lntr!g a ustavičného osočovania nedal. 
Kupčok sa utiahol, mnohf z členov sa dali zastrašlf. V Pu· 
kanci vlak 1 toto kr4tke pOsobenta epevokolu zanechalo ve
domie, ~e epotol!nf 1pev ludf zdru:!uJe, obveselute, posilňuje 
i zoceluje. Pokral!ovatel Kupčokov9ch snAh, ul!iter Samuel 
Sekan od roku 1907 ka!d9 rok sQstavne nacvičoval slovensk6 
divadelné hry, najm~ Urbánkove. 

Odbor Matice alareaakaj ., Pukanci a tamojlla Onetod 
beMda al epomeaull u at6 ytroi!ta salolenla tamolllebo apa· 
•okotn mlloa ei6Yaoatou, na ktoreJ ti!lakonl Ul!ltelakf ape
•okol Hroa a Baaakej Bystrice. 

JAROMIR BAZLJK, Banská Bystrica 

TVORBA 
DEZIDER KARDOS 

Partita pre 12 sláčikových ná"" 
strojov, op. 43 
(Preludio - Cla eco na - Fina le )' 

Partlta bola variačnou formou a Kar· 
dol ju vo svojeJ skladbe zachováva. Nla 
je mu vlak stimulom na obmieňania pr· 
vetneJ témy, opakovania toho Istého mo· 
tfvu v rôznych tempovtch, rytmických 
a dynamlckfcb polohách, na vytvtranle 
kontrastn9ch časti. Niečo z toho v Par· 
tite jo, ale v podstate organizuje Kar· 
doll hudobné tkanivo Inak: Jeho varia!!· 
nost nie Je zhlslá na uzavretej my!Uten
ke, stavia vltčlmi na ,.nopresnom" for· 
múlovanf, otvorenosti. 

Skladba prtpomlna do seba zavtnutti 
ulitu, Je akoby uhnatená do Jedn6ho ku• 
sa. To, čo sa v nej variuje, čo plni funk~ 
clu motlvu a témy v tradičnom zmysle, to 
sa nachádza nie na povrchu ltruktúry, 
ale skOr v jej vnQtrl, hlbke. 

Cel?m pradlvom, nielen vedllctm hla· 
som, stmoluJOco preniká velký melo
dlckf skok nahor 1 nadol, prlbll!ne v 
Intervale sexty aZ nOny. To určuje ox
presfvny melodlck9 pulz, zvr6snoný var
kým rozmachom a fahom, všade rovna· 
ko drsnt celkový zvukovt obraz -- teda 
vertik61nu zlo!ku. S flou suvtsf jednotná 
llne6rne vedenie hlasov pri rozmaniteJ 
polytonlckef práci. Oddelená llseky sa 
pri spll janl prekrývajll, takfo nedoch4· 
dza k zlomom. Ako n4stroJový prvok sa 
uplattluJI1 rýchle pasll!ové behy, stO· 
pajllce 1 klesaJilce. V KardoloveJ Partite 
Je práve väzba a sdhra týchto prvkov, 
Ich st61a a n4stojl!ivá prftomnosf, mno· 
horská kombinácie, jemné presuny vo 
vnOtornom pulze, uzavretou témou vObec 
nespt'ltaná melodika - výsledkom novo 
chápaneJ varlačnostl, ktore! cielom nla 
Je rozmanitost, ale Jednoliatosť, vych4· 
dzajtlca f vracajlica sa k základným sta• 
vebným kameňom. 

Vo v~etkých troch častiach Parttty te 
rOzne využitý prlnclp reprfzy. Preludlo 
má v akratke formu ab a. V majstrovsky 
vytvoreneJ Claccoae je model stále ten 
istf - a pritom Iný: nejde o jeho opa· 
kovanie, ale o postupná gradáciu a nie• 
kolkýml vrcholmi, 1 prudk9m zrýchlo4 
vanfm - a! k n6hlamu nástupu témy 
v pOvod.nom tvare. Vo Flaale sa objav( 
krátky typicky slovensky znejt'lcl taneč· 
n9 moUvček, dávatllci celeJ e&sti ! viii 
skutočného "foroce ; na zAver sa u tvr
dzujllco vracia. Nepoklad6m tloto mo
menty v PerUte za neorgantcké, za ťl.· 
stupok tradičnej forme; nakoniec, tba 
zoslltlujt1 tO!enQ Jednoliatosť. Kardol sl 
DYidomuJa aaaabradlteJnoaf prlaclpu .,. 
palcoYanla - návratu v hudbe, ktorf, 
umo!tluje vnrmanle hudobných (zmyslu~ 
plných!) celkov v čase. Forma tednotlt .. 
vých času tým vObec nestráca zo svot• 
ho vlastneho rle!enia, nte Je zďaleka 
schematická - Iba poskytuje sluchu 
oporn6 body a pomaba zavtlenostl pro· 
cesu. 

Problém hudobneJ skladby ako umelec
kého diala spočlva v dvoch vz4jomne 
sllvlstaclch veciach: l!o obaabuja, o l!o 
v nej Ida, o l!om Y}'poved4, ak4 te f•J 
syntax a ako Je urobea4. To ale o je v 
Kardo~ovtch akladb4cb v!dy sledovatel· 
n6 priamo s pO:!Ltkom: na pohlad ja 
zrejmá udivuJúca technlekA Istota a bra· 
vllra, ovl4danlo hudobne( matérie, loglc· 
ká návllznosf procesu, kry!ltallck4 jaa
ocsf formy - Karc;loš st vytvoril sebe 
vlastný §týl. 

Overa viac treba venovaf pozornosť 
tomu, !!o chce Jeho hudba poveda(, čo 
Je Jej zmyslom. V prvom rade Kardol 
nr1 tak ako napriklad BartOk, alebo 
Htndemlth ~ oprbnenosf "abaolttnaJ .. 
hudby, dftveruje Jel zrosumltelnoatl a 
achopnoatJ komunlkonť obaab. n6ladu, 
•tres, em6clu, prljfma predpoklad sciJel• 
noaU hudby Jel lpecUlckýml umeleckf• 
mt obrazmi. Nie sa to skladatelove psy· 
chtcká stavy, odraz Jeho vnlltra, č!m !lllÍ 
jeho skladby (aspoň neJde o to prt• 
mllrna). A nenájdeme v ntch ant zebra• 
zovante vonka1!leJ skutočnosti, takmer 
nl!! z názvukov programovostl, alebo po
pisu (typické, strhujúce tanečné miesta 
sem nemô!eme r4tať). E!te aj slovan.( 
ská melika, miestami velmi výrazná, ra 
pozmenaná na nepoznanie: aJ ona je od· 
subjektlvlzovaná. 

U Cikkera, povedzme, spolupOsobf sto
to!nenJe sa 10 sebou, alebo so svoJfrri 
hrdinom, emoclon41na zainteresovanosť 
1 programovosf 1 mnohotvárnosť vytad· 
renta. Kardo!l oproti tomu uprednost• 
tluJe monolltnosf, triedi a vyberá st 
vhodn6 prostriedky, asketicky sa mno
hých vzdáva. PrečtsfuJe svoJ Jazyk ...
aby to, čo chce, povedal vo vyclzelova· 
nej, konečnej podobe. Je to určite ten 
fa!§l, zdlhavejšf i ndročnejlf postup -
pre skladatela a hlavne pre posluch4ča. 
ktor9 ho chce nasledovať. Ale - a to 
treba zdOraznlf - Kardo!lova hudba t~m 
nestráca nt!! zo svojeJ plastlcket podo· 
by, draveJ dynamičnosti, plnokrvnej, a! 
prekyputdcej hudobnosti, v konečnom 
dOsledku Je medltatlvne vUnou Iudskou 
výpoveďou v tónoch. NIJako sa netvári 
a nechce daf vtac ako Je schopná; ., 
tom te Jel slabosf l sila. 

Plati to aJ o Partite. Kflll!om k fe i 
pochopeniu IB nevyhnutnost prijat ,.pra
vidlá hry" a snaflf sa prenlknllt k Je t 
tajomstvu - cez tlu samu, cez Jel hud· 
bou stvorený a k hudbe sa upfnajOct 
svet. 

lGOR IJODRACKt 



Košatie stro1n pôvod ... ej t o .. ·v budovanie Inscenácie. TAto zlednocujl\ca 
vola re!1séra bola u1~telná napriek to· 
nw, ~r LladtC vi.otky zložky do vyrovna· 
ui>ho Javiskového tvaru a jeho dlv6ckel 
účlnno~tl bolo Jednako len výsledkom 
1\ulektlvneho uslllu hudobného s klada · 
tela Igora Bázllko, dlngonta Bohuä11 Sie· 
záka, hos lu juceho choreog rafa joze ra 
SoiJovčlka a v nemaleJ miere l samot 
ných hercov. (!\o práve preto nočná 
sc.énn s mužom, ktorý devu čo mu zu
tekala nezamE'nl, Icl vymenl za okolo
lduceho muza, pósoblla ako potulovania
hodná nepozornosť, atmostére hry cu
dz!, takmer nevkusný nápad bez pria· 
mel sOvlslostl s umeleckou a Ideovou 
kon cepciou diela !l jeJ zámeru. Neved· 
no prečo so dobrý flgurkár a tenorista 
Lenský stáva u režiséra KroJfčka vžd y 
objektom k stvár11ovanlu nekomlckel a 
neveseleJ ~arle - a to m 1m o h lavných 
11nif lnscenovan9ch komédll, ked to raz 
neprispieva k úrovn l zábavy. l 

Hnsarl, Jmdobd komédia v d voch dej· 
atvécb, napfsal P. A. Br6al, pre lot ll Jo· 
zet ~tefánlk. Oprava a texty plesni Ivan 
Krajfček, Milan Lasica, Kamil Peteraj a 
Július Satinský. Hudba na motlvy ta· 
Jianskycb a francuzskych ludových ples· 
nf Igor Bbllk. Réžia Ivan Krajlček. Dl· 
rigent dr. Bobul Slez6k. Premiéra 28. 
júna 1973 na Novej scé ne. 

V melodramatickej scéne takto hovori 
\roJak napoleonovskel armády Fllcot: 
,.Ked človek odchádza na vojnu, zastok· 
ne sl do hlavne kvietok a bohvie čo sl 
t>fubuje, ale ked uvldf na vlastné oči 
uké to jo, povlo sl: najlepšie le !It na 
dedine, jest chlieb s clbufou a popásaf 
v noel kone." 

Táto bytostná tužba malého človeka 
po ·mierovej práci a živote je zAklad· 
n9m akordom l v9chodlskom Inscenácie 
lrancúzskej komédie P. A. Bréala Hu· 
~ári, ktorú spevohra NoveJ scény uvied la 
eko poslednu premiéru sezóny. 

Stýlotvornou plateormou, na ktore j 
tvorcov1a lnscemlcie budovali svoju hu· 
dobne-komedlálnu úpravu bola aj Bázll· 
kova úprava a lnstrumentácla s tarých 
pôvodných tuh<~nskych a trancOzskych 
Iudových plosnf: prtezračná, čistá hud· 
ba ako !udské s lzy radosti a žlalu, pros· 
tá melodická lfnlu a rytmy, z ktorých 
na]temperamentnej:;l bol starý trancuz
sky vojensky pochod. Selunkovltost, tro· 
cha melttnchollcké 1 nostalgtcké tóny 
tejto hudby z čírych prumei'lov, vytvo· 
rill účinn~ kontrapunkt k vojnovej ha· 
ra·vare v druhom plélne hry. A tým sa 
u7. v zuklude uazn . tčlll aj dva Ideové 
póly konce pcie: vojnll ·mter. 

Túto polohu V}sllhll ul ttlxly plesnf, 
ktoré su spnvnťí, zachycujú nielen dra
matickú situáciu a ch11rukter u~uby, Icl 
1 jeJ citové rozpolo!enle a zasvietia zn· 

v~e l n-eohcbanýml bAsnlckýml meta· 
fo r11ml. Citlive j skl adb~ tónov ~~~ prlspO· 
soblla 1 SabovčlkoVII ehor.eograrla. 

Decen tne laden' pa~telov' tóny cele j 
Inscenácie u pren iesli 1 na spevác ke n 
herecu vý kony, ktorých Ctrovel) bola 
prfjemne vtrovnan6, ~e ut to samo ose· 
be reprezentovalo hodnotu predstavenia 
napriek tomu, 1e tempo l rytmus úvod· 
nej časti do ' prlchodu vojakov pOsoblll 
rozvláčne, napokoa d takmer nezaulf· 
mavo. ,. · 

Nosntu>t piliermi Ideovej stavby tejto 
popu!Qrnej lc'omfdle (hrali ju u nás či
noherné sťlbory v NJtt•e, Martine a Pre· 
~ove} je jaj !!vf, prottvojnevt protest, 
ktort dostive hmatAte lnt vhaz a ra· 
d l!clu prhe v postavich dvoch zatúla· 
ných a oia r paných ' hud rov napoleonov
skel arm6dy Le Goucea a Fllcota, v Ich 
neodola telnom humore l posmdkoch, na 
dne ktor t clt llú učupen6 kvapky horkosti 
a nenhilltl proti oeamyseln,mu zabila· 
nlu. Najmli Sa tlnslct prfdal svojmu FII· 
eotovl luds ke j vrelosti, tichého nostol· 
glckého (tS111evu a dobroty r dca prosté· 
ho dedlnčftfla. No l Laslcov vojenskej§( 
Le Gouce, hoci v prejave zdrž'an llvej§f, 
až civil ne triezvy a ležérny dal pocrtlf 
p ychlcké zAzemle pos tavy, takže v ko· 
nočnom vf$laltku obaja hu~rl žili auto
rovou my lienkou - my ·lien kou v pod· 
state vlastnOtt cel6mu mlerumlloYn6mu 
rudstvu. 

Rož1s'r Iva!\ KL'tt1ček ne klamal n~
d~je; ktor~ vzbudil vfaňaji.ou Inscenáciou 
'l'ululunl . HnsArl bol! ~vttn dOkazom, 
žo sa poučil na svo tlch kOsenostlach a 
v dotyku $ novtm materllilom už zfskal 
posto J r~iséra, volia c postup výberu 
výL·azovf ch proslr lfldkov podla tch d ra
m<~t lckej a este11ckef llčlnnostl. A to 
všetko vytd :ralo seriózna JAklady pr& 

Popr! nen6padných kostýmoch J. Ko· 
v6čoveJ, čo nehýrili farbami, ktorými sa 
zvyčaJne vyjad ruJe životná radosť 11 tem· 
perament južanov, scóna arch. T. Lu!ln· 
!>kého prlvádlu du pomykova. Divák sa 
nevie zorientoval v jeho dekoráciách, 
m!Hie ho Ich nelogické usporiadanie, 
ktor9m nevytvára lluztu záhrady, lOky, 
trhovisku, Čl dvora, naopak vyvádza z 
konceptu najmä v súvislosti s textom, 
ked napr. Le Gouco oznamuJe Fllcotovl, 
že "ide stražlf pred dom" (??} 

Spevohern9 s(lbor Nove1 scény svoji· 
ml poslednými dvoma Inscenáciami pO· 
vodných komédlf (1 ked na zAklada cu
dzlch libriet) sa nateraz s pamlltal z krf· 
zy, do ktorej ho dosta l nedostatok pO· 
vodnej tvorby a už opäť sebavedome 
stoj( na vlastn9ch noMch. Blýska sa na 
nové časy l v tomto žánri, ktort zblu· 
hou Novej scény dostáva opllf slubné 
perspektlvy. 

GIZELA MAOUGOVÁ 

Biloncovonie muziko/ógov 
rodných hudobných podujati. 
Z československých to bolo 
hlavne t1Skt1točner1ie st retnutia 
pred~ ta vite( ov slovenských ú· 
stavov, zaoberajúcich sa ve
deckou a výskumtlOil éitlfiO.~ · 
tou ~lot•elld·ého /mdobr1ého !i~ 
votu 11a tt:mu ,.25-ročn~ vý
.~1.-umy na IICI~H'h vedeckých u~ 
stavoch a ich dals1e moittosti". 

Z mcdzinarodllýcTt to bola 
\1edzmarodn6 konferencia o 
hudobnej marxistickej estet i
ke v Budape.\ti, kde sme rep
rezentovali Ceskoslovensko a 
prtprava spoluriéast i na Med::t 
nurodnom hudobnom festivale 
\fu~rca slavor um v Brne. 

M~n ll. Iôsena 

Vtia 25. Vl. t . r. bola členskd 
sclt6úw Tvorivej komisie nw
zrkolôgov pri ZSS. Jej úl ohou 
bolo ;:ll~nút a zflod11ollf pracu 
T vorivej komisre m r1Z1kológov 
::a obdc;bie od IV. zjazdu ZSS. 
Sclu5d:u viedol a činnost TK \1 
:llod rwtit dr. L. Mokrý. Zdó
rarml ::cioazn6 postave me TK ~t . 
l;torď vlastne Mlpluje nce:ri.~ 
t ujlir.u muukologicku vedť'ckti 
spoloč11osc. Zdôru:ml 11evyh · 
nut nos( aktivl:óclc bvvalýt·lt 1 

pnpadných nových člettov. 
Vlelkfim čle11om TKM l Kruhu 
mladých muzikolúguv bola da· 
116 mu::rw~r preumt6crc pro
~tredmctvom sprac·ot•otlla tem 
t•yproc:ovanýclt vede mm TK \1, 
ktorých , a 11jall vo vel kom 
,~le členovia K MM. 

Predná!ajlici konst atocal , fe 
::wcltot•ome Tvorivej komlsre 
muzikológov pri ZSS je opod
statnené a cez Kruh mladých 
nwz1kol6gov m6~e byt v blíz.., 
kej budúcnosti obohatené o no• 
vých mladých tudí. 

Peegrynt otvorili dňu 9. júna t. r . ul lit ročnlk Juhočes
kého divadelného festivalu, ktorý sa poriada pred ·OlA· 
čavý-m hled1skom, v atraktlvnom zámockom pal'lcu i:!M· 
kého Krumlova. V auguste bude vyhradená tzv. Md · 
karná sála českokrumlovského zámku opere. V provet 
polovici mesiaca uvidia diváci komickll operu G. S. 
Pergoleslbo Slúžka paňou a jednoaktovku českélto slcla
datela E. Zámečnlka Fralka o kadi, na anonymnt fra n
cOzsky námet z 15. storočia. V druheJ polovici !lleslar !l 
bude reprfzovoná 11spešná Inscenácia opery Olaf lelt6r 
od českobudČJOVIckého rodáka Vojtecha )fro.ce, s11· 
časnfka Beethovena. Caro Ledererových nádherntcb mil· 
lleb, výborná akustikA A komorn6 prostredie dajO dt· 
vákov1 Iste neopukovatP.fnú možnost zažlt pt·edstavenle 
z Iného, netradičného pohladu. 

Dr. Mokr fi zdôraznil po:itiv
nu člm1osf KMM, v plátle kto 
rlho bolo okrem tnvch akcll 
u&kut ocnenie 11. seminára mla
dflch hudobných vedcov a kri .. 
tikov o Moravcmoch v aprlll. 
Tot o podujatie sa odročilo na 
je&tll , vzhladom 11a kolíziu da
~t~ho term!tJU 10 stretnutím ve
dtícich ltdtnych člnltetov a 
predstavtte!ov umeleckých 
zvi:izov. 

Na Slovensku sa usporadúva 
r1iekolko akcii 1 medzindrod~ 

ným dosahom. Sú r1imi Med%{ .. 
nár odné etnomuzikologlcké se 
mindre, Bratislavská hudobnl 
sl6vnostl a na bud1ici rok to 
bude Bacilov festival (prvýkr6t 
11111110 oboch nemeckýclt štá
t ov) , ktor v bude mat význam 
l pre muzrkol6giu. .., .. 

()alej vyzdtoihol prípravy 
českoslov1nských a medzm6-

VII. prehliadka mladých koncertných umelcov účlnkovof bude huslista Ľubomfr Ku d ja. 
V nedelu dňo 5. augusta bude komor
né matiné poslucháčov konzervatórlf ov 
2111ne a v Bratislave. K 65. narodeninám 
nér. ume lca Eugena Suchoňa odznie ve· 
l!er toho Isté ho d11a jubilejný koncert, 
ktorého spoluusporladote rom je SHF. Po 
dul koncertného vorna vstOpi (v utorok 
7. uugus ta} prehlladko do druhej polo· 
vier.. Otvor! Ju komorný koncert sloven· 
skfch Qčastntkov 25. ročnfka medzlná· 
rodnej sutaže Pražskll jor 1973: Má ria 
TurnovA a Sergej KopU k (spev}. Klavlr
nym recitálom so 8. a ugus ta predstavi 
MariAn Lap anskf. Eduard Spéčll [kle· 
vlr) a Sláčikové kvarteto SF v Koliclach. 
uzavrie tohtoročn11 prehliadku mladých 
( 9. 11ugusta}. ·r · 

renčlanske Te 
V dľíocb 1.-9. augusta t. r. usporiada 

zss a Ceskosloven:;kó štátne kúpele v 
ľrunčiauskych ľepllcluch už Vll. t·očnfk 
prehliadky mladých koncertných umel· 
cov, ktorá jo tohto roku venovaná 25. 
výročiu Vlťazného tebl'Uára. Prehliadka 
bude ,mat celkove 10 koncertov. Otvori 
ju vystúpenie flnohstov Interpretačnej 
sútazc In~trumentélnych katedier VSMU 
(l. augusta t. r. }, o del'l neskOr bude 
komorný koncert huslistky 1\lárle Motul· 
kuvej, ab:;olvcntky JAMU a klaviris tky 
Idy Cerneckej, kandidátky Medzlnárod· 

HRADECKA SOtAZ 
K<~ždoročne s.t v Hradci pri Opave 

schadz.~ talentovanu mládež na Inter· 
pretačn11 sútuž o Cenu Bcet11ouenoul1o 
ll radca, ktorá tento rok dosiahla u2 svoj 
12. ročnfk. Hrudecká súta2 sa postupne 
vykryštallzovula tak, že v trojročných 
cykloch opukuje sn s úta2 v nástrojoch: 
husle, violončelo s komornou hrou a 
klnvlr. N.tkolko pOvodná sú(a2ná miest· 
nost pnomo na hrade sa adaptuje, usku· 
točnlla sa tohtoročná súfa2 v neďalekej 
Opave.• V di'ioch 18.-23. Júna stretli sa 
tu mltJdí klavtrl~ti z celej našej vlasti 
a v rámci dru2by s Katovicami aj traja 
polskl konzervatoristi, aby dokumento· 
vull svoj vzťah k Beethovenovmu d ielu. 

S11tažllo sa v troch vekových kateg6· 
rHích: I. kat. - do 18 rokov, Il. kat. -
1K- 21·rokov, III. kat. - 21-30 rokov. 
n~nstnfcl' (66} boli žiakmi konzervat6· 
rli a vysok9r.h !l kOl; konzervatórlf z 
l'rilhy, ilrnu, Rrntlsluvy, Plzne, Ostravy, 
Krom!!l'1ža, 7.1Jiuy 11 Košic, vysok ých 
!il< l z· Pr ul Hr na u Bratislavy. Cien
ml súta~neJ poroty, ktorej pre4sedal 

nej k lavfi'MI súťaže Busonlho, dtía 3. 
augusta bude ko•cert Yltuoy Celoi tát· 
na f . , ed e'ke1 Mťate M. Schnaid ra·flo· 
nnsUho 11'13 - Pet ta 09orsk6bo ( l ), 
Eleny Hean tonl (rl. ), Jlifbo Padertu 
( Ul.} a EYJ SleboYef ( CeJta SHF). Po· 
poludtíajlf koncert zo slovenske! tvorby 
bude dňa 4. augus ta so 6Jistaml: P11ter 
Mlchellce , A .. a a Qaldo HolbliD80Ycl, 
Stanlsla. Zhtborakt a Bretlalenk'f ko· 
morot z'llor. V ten lstt deti večer bude 
mať polorecltél gltarlstll J•zer Z1~q~ka, 
akord eonlsta laJ~n••• Klko•t a spolu· 

prot. O. Vondrovlc, bol! pedagógovia 
koru:arva tórlt a vy80kfch ~kOl: I . ] a· 
nli!kovtf ( Brno), R. Kvapil [Praha }, A. 
Md.chovd. (Praha) , B. Pappovd. (Bratls· 
Java), M. Starosta (Bratislava) a T. 
Trl.lsterontf (Ostrava }. 

Bobat' '6čnť slovenských lclavlt·lstov 
priniesla aj val mi dobré vfs!edky. Do· 
s labli sme U'l pr11í 1 d ve tretie ceny a 
dve čeatft6 a t nanta . V prvej kategórii 
I. c&nn zlskala Mngdallna l vanovtl 
( Koaurva t6rlwn T<ollce l, tretie ceny 
Eua Palmaiovd (KonEMva tórlnm Bra tls· 
Java) a Mttrltfn PltJ/co (Konzervatórium 
K~lce), čestnt W!nanle lldlkd Zslgralo· 
vd (Konllerv•tórl um Brallslav11) . V dru· 
hej ka leJ6l'i! prv6 cenu udelll1 f ozefovl 
Maltk ovl (Konzervatóriom Bratislava } a 
čestnt uznan ie MagdtJ.l lne DW'I§ove/ 
(Konzerva tó rium Ko"~•). V tretej k~te· 
g6r11 sl prve cenu odnlesl3 Zlallca Ma· 
tersk4 (.VSM lJ Bra lf1lava}. Myslfm, l!e 
je to radostnf blfancla slovenskej kla· 
vfrnej lkoly, ktorA rOznyn'IJ dielčimi ú· 
s pechml dokuJtU~ntuje 1110) rast a sn a 
hu vybudova ( na Slovl'lnslru - na nie 
~ ~ - d~joébo partn•· 

ra vyspelej a na tradlclu bohatej českej 
klovtrnej š koly. 

Celková úroveň s Otaže bola - ako to 
zvyčajne býva - vynlkajllca, dobrá a 
s labšia. Práve tri kolá dávajll možnos(, 
aby toto stupňovnnle prebehlo počas ce· 
lej sO ta!e a nakoniec sa vytrledlll ti 
najlepši, ktorým porota podla bodov'· 
ho výsledku a svojho najlepšieho vedo·. 
mia a svedomia rozdelt ceny. Účastntcj 
s útaže stáli pri Interpretácii diel L. v. 
Beethovena pred nefahkou tllohou. Naj· 
mil mladý človek st rýchlej§le n~jde 
cestu k hudbe modernej, čl romantlc· 
kej, kde mOže lepšie uplatnlf svoje cl· 
ty a predstavy. Z hfodls ka pedagogickej 
práce pri štúdiu je však klasické dielo 
základom pre zlsknvanle všetkých zlo· 
žlek, potrebných pro spr6vnu Interpre
táciu. A práve Beothovenove skladby sil 
s tudnicou vedomost{ najhlb§ou, najťa ž
šou, ale aj najvďačnejšou. Túto myš· 
lienku spolu s úctou k velikánovi sie· 
dovnll aj zaklndatella hradeckeJ sllťa
že. JeJ velká popularita v sllčasnostl 
svedč! o tom, Zo voliU s pravne. 

E\!A MNOJJ.i 

v • 

SlC e K -
zhi~nutie 

Nad l'iizujt\c na dobrd tradfcln z ml· 
nu lfcb r o'kov, udrzlavat l:o naju:dl ko n· 
takt med zi poslucháčmi a skladatefml, 
Ulporlada la odbol!ka Zl'lizu slovens'kých 
1kladatefo• v Ko lcloch komorn9 kon· 
cert z tvorby kostckých skladaterov. Tu 
chce zoznantonť publikum s d ielami 
n o Jich l!lenov, ale aj so skladbami os· 
tatnat domáce j a svetovej tvorby, pred· 
1tnont a j domácich Interpretov, 16· 
JlatOY a Jcomorn6 zdru!enla. Na koocer· 
te odnelí diela T. Hlrnera (ll. s16člkové 
k.urtelo), zas!. um. L. Holoubka (Plesne 
libo1tR6) , za11. um. ]. Gresáka (Hezod y 
p ra k larinet a k lavlr) a J. Podprockého 
(S161llkoY6 kYarteto}. V zasvätenom 
eprlnollnom s love k jednotiiYým sklad · 
b f1111 ponkhala prof. M. Potemrov6 na 
pod iRienky a p rost redie, ., ktorom spo
lllfnan( a utor i žljá a kde Ich ovplyvňuje 
a tmoar6ra východoslovenskej prfrody, 
hadobn1i p rejavy, spovy a tance ná§ho 
ludu. Vo nojom hudobnom prejave sii 
Ylak a utori rô:tnorodf. Ka:1d9 z nich -
1111 ,.rlzmu s vojho naturelu, cez fil ter 
n ojho psychll:oa - absorhuje a premie· 
ta akutočnost do rôznych hudobných 
olu•aJOT, rôznymi technikami, či l týlml, 
Yolbou rllaaych U nrov. To spoločné, čo 
Ich s afld' na priek diametrálnej odlllnostl 
hudobneJ r e l!i p1·edsa spája, je snaha 
YJ lYOrll syn tézu dom6clch pnkoov s kom
pozll!llf mi výdobytkom! svetoveJ hudby. 
A tak s me sa mohli s tl'etn1lt aj s dob· 
rtm prfkladon1, ako motno protavlt' u
meleck6 prejavy fudu na ploohodnotnf 
n lllalackf produkt - bez zlavenia na j· 
príaeefiJch kl'lt6rU na s61!asné dielo. 

Dnde o6 diela odzneli 't' podan( domá
clcb interpretov. Sólistkou ĽCabostoých 
plesni L. Holoubka bola Lucia Ganzová, 
kt oré lyrlčnosťou svojho prejavu a dy· 
nemlcky tvárnym h lasom (za procizneho 
I J rlnodn antore) dodala cyklu pri mera· 
n t ytrez a úiHnok. Karol Klocáií hra l 
Hezody , re klarinet a klavlr za k la· 
l"frnabo sprievodu autora. }ebo hra DII· 
ale ňetky znaky technickej vybavenosti 
• dokonalosti . Skladbu ( kladticu pr rod 
lnter, reta vera technických nárokov l 
hraJ YJroYueoe, s patrl~nou vfiJoiln'ls(nu 
a tl!lnnosťou prejavu. S láčikové kvar· 
le to pri ~F bra lo Podprockého sklodbn. 
S ra do1tou mdt.eme konlltatovat, že za· 
n lelan6 prácn i!lcnov kvarteta prlné!ia 
adekY,tne výtolcdky rastu ako v tech· 
nlckej tak l 'fO výrazove j oblasti. 

·s. 1:.· 

,, os" 
v českoslove skej . , 
r mter 
Opet-nt súbor Štátneho divadla v Brne 

uviedol 29. júna t. r. ako čoskosloven· 
ku premiéru dielo ~ovlel~:okeho sklada· 

tera Dmitrija Sostakovlča "Neh". Po lo· 
nmgr11dskej premiére v roku 1930 upad· 
Jo toto nev§edné ďielo do zabudnutia 
a af pred n1ekolkýml rokmi nas túpilo 
uspešn6 cestu po európskych opern}lch 
javiskách, hlavne. vďaka nedávnej vyni· 
kajťicej tnscenácll v berllnskej Státnej 
opere, kde sa stalo ~učastou kmenového 
repertoáru. 

Satirická poviedka ,.Nos", ktorej prvý 
náčrt napfsol Gogor vo sVOJich 23 ro· 
koch, lnšplrovala 21·ročného Sostakovl· 
ča k tomu, aby Ju SVOJOU hudobnou re
čou s tvárnil a podal po svojom. Kto bv 
v tomto t'anom (v poradf piltnastom) 
diele SostakovlčoveJ mlau.-:sh čakal hl· 
Dokú filOZOfiU SkJodotefOVýCh tvOriVýCh 
činov, bude pravdepodobne s klamaný. 
Veselá až bujará Sostakovtčova hudba 
pretv6ra "Nos" na burlesknO až blzar· 
nll férlu, v ktorej sa autor s nadčasovou 
gen1alltou posmieva všetkému pokrive
nému, tupému a fološn6mu, čo postihu· 
jfl ludskú spoločnost až do sOčasnostl. 
Na mušl(u s l berlo prodcwšetkým typ 
r>rá'Zdneho kBTierls tu a hlúpeho prfživ· 
nfka v post'ave Kovaljova a vie v libre· 
te l v hudbe okolo straty jeho nosu 
nahromadlt tolko komických situáci(, ie 
by jeho ln.vencla stačlla na n1ekolko o· 
pooných predst.a.venl. 

Je poch.op!telné, že prvr českosloven
skf Inscenátori ,.Nosa" (dirigent v A
CLAV NOSEK, režisér MILAN PASEK, 
výtva MOc KAREL ZMRZLt o choreogr11l 
zas!. umelec RUDOLF KARNANEK} hla· 
dali vi11stn1l osobttťí cestu k tnterpretá· 
cit diela a tak vzniklo dalšie samo:.tat· 
né Hbreto prlbehu, ktoré sa opiera n.ie· 
len o základné llbreto prlbehu, ale v 
mnohých čt"tách sa VNlOio k pôvodnému 
zneotu Gogofovoj poviedky, aby dielo 
vyl'Jielo čo · Dajaktuálnejšle a viedlo di· 
v~ka· od dnes u2 pre nás mnohokrát 
samollčelnému arHzmu k hlbšiemu po
chopeniu tnscenačného zámeru. Dejová 
o~n011a Inscenácie sa tak stáva zároveň 
súčasn9m výkladom tohto nezvyklého a 
náročného diela. V úlohe Kovaljeva vy
shlpH STANISLAV BECHYNSKt. 

(,ph) 
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AMORECENZIE 
Interpreta . Nie v!dy sa to vlak 
Magde HajóssyoveJ podarilo 
dokonale. JeJ prednes trochu 
postráda výrazneJ!IIu, zrozuml· 
telnej~lu &rtlkuldclu, precHent 
afekt a premysleneJšie frázo
vanie. S vfntmkou poslednej 
plesne, ,.Svadobnej", kde sa jeJ 
vtkon dé bez obáv ohodnotit 
ako doko.nal9. 
Vlaňajšie BIIS priniesli eko 

jednu zo svojich premiér nové 
orchestrálne dielo Dezldera 
KardoSa Res phJibarmonica. 
jednotllv9ch nástrojových sku· 
pfn velkého symfonického or
chestra, na tch ndladotvornú 
potenciu a technickú spôsobi· 
lost. 

Sezónu po sezóne ))repreco
''val sa basista Joze( Spai!ek 
medzi vedúcu VTstvu sólistov 
opory Slovenského národného 
divad la. Nebola to cesta jed· 
noduchá a hladká, tak ako ne· 
boli bez komplikácii a perlpetlt 
je spevácke prvopočlatky. Ab· 
•olvent Vy~sej priemyselnej 
Akoly stavebnej prichádza do 
Bratislavy budovat Slovnaft v 
roku 1958. Postupne sa s nfm 
stretávame v Lúčnici , potom na 
VSMU kde študuje spev dial
kovo, popri každodennom ná· 
ročnom zamestnonf vo Vlčom 
hrdle. StOdtá na llkole absol· 
vuje postavou Falstaffa v pred· 
stavenf NlcolaloveJ sha kespea
rovskeJ transkripcie. Pflle sa 
rok 1966 a v tom Istom roku 
Je Spačck angažovan9 ako elév 
do opery S D. V prv9ch ezó
nach sO to predovsctk9m men
Alo charakterové ulohy, začf· 
lllljl1Ce debutom V komickeJ ft· 
gúrke superlntentlnnta Bulla z 
Brltenovho Alberta llerrmga 
(31. 12. 1966), cez .,dottoreho" 
v Pucciniho buffe Glannl Schl· 
cchl, Toma z Maškarného bálu 
smerujúce k Cepranovl z la· 
llanskeho naštudovania Rtgo
lelta. Popri tom prlchádzajl1 
vsak aJ velké prfležltostl. Bar· 
tolo z Rossiniho Barbiera ja 
e!.te rozpačltejšf, v tóne sa má
lo prcsadzujl1cl, prekomtzova
n9. Banco z naštudovania Ver
dlho Macbetha potvrdzuje však 

u% umelcove ašpirácie a demon
~trute prednosti jeho lyrického 
basového materiálu. Snaž1v}l 
za~latol!nfk doštudováva s mu
ztknntskou Istotou Ferranda z 
Trubadúr11, Gremloa, Kecala -

~a.w • BtnOhOfD prfbuzn~ 
B.tolovl, ltO VO 9f$1edku VO· 
k.tlnom l kompleJmom neporov· 
Zlltelna zrei§Iu. Na Jesed roku 
1988 lttret4va sa Spaček s ná· 
rol:oou a zlotltou postavou 
llr. a... v htscMácll Andra-
1~.;-t .. ko•eJ BieleJ ne
mofi. ~emeohame v JHti 
tbe utMI«:oowe spev4cke pokr~
ky, vile ako čestof vyrovna~ 
nie sa s nboluni moderného 
partu, ala at pozoruhodné mo
mety hereck~. Zo Spačkovbo 
Gal•n• vanulo predovšetkým 
n8faJI(wan6 luds'ké teplo, prl
značn.t napokon pre mnobo je· 
ho dalifoh javiskových tmu
nov. Obdobia rekonštrukcie 
budovy opery s oklleJtentm 
repert~rom nepos kytovala sO· 
llstlckému stlboru opery SND 
vef11 prllefltostf. Spaček bol 
jednfm z mála ttch sólistov, 
ktor1 sl ani v t9ch to sezónach 
nemohli sfažov11t na nedosta
tok práce. Svedectvom Je 
Arlodates z ndtudovanla Xer
xa, Fotia z Gréckych p11~11. 
Rocco z Fldella, ~rec zo Svl· 
toplulcll, Kalcllaa z Gluckovej 
lltgénle v Auflde, Moznrtov FI· 
pro, llo• AUo•so z Cost ran 
tutle. SkOr sa zd6, že prv& se
z6na v zrenovovanej budove 
nevyu!ila naplno Spačkov spe
vácky potenciál - na paletu 
Jeho profilových úloh pribudol 
v neJ 1ba YINI•1k z Ko$lerovho 
naštudovania Ru'ialky. 
Spač'kov Jyrlckt bas zaujme 

mllkkosfou a farebnosťou. Do
k~že sa zmocnff komlck9ch po
JOb (Kecal) , vte vlak modelo· 
vat a J pokoj a vznešenost 
( Banco, Fo tis). Vo vyrovna
nosti polOh, v kufttvovanostl, 
v muzikálnej Is tote a y schop
nosu realizovať predstavu št9· 
Iovliho lde61u uplatňuje sa v 
kantabflntch pnrtocb starých 
maj1trov Arlodates. Rocco, Kal
chas, mozartonké pos tavy). 
Umeleckt prol'tl Jazera Spačka 
dokresruje lebo 1,0lapr6ca 10 
Slovanlcoa fllbar•6•1oo a 
ko•q lcty 1 o,.roa praJak6bo 
ND, kde na jar roku 1969 de· 
butoval "z6skokovtm" Baaelom 
zo Smetanovho Dalibora. Ume
lec je 1 ttcb ktor! nespolleha
jO na samospasltelnost talen· 
tu, ale poctivo pracujli, bJada
lt1 11 r lskentn6 tmprovtdcltt 
odmletajO v zmysle serióznej 
tvorby. 

Plesno o láske 
Klavfrny konc ert 
Re s phllharmo nlcn 
OPUS - stereo 9110 0200 
SlovenskO fllharrn6nlu dirigu
Je Ladis lav Slovák 
SOllstl: Rudolf Macudzlnskt 
klav!r, Magda Hajóssyová -
soprán. 

Plesne o láske pre soprán a 
orchester (Pieseň, Stesk, Ve
čer a Svadobná) vznikli - ako 
nás podrobne Informuje autor 
(zrejme neznámy) textu na 
zadneJ strane obalu - počas 
skladatelovho štOdla kompozf. 

cle u pror. Alexandra Moyzesa 
na lludobnodramatlckej aka· 
démll v Bratislave. Plesne bo· 
It opatrené tba klavfrnym s prie
vodom, až neskOr, v roku 1967 
upravil Kardoš spr!ovod pre or· 
rhcster. Striedanie nálad v llká· 
Sldadbo sa zrodilo. v roku 1970 
- teda potešltelne skoro sa 
clost111a na gramar6novl\ plat
t)u. V clustroch avodu akoby 
autor naznačoval svoJ zámer 
- poukáza ť v coleJ šlrke na 
srarbcné a zvukové !.pec1íikum 
le od nežnej lyriky až po raz
vlnený drarnallzmus sl vyžadu
je rovnaký prfstup l zo strany 

Skoda , že u nás nie Je dob· 
r~m zvykom uvádzať medzi 
Informáciami na zadnej strane 
platňového obalu tiež značku 
nástroja, no ktorom Interpret 
sklsdbu nahral. Keby tomu tak 
bolo, mohli by sme s väčšou 
Istotou usCidlf, čl napr. v pri
pada tejto nahrávky Ide o niB 
celkom kvalitoCi technlcku 
zlo~ku v9roby, alebo čl ten 
(povedzme l Petroff má ozaJ 
tak9 ,.tu pf' tón. S Istotou {ale 
napokon aj podla vkusu, ktort 
nie je unlformovantl však mô
žeme povedat, že Kardosov 
Koncert pre klavfr a orchester 
op. 40 by sl žiadal - najmä 
vo svojeJ l. časti - nást roj 
zvukovo prleraznejšJ, menej 
zamatový. Umelecká skCisenosť, 
profesionálna rutina, brilantná 
technika - to Je Iba v zlomku 
umelecká osobnost Rudolfa Mll
cudzlnskeho, ktorému autor 
zvaril klavfrny part svojho kon
certu. Lep!ile voliť nemohol -

nahrávka te po s tránke 
umeleckej perfektná. 

Dagmar KoY6fod 

JAIOILA V BLAHO 

' . 

ná jar 
om 

Hudobná jar v Banskej Bystrici 11 zapfsala tohto roku ut 
ako trinásta. JeJ programovt obsah bol oproti predcMdzajll
clm bohatšf - program 8 koncertov v~ak bol v skuto~nostl 
len na plagátoch. Pre mnohé prfčlny sa z uveden6ho množ
atva neuskutočnili dva konrety. 

POvodne plánovan9 koncert St6tnef Cllhsrmónle z Ko~rc 
narazil pri realizovani na "starú bolesť" Banskej Bystrice -
lloncertnu sálu. Jediný kultCirny st6nok v meste - Opera 
DJGT - pre časovú kolfzlu s prlpravovanfm premiéry Nf~lna 
nemohol prijat symfonické teleso, a tak sa Hudobná jar 
začala vystOpen!m sovietskej umelkyne Nellt AkoplanoYej. 
V celove~ernom klavtrnom recitáli ss predstavila vlč~lnou 
skladbami romantickými, blfzkyml Jel hudobf\ému naturelu. 
Predt9m odznela Bachova Partite e mol. fll~fsko koncertu 
tvorili dve náročné sonáty: Schumannova a Choplnovs. Po· 
klal Bachovej Partite - prednesenet velmi prec1zne - ch9bal 
istý stupeň mäkkosti vo vyjadrenf, romantické ton4ty dali 
plne vyznieť prejavu Akoplaoove) muztkantskétJo Intelektu. 
1•1 romantický lH91 je plný poézie, nehy. prostoty, a! dojlma· 
lého výrazu, ktorý stoj( na báze hlbokej myšlienkovej výraz
nosti a precfznosll frázovania. 

Druhý koncert patril Slovenak6Dta k laYfraeatu trhl, ktor~ho 
členmi s(t známi sólisti: Peter Michalica, Jurat Alaraoder 8 
Mlloi Starosta. Jeh spoločnú pr4cu korunuje mladfclty elán 
a zanietenosť prejavu, hlavne v§ak zmysel pre zv14~tue ~ý
lové nuansy. Okrem vynikaJúceJ techniky vlastnia 1 vtborll9 
zmysel pre sOhru a vzájomné rešpektovania sa. Potvrdili to 
nielen v krátkom a pOvabnom Triu O dur od trancdzskeho 
skladatcra 17. storočia Jean Mária Leclatra, ale predoväetkfm 
v zn4mom Klavlrnom triu c mol op. l , č. 3 L. v. Beethovena, 
stavanom na hlbokom, premyslenom, kompaktne budovanom 
umeleckom základe, ale l v rozkolnom, hravom a aobiesnom 
Klavfrnom triu Es dur, op. 12 j. N. Hummela. 

Treti koncert patril komornému vystllpenlu pražsk9cb umel
cov S61u a Vladimfra Vettomo.cov, ktor( s a predstavili ve 
zvláštnej, nekonvenčnej kombinácii budobntch nhtroJov -
•lolončela a gttary. Zamatovos t zatárbenla , mllkkosf tónu a 
~omornost zvuku gitary velmi vbodne pode!arkllt vtolonče· 
lové sOia. Program koncertu obsahovsl s kladby L. Boccherlnl· 
bo, Schubcrtove, de Failu a Ivana Večtomon. 

Ako druhi zahranlčnf umelci na koncertoch HJ sa pred· 
stavil i umelci z NDR - llpské Aulos trlo. Ich zvlálitna n4stro
jová kombinácia: klavlr, violončelo a bobot {Gabarll Erben, 
Wolf11ang Weber a Bnrkhard GlaetJDer l dovoluJe Interpreta· 
val hudbu naozaJ vyb'ranú sta rostlivo vllč§lnou z predklaslc· 
keho obdobia (triové sonáty G. F. Telemanna. Antonfna Filca, 
J. M. Leclalra ). V uvedených skladb6ch podali itandardo9 
'fkon. Mllkká lntonl\rla hoboJa ČA!lto kontrastovala s ostr9m. 
Dlekedy o2 lahodno!>tl zbaven9m tónom violončela . Medzi t9· 
alto nlistrojml so kii'IVIrny part dr~al na )spofahllvRI~IP. Za 
m hol molno považovať predvedenie Triovej balady od &úe<ls-

t6cia ali vlastnoatl Gprav, kto
r6 boli do uri!ltej miery vyn6· 
ten6 podmienkami, molnolt'a· 
ml a potrebami okoUa f obdo· 
bla, v ktorom unikali. Sklada· 
ter, ktorf mal taU bobat6 ak6· 
senoatl 1 ,,ranmi Judo•.fch 
plesni, mohol be1pei!ne 1't'14d· 
nnt aj pole umeleJ plesne." 

Michal 
piesne 
OPUS - stereo 9114 0181 
Ľudov9 orchester Cs. t•ozhlnsu 
v Bratislave diriguJú Pavol Ba
gin a Bartolomej Urbanec {1. 
strana, č. 5 l 

moplatne. Mária Potemrod 
pt'lpravlla na zadnu stranu o
balu mal9 medailónik zo živote 
a dtcla zaslúž!H!ho umelca Ml· 
chala Vlleca, z ktorého cituJe
me: 

l keď Ide o ludové plesne, 
rukopis Ich upravovatela Je 
neodškrleptteln9. Azda práve 
oná Jednoduchá ln§trumontácla 
a malé orches trálne obsadenie 
vytvorili z daného materlélu 
krehké, prfjemna sa poi!C!vajťí· 
co skladbičky. Z Cčlnkujúctcb 
spevákov uplltava predov~et
k9m temperamentnt. vo ve· 
ciach folklóru vfdy zdatn9 Pa· 
vol G6bor (Stllrá matka plače, 
Spieva j. že sl, spteval) , spo· 
medzi fensk9ch Interpretov za
sn Magda Haj6aayod (Spievala 
by som sl, Trebišov Je mesto, 
a s Gáborom Spievaj u st. 
spievaJ). Pavol Slo•jalc: sl za· 
s pieval Gejdoška, Padá dážď -
a s Alžbetou Kub6nko•oo Ztar· 
s ku ozvenu. Lyrlcké plesne Ma
la fraj tra a Plesne od Torysy 
splava Mária Klfmod. Stefan 
Hora spieva velml precltene 
Iba Jednu - Dumala moja mac. 
Platňa by sf mala ná jsf svoju 
cestu najmä k pravldeln9m po
slucháčom rozhlasov9ch tol· 
klórnycb reláclf, ktor9m zaiste 
horeuvedené plesne nebudú ne
známe. 

Snfmky sú prevzaté z hudobné· 
ho archfvu Cs. rozhlasu v Bra
tislave 

Tltulnl! strana obalu Boženy 
Augustfnovej prinása subtflny, 
rustikálny obrázok krojovaného 
~ru, ktor9 dokonalo kore~pon
duJe s hudobntm obsahom gro-

,.VIetky piesne na tejto gra· 
mof6novej platni sa vlalu na 
poaobenle Michala Vllaca v Ko· 
líciach. Vllecove úpravy Judo· 
vtch plesni sú jednoduch6, ef· 
tlf' • nlcb snahu autora prlblf· 
llť sa pôvodnfm ludovfm inte~
pretom. Meolíe . obsadenie or
chestra ~ nen6roi!Q6 lnltrumen-

ného nemeckého skladatcla Franza Schenkera (skladbu na
pfsal pro Aul os trlo l Jej náročné a r9rhle rytmické zvraty, 
lnlonačné tiskalla atonallty uputall pozornosť publ~ka, kto
rému sa dostava hudby slll!asnosll Iba málo. 

V poradi ďal!lleho koncer tu sa namiesto pOvodne plánova
ného speváckeho recitálu !lpnnlelskeho tenoristu Marlate
qulho uskutočnil koncert našich popredn9ch spevákov oper
nej scény v Prahe a v BratlslavCI - Gabriely Beňai!kovej a 
dr. Gust6va Pappa ( klevfrny sprievod l!udovft Marclnger ). je 
vefk9m z<UIIkom vypočut sl sólistov v ~!vej Interpretácii, po
znat leb nesporné hudobné kvollty l hlbku talentu, ktoré 
vlastnia, ale nie za takých ncvyda ren9ph okolnosti, ktoré 
sprevádzali co19 koncert [dramaturgia koncertu volená ako 
.. záskok", nedostatočná prfprova zo strany organizátorov kon
certu - bez plagátov a programov!). 

Na záver HJ sa prRdstavlla Slovenská tllharm6nla pod 
taktovkou dr. Ľndovfta Rajtera. Uviedli predohru Egmont od 
L. v, Beethovena, Koncert pre kontrabas a orchestet· od j. K. 
Vailhala, ktorého sólov9 part Ospešno zvládol Karol lllek. 
Tažlsko koncertu tvorila J. sym fónia j. Brahmsa, v ktoreJ or
chester preukázal umclt!ckll zrclost, zmysel pre dokonalO In
terpretáciu a stavbu diela Dramatrugll možno v~ak vyčftat, 
2e v koncerte neuvtedla ani todno dielo z národne! hudob
neJ llteRratúry. Istá prP.dpoJIItost o koncertnom publiku .,na 
vidieku často spôsobuJe obchádzanie hodnOt národneJ kul· 
t llry. 

Ak sa čl s lo trfn6sť pova žu f'l za poverčlvo - smollarske, 
tak lA Jto povo!>tl zotl1>11VI'dli Rf po,.lrodná HJ v Bnnsket Bystrici. 
Nemolno pochybovnf o ~nahe orgHnfzátorov, no predsa sa 
v4l!ne vvrnklo z rCtk propogovantn l;oncertov. vnútorná orga 
nlzárfa f progrnmové hullctlny l a v neposlcdnnt miere at 
konečné rlcsAnfc miP-,I.t kon111111 - korwrrrnnt sálv. ktore! 
zfskonre Je vSa k nlf:len v Ich rukárh. · 

EVA M~CIIi\LOV A 

LETNg KOMORN~ KONCERTY na 
Nádvor1 StareJ radnice. ktor9ch us
porladaterom Je MDKO v Bratislave 
prltahujt1 záuJem n4v§tevnfkov pes: 
trou dramaturgiou l zau(fmav9m ln
terpretačn}lm obsodenlm. Koncertný 
cyklus, ktor9 prebieha od 19. tllna 
do 28. augusta t. r ., prlblf~lme re
cenziou v budCtclcb elslacb HZ. V 
druhom polčase cyklu avlzuJO porla· 
datella vystt1penle Slovlnsk6ho okte· 
ta z Juhoslllvle s programom z vokll l· 
neJ tvorby 15.-16. s toroela (24. VIl . ), 
st,boru Musica aeterna z Brlltlslavv 
s gotickou a renesančnou polyf6nlon 
(31. VII. ), Mualcl da camera Praga 
s dielami J. Cb. Bacha. J. s. Bacha. 
Stamlca, Rejchu, Ve jvanovského a 
Martinu (7. VIJI. ). Pražský s Obor An 
cameral11 uvedie stredovekt1 hudbu 
l s kladby Bachova, Stravinského s 
Matoullkove ( 14.Vll. ), komorn9 s Obor 
pre s tarO hudbu Symposlum musicum 
t Prahy prlblftl hudbu na cisárskych 
dvoroch. Z6ver cyklu letných komor
ntch koncertov bude patriť saboru, 
známemu mnob9m dlskortlom at In· 
terpretáclou stareJ tlovensket hudby 

Prallktm madrlgallatom 1 umelec
kf vedt1ct M. Venhoda ). v Bratisla· 
ve sa predstavi& ozvučenfm pamiatok 
zo slovenske( hudby ranej renesan
cie, lnterprntáctou tancov zo sloven
'!kého zlimorkého zbornfka a pf,.snf 
a tancov z Vletorf~ovho kóct<>xu !28. 
augusta). 



Náš zahraničný host 

János Ferencslk 

Madarský dirigent 

János Ferencsil< 
Dodnes vás pokladaJ6 

za propal(étora Bart6ko· 
voJ tvorby. Ako sa poae
ráte na súeosnú hudbu? 

BartOkovo a do 
značneJ miery l Kocll\lv 
ovo meno som sl na svoJ 
lnterpretačn9 lltft vp1RIIl 
hneď od mladosti. To bo
lo v ča och, kedy sa o 
BartOkovom umeni mn· 
selo posluchdčstvo pre
svodčovaf a u odbornt
kov platil za spornú VA· 
JICinu. Spomtnam sl na
priklad na Istú zahranič· 
nu kritiku, ktorá ho o
značila za lAdného ll nn!· 
populárllA!šlch európ
skych v9robcov hluku. 
Tet·az je celk'om lnA sl
t u/leta. Kod hosťuJem 
mtmo Macrar<~ka , žiada 11 
odo mňa predovšetk9m 
BarlOk a Kodály. Ked 
Idem s orchestrom do 
zahraničia, pokladám sl 
za povinnost uklh:af, ako 
my c lti me BartOka a 
Kodálva. V9sledkom lC. 

to ~koro v k11tdol reren· 
zll Je zd0rnznen9 potom 
- IIUIOilliCké Jli'IHIVIldC· 
nie. Dnes v!.ak nt noel· 
tlm opruvncn le, aby om 
dával 1Jrtldnu~( nloktoré
mu, alobo nlflktot•9m 
skladaterom. lebo by to 
zn.11ncnnlo neocldOvodne
nt\ kritiku t9ch ostal· 
n9ch. vorakndy 1 Al\pertl 
pozEH'all oa BurtOkn a 
Kodálya dosf teclnotoo. 
otázn iky tvorllo tl.JH IJUb· 
llkum. i\1 kec! sl našlrh 
sklt~c1atPfov vv~oko vA· 
žhn, Iste tch nrur.lt.lm, 
ek poviem , te také zla· 
vy, ak9mt boli vtedy Bar
tOk a Kodllly, ctnos ne· 
oxlstuJO. Niet dtvu, lebo 
dnešnl tvorcovia 'IU vlast
ne pionieri a !ltomP r.ll· 
te pr!IH; nprostrr.ct kvll 
su, než 111Jy sme zistili, 
ktor~ z on9ch rôznyrh 
smerov kto zo o;kladate· 
rov sa prPdstavll takpo· 
vcdtoc sub specie oeter· 
nttatls Nikdy som však 

nepGicladal rtdze adeu. 
n6 proaramy 11 t~rUII 
šťastnú konStel6clu pre 
hudbu samotnO, preto!e 
Iba nezntme d ie
l a (na Jednom večere) 
\IOavla posluchtča - aj 
Interpretov. Za ovefa 
prleznlveJ!IIe pokladtm, 
ak sa nezn4me dielo o· 
cllne medzi dvom• zn4· 
myml skladbami, ktor6, 
samozreJmo, mOžu byt l 
z tvorby 20. storočia. Ide 
len o to, aby Ich malo 
publikum dostatočne od
poč0van6. 

Ak o 'fJ Yl dfta '•pechy 
slíl!asnel macl'ankej bud· 
by vo snte? 

- Oprlmnl'l povediac, 
necHim sa dosf komJ)e· 
tentn9 tOto othku zod· 
poveda(, lebo hudobn~ ži· 
vot v z11hrantčf poznAm 
vlastno Iba z časopisov. 
Mohol by som azde po· 
vedat ža každ& nova 
cennol!lla skladba vytds 
u nlls tlačou a potolll sa 
posiela do zahraničia . To 
naJlepšie 1• 1 na plat· 
nt11ch. Zvl6!lť by som 
chcel vyzdvlhnOf činnost 
ndšho rozhlasového or
chestra, ktor9 m6 (sa
mozrejme l pre propag6-
ctu 'iOčasnej hudby vhod· 
né podmienky a využfvo 
Ich priam enormným 
spOsobom. 

Zanechalo 'fO 'fb hf· 
val6 pôaobanle ' lay· 
reuthe alte nlljak• atn· 
py? 

- V Bayrheutha som 
pOsobtl v t•okoch lfJJO a 
1931 ako hudobn9 asts· 
tent - ČO bOJ VZMŠAoeJ· 

, l nllzov pro koropelftot•rt . 
Bolo to obdobiA velmi 
\.Johaté na umelnck6 z4· 
tltky. V prvom roku na
poslndy dirigoval svojho 
P11rslro la Krtrl Murk. Tos
can lnl Zll'i8 po prv9 rn 
- Tannhnusora 11 Trlsla
n8. Potom 1'oscanlnl pre
vzal ľRrsl fAla a Fu•·twlln
glor Trt tnna. Mv~l!m, 7.ft 
ton l o v9t>očet už nie 11 
potrebné väčšmi komen
tovať. Co som počul, to 
, om sl preniesol do celé· 
ho svojho života. Mola 
prv.l ZRhrantčnll cesta -
ako dt1·tgenta Uef 
vtudla na bayreuthRk9 
rcsll val. bolo to v roku 
1936 1Jrl prlležlto~tl 1J1It
destataho v9ročta Ltszto
veJ smrti (lo v Bayreuthe 
pochovan91 So allborom 
budapeStlonskel opery 
som v scénickeJ t1pravs 
predviedol Llsztovu Le
gendu o sv. Alžbete Z 
\Vagnerovho diela som 
stlm lle1 dirigoval v et· 
ko: od Blúdiaceho Ho
tanďamt a~ po Pa rstrata. 

MIROSLAV SVLC 

SOFIA '73 
H ypertrofla medzlnérodn~ch sOfatl 

mladtch operntcb spev6kov v po· 
slednom dvadfafročf, dokumentovan4 
konkurzmi v Mnlchove, ~eneve, Trevtsu, 
Viedni, Vercelll, v holandskom Hertogen· 
bosch, v Barcelone, Prahe, Toulouse 11 
v dallfch mesttch, nte nemenl na veci, 
!e Cajkovskébo st\fa! v Moskve a ka!dó 
tri roky poriadané at tal • SoUl sil svoJ
bo druhu oaJv9tnamneJ&Iml podujatiami. 

ajml sofi Jské súfa! mé vo svete skvel9 
zvuk, Iba v Sotil sa adepti po predch4-
dzatCiclch s0ťaln9ch kolách pri .klavfrl 
predstavujt1 vo Clnélovom z4polent v kos
týme celovečernej úlohy na Javisku so· 
Cljskej Národnej opery. Kto vie, aký je 
rozdiel sptevaf na pódiu s klavfrom 
a na Jav isku s orchestrom (navyše vy· 
tvtrať aJ dramattckQ postavu), ten po
cbopf, te at t at 'f Sotil l• podatatoe né
rol!aejlla, .ael konkureal!a6 podol ky Sta
r6llo 11 No'f6ho koatlaentn. Povest Sof!B 
znhobujO mena doteraJšieh laureátov -
kto sa vynlkaJOco umiestni v Sofii, po
nOka sa mu úspelln4 m~dzln4rodn4 ume· 
JackA kariéra. Z predcbédzaJllctch Jau
ra6tov sOfate menujme pre stručnost 
tba dve mená - azda naJiep!lteho sO~as
ného verdtovsk6ho berytonlstu, Angliča
na Patr a Glossopa ( 1962) a jedného z 
natlepilch splnto tenortstov európskych 
Jevfsls Vladhnlre Atlaato•• (1967), .ktory 
nás svojfm Hermanom pred nlekoik9ml 
t9fdf\aml očaril v hladlsku SND. 

S QCal! pozostdva Z troch kOl, prlčotn 
naprlklad vo rtn4le sa zaratúva at 

umiestnenie z kOl predch4dzat0clch -
teda čost ako cel kov& klasifikácia v 
sportových zápoleniach. Bodové maxi· 
mum pre kR!dtho súfa!laceho jo dvad· 
aat~tyrl bodov. Tt, ktorf dosiahnu mini· 
mélne lestnásf bodov postupujú do .ko· 
la druhého, z neho potom do ttnate sO· 
fnžlacl s mlnlmál ným ziskom osemnlls· 
Uch bodov. V prvom kole pozostáva pro
gram z fubovoruet drie. umeleJ plesne 
a drie. resp. ptesno bulharského skladll· 
ter11. Program druhého kola tvori 4rla 
17. pripadne 18. storočia, ária romantlc
k4, pripadne sOčasná a pleseň z o\.Jiastl 
sve tovej moderny. Finalisti maJI1 potom 
mo,.nosf predstavte sa porote l obecen
stvu v nlo ktorom z diel svetoveJ, alebo 
bulharskeJ klasiky, ktor6 je v kmot)O· 
vom t•epertodrt N6rodnel opery. Hlavná 
cenn pre ab!>olútneho v!(aza súfafe ob· 
sahuJe okrem diplomu, ktor9 ma vo svG
te oza Jstn9 zvuk. aJ rtnončnO prémiu vo 
vý ke 5000 bulharsk~ch lova 11 upomton· 
kov9 zlat9 prsteň. Okrem toho sa ude
rujO prvé, druhé a tretia cena v kalo· 
gOrll mužov a žien. 

H tavna cena putuJe v tomto roku do 
Maďarska zásluhou mladučkeJ, dvad· 

satdvaročnel sopranistky Syl Yie SauoveJ, 
sólistky budape!íttanskej opery, ktorá vo 
nnate uchvátila skvel9m stv6rnentm 
Verdiho Vloletty. Palmu vťtozstva sl od· 
niesla v konkurencii vyše !lesfdeslatlch 
mleclých spevákov z Rakúska, Vorke j 
Brlt4nle, NDR. NSR, Odnska, Spanlelska, 
Talianska, Luxemburska, Pofska, Rumun
ska, ZSSR. Turecka Maďarska, CSSR, 
Plns ka, Francúzska, Švédska, juhoslá vl o, 
Japonska, USA, Nového Zélandu a Bul· 
harska, medzi ktor~ml dominovali právo 
početné soprány. Porota, ktoreJ predse· 
dol znamenitý bulhorsk9 vokl\lny peda· 
KÓf( prof. JJrmbaro• f~kollter Gjaurova, 
l1Juzeleva, Uzunova, Petkova a ďalšieh 
hviezd našich čias) - okrem neho stret· 
ll sme sa v neJ s dalilfml v9Znamnýml 
osobnos(aml modzlndrodn6bo hudobné· 
ho !Ivota ako je šéfdirigent sofiJskeJ O· 
pery Asea Najdeno'f, rladltef toho Isté· 
ho telesa, známy tenorista Dimitar lisu· 
eo•, dramaturg VIedenskeJ §l6tnel a vlo· 
donskeJ I.\udoveJ opery Marcel Prawy, 
llvaJčlarsky dirigent Pierre Colombo, po
dagóg rfmskel Akadémie Sv. Cec!lle Car
Jo-Alberto Pln lnl 8 speváci - pedagó
govia Lucia Staoeacu l Rumunsko}, Ma
r ia MaksakOYOY6 (ZSSR), Nikola Cn jll! 

(Juhoal6vla ) a Teodor SnW 
udelila prvO cenu v 
harskel mezosopranlstke t-n:r .. ,,, •• 
lako'flj (Amneris), druhú nki••Millllllllll 

sopranistke Jevdokljl 
nor11. z Trubadtlrd l, tretiu Kn:mn:n•• 

a••• Nemeso'fel l Mimi}. V stl(ali 
pod.ellll sa o ceny ktrglzsk9 
Bulat Mln!llklev (skvol9 Boris God'" 
nov), jeho basov9 kolega z Bulhana 
Stefaa Dlmltro• (v Olohe mlyn6ra l 
Chadl!\jevoveJ Albeny) a rumunskt • 
norlsta Constan tlo Zacharl a 
Sa!!!ovej v Travlate) . Sassovej 
!mponujucl - ved po dvoch 
la na stvrtom mieste celkoveJ 
kl\cle s dosf veTk9m odstupom, 
žitkom bolo slodovaf l t9ch o,tl 
dramatick~ volumen t prejav Anltl-~ 
vej, Jemnú lnterpretačnu 
ntkoveJ a NemesoveJ, hutný 
n !ela Juana Gallndu (Luna 
rovl), zrelťi Toscu Bulharky 
cesl avnvej, či pozoruhodntl, 
matlckú Vtolettu jej krajanky 
k oilaro'fCJ. Fe!lécky juh 
rlsta Predraa Proti~ zlskal 
obecenstva v tóne sice aZ 
ale tarebn9m a vo 
hlasom; bulharskA 
SYetlana Kotlenkod 
zosopr4nov9ch kolorat(trach 
Ros!ny a Iba tntonečn6 kazy Ju erii!Nt>• 
vlll o lepsle umiestnenie. Vsetcl 
listov v!lak doJedného tiA!nn!l§tr·oviLll 
spelt1 hlesovťi techniku 11 
pretačnO paletu, ako a) 
školenie na prlnc!poch betcanta. 
tieto klady, ktor9ml aj 
opl9vala (hoci ch9ball hviezdy 
lantova, čl Glossopa) zliali sa d~~~=il 
set yntézy práve v prlpade 8 
vrtazky. 

v priebehu prv9ch kOl dostali 11 
k ntm hlasy, 2e vraJ tohoročn6 
nemá petrlčm1 uroven. MOžem Prtllll1~i• 
že ktorýkofvek z nnall~tov bol 
kov9m členom našich sl1borov, 
na z nich predstavuJe umcleckt 
ak9 na na!Hch javl~kách v nrlt""""'"lll 
postrlldame. Sessovíi, Kolesnlkova. 
gelaková, Mtnžllktev, Gallndo- to 
mená, s ktor9ml sa určite v ou!Ju~;u. 
stretneme eJ na votkých "vfltnw•tch 
nach. O úrovni súťaže svedči dOtit&träll 
hádam oJ Cakt, že !iplčkový a 
radno ostrle{aný moskovsk9 
Vladisl av Plavko zostal bez 
a fo na fln41ov0 listinu so 
stal vlfaz spQváckej súťúe 
Pr11tskel jari, amerlck9 
Chrl1tesen. 

StHaž potvrdila spevácku 
vefmocl - ZSSR, Bulharska, ""'-llllll 
ku ktorým sa prokvnpu111co pripoJilo 
Marľarsko, hoci nemá Južné more, Co 
podl'a niektorých našich odbornikov 
ným z hlovn9ch predpokladov 
krllsnf!ho spevu. Ba Mlnžilklov 
dokonca z hornatých a suchých 
sovie tskej K\rglzlc, pravd 
Iba naokraJ, v rokoch 
v milánskA! Scale. So 
dých spevákov zo Západu s6 
Súfa!f sa zv!lčSa zúčastňuJú Iba 
nl začlatočnfcl. Ton, kto vie 
u~ dllvno v spll roch tmpresA 
tu jo po sveta s proplmm9m t"..",.,"... 
kalendárom. Koby boli vokál ne 
v kapltallsttck9ch kraJinLich tlel 
IsteJ ~tátneJ reprezontActc a 
hrdosll, potom by Spaniolsko mohlo 
slot do Sorto povodlme al tnk~ho 
mlnga (roč. 19'J1). 

Nalla štvorica - neuspola, čo čltll 
leJ, tým vlne zaráta v porovnani 1 
t·ovsk~IJ\1 ť\spechml brntsk9ch 
tlck9rh kultúr. Kllnoc po hla 
rtl prcsnl'l člon sofiJ!!k 1 poroty 
Srubaf v nedávnom rozhovore s 
torom Vočornfko: ., 1\m akosi u 
spevákov nnzllložl na tom, aby 
dostali na modzln4rodn0 O 
nám Ich tu . spont6nny (podčla 
tor) spev a preJav." Opak spc>nUIIUIIII 
spevu Jo spev tochnlcký, 
neho spevu a prejavu jfl -

JAROSLAV 

Zo zahraničia 
e Francúzsky minister kul

tury André Malr11ux objedn11! u 
skladatefu OLlV!ERA MESSIA· 
ENA dielo na pamiatku padl9ch 
v oboch posledn9ch svetov9ch 
vojnách. Premlóra Messiaeno
ve! kompozlcle bole v PariZI. S 
dielom sa teraz stretdvatú l v 
Iných európskych mestách. 

nardom Bernstetnom. Kritiky 
hovoria o joJ v9konoch v su
perlatlvoch. 

e S vefk9m ohlasom sa slrB· 
tllva na svetov9ch scénach JA· 
t\ACKOVA KÁŤA KABANOVO· 
VA. VSetky postavy splevaJO 
svetoznámi umelci, známe o· 
sobnostl sOčasného reproduk· 
čného operného umenie. 

• Obt·az RICHARDA STRAUS· 
SA výrazne dopffla 1cho kore§· 
pondencla s ROMAINOM ROL
LANDOM, ktorá vycbédza v 
NSR. U kazu te oboch partnerov 
ako hlbok9ch mysllterov a 
skvele vyhranené o11obnostl. 

Otto Klemperer 
1885-1973 

a na Jmll Mr ov ký post v 
vot opere v BorlhtB, 
okrem novlltor~okého 
nu lnterprntatnu 
rui>OI' tol\rovych Illu 
Rl o presadzovonie t 
časnlkov. Po nllstnpn 
om l~rova t clo USA. Po 

• RUMUNSKI SKLADATELIA 
nn(llsall k X. svetovému re~otl· 
vnlu mládeže 13 nov~ch ples
nl. Plesne odovzdal pre tento 
Očol tajomnlk rumunského zvä
zu skladaterov Vasil Tomescu. 

e V lete tohto roku zočnO 
rekonštruovať Národné dtvad· 
Jo vo WEIMARE. ldo o náročnú 
prácu, ktorll potrvé dva roky. 

• SHIRLEY VERETOVÄ Je 
momentálne najviac favorizo
vaná mezosopranlstko na zl\
padn9ch scénach. Tdto čornoš· 
ka spieva s mimoriadnymi O· 
spechml Carmen, Azucenu Ou
Illu a InO postavy. OspHsne vy 
s!Oplla na koncertoch s Leo-

e Na svetovom gramofOno
vom trhu vyvolali v9ntmočn0 
po.t.omosť dve nahr4vky PIER· 
RA BOULEZA s Newyorskou 
CllharmOnlou. Ide o Stravln· 
ského Potrušku a BartOkovu 
suitu zo Zllzračného mandarl· 
na. 

e Svetové odbot·na tlač sa 
vrnda t.. práve doZitym osem· 
destatlnám ALOISA HÁBU. Na· 
novo zdôrazi'luJO Jeho zásluhy 
v oblasti moderneJ hudby. 

e V Brallslave znémy 
~'RANK MARTIN uvludol premlé· 
ru svotho Requiem. Stlm dlrl· 
rovni toto dielo v Lausanno a 
znovu potvrdil , to te kulttvova
nvm ni1 llllbllkum dobro p~o
bidclm skladaterom. 

• Zásluhy MAXA REGERA 
z nových pozlcU hodnoti Ru· 
dole Stephan v časopise Neue 
Zeltscbrlft tOr Musik. Zaradu
Je ho organicky do začiatkov 
.,nove! hudby" a 1 obdivom 
upozort'luje na niektoré ob· 
chádzané kvality Maxa Regera. 

e Odborné tlač vyzdvihuJe 
senl:ačné tanečné v~kony čer
no sk9ch umelcov JUDITH IA· 
MISONOVEJ a OliDLEYHO 
WILLIAMSA. Prtn•b l totoara
rte z leb vlacer9ch tanečných 

kreácii. 

e V New Yorku 11\scenujll v 
pôvodnej verzii balet Paraéle 
od ERIK/\ SATIEHO - tak, ako 
ho ked ysi Inscenoval Oagllev 
H ako navrhol kost9ml a scénu 
f'ahlo Pleas o. Má to byt pre· 
JAV tkty k prlekopnlkom ume· 
u ta náSho storoC:ta. 

Vo veku 88 rokov zomrel no· 
meck9 dJrlgent Ol'TO 1\LEMPE· 
RER. Spolu s Toscanlnlm, \Val· 
terom a Furtwllnglerom ho od· 
bornfcl 1 obecenstvo zaraďov1111 
do ~tvorlce naJv9znamneJ!lfch 
dlrtgentsk~ch osobnost! ná5ho 
storočia. Označuju ho za prle· 
kot>n!ka objektlvne) moderneJ 
Interpretácie. Klempererova ob· 
jcktlvlta vlak nebola rovm1 
chladneJ l'O&umoveJ vecnosti -
bole úslllm ozvuč! ( dielo ver
ne autorovmu zápisu, odovzdá· 
va( poslucháčovi maximálna vy
cizelovaný, krl!lttrovo ~Istý a 
priezračný tvar. bez absencie 
silného dramatického nervu a 
bohatej výrazoveJ šk41y . 

Po klavlrlstlckých začiatkoch 
v Berline zastávkami na Klem
pererovet dtrlgentskoJ ceste bo· 
ll operné domy v Prahe (an· 
F(ažmán na Mehlerovo odporťl· 

čanle), v Hamburgu, v lrAS'i· 
burgu, v KoUne, vo Wlesbadone 

so vrlltll do Fur6py l 
JJOb1•tu v Budapešti, 
i\ngllcku ). vrlltll so k 
prod orchestor - I.Jrz ta 
ktonl v dosledku fat.kej 
by a po čiastočnom 

u! ťažko vládni udrtaf ' 
kllch. v tomto obdobi ~• 
bule Jeho vzťah ku kl~~lk'
a vydáva o tom <~kvel6. 

tatko pt•ekonl!terntl 
Vzácne chvlle ~llnlu 

K\emperorom sl budu 
pr•lpomlnllt mnoh6 
zvnr'11ých mlfln " vcf.tka 
ženostlnm zl\znHmovet 
sl obdivovatelia lflho 
n6ho umenia budó mOcf 

počOvanlm mnn,~tva 

z dielA Hawlno\'ho 



Nový riaditeľ DJGT 
Minister kultllry SSR Miroslav v a • 

le k vymenov111 do funkcia r1adttaTa Ol· 
Vlldla Jozefa Gresora TdJOVskAho Stan!· 
ilava Kmeť a. rrt tejto prflefttoAtlame 
po.flqdall nového rladltara o zodpoveda· 
nie ot4zok: 

' lak~ d6ldltl povínncntl uypli]va.fll z 
vd.tho menovanta pre operný stíbor 
DTGT v BanskeJ By~>trtct v nafbll!~om 
Dbdobt? 

Nasttlpll som do funkcia r!ttdltera Dl· 
vadia J. G. Tajovského v ča~e, ked vr· 
ehollll práce na prlprave dramalur&le· 
kt1ho plánu sezóny 1973/74. A tieto prá· 
ce s1l kafderočne pre umeleck!\ prácu 
divadla jedny z najdôležltej§!ch. Dot~· 
kajO sa nielen dramaturgie, ale 1 vede· 
1\la divadla, jeho zlo!lek, ba \'lietk~ch 
~Janov umelack6ho súboru. Nhrh na 
nU dramatUr!ICký pl4n presahuje Sil• 
~anu 1073/74, lebo v nasledujOcej sazó· 
Jle, t. J. 1974/75 sa chceme významným 
umeleckým počinom zapojlf do osláv 
30. výročia SNP. V októbri 1974 al dO· 
etojne Jl1'1pomenteme 100. narodeniny 
Jozefa Gregora Tajovského, 25. výročia 
exlateac\e ~Y vo Zvolene a 15. vý· 
rečie existencie opery v Banskej Bystri· 
el. Oa!ej sa zaoberáme problémami ako 
vytvorit, alebo aspoň - vylepšlt dole· 

MNOGA LIETA .. . 
V týchto di'loch sa do~tve vzácneho 

l lvotoého jubilea dlhoročná pracovnlč· 
ka Zväzu slovenských skladateľov Z el· 
mt r a Gabu ro v a. Ak9 bol vlastne 
ten doterajši, Iste u! dlhší kus životne) 
cesty, ktor9m človek prešiel? )e Iste 
ve1kým zadosfučlnenfm a !fastfm. ked 
možno povedat, že to bola cest11 prla· 
~a. dOkladne budovaná !tOdtom, na· 
\IStálym doplňovanfm vedomost( a skú· 
senostl, preteplen! hlbokou rudskosťou. 

Zelka Gaburová sa narodila na Orave. 
Tá jej dala do vienka lásku k prtrode, 
k národu, ktorého povedomie práve tu 
lntenzlvne a mocne pretrvávala l v ro· 
koch tlesne a neslobody. Po skončen{ 
stredoškolsk9ch a vysokoškolských štú· 
dlf v Bratislave pOsobllo ako stredo· 
školská profesorka v Bratislave. Svoje 
vyvolené a milované povolanie zo zdra· 
vetných dôvodov zamenila za pôsobenia 
v kultúrnej oblasti, ktorá jej bola rov· 
nako bllzka. Najmll hudobná kultllra na 
Slovensku, ktorej rozvoju napomáhaln 
liB svojho pôsobenia na llstredných In· 
štltúclách (hudobné oddelenie Povere· 
nfctvo školstva, vted o ument, neskOr 
Slovensk9 výbor pro umenie, Povere· 
ntctvo školstva a kultút•y). Svojou prá· 
cou a osobným zt~nletenlm pomohla or· 
ganlzovat prvý reprezentntrvny profe· 
slonálny orchester na Slovensku - Slo· 
vensktl ttlharmOnlu. OaleJ so z11sltlžlla 
a vznik Medzinárodného hudobného tos· 
ttvalu pracujllclch v Bratislave a hudob
ných festivalov pracujt1ctch v kra)sl\ých 

• rrl prlle!ltostl 20. výročia zalol!e· 
nla hudobného odboru ĽSU v Brat111lave 
na Stetánlkovej ulici č. 6/B boJI v dl\och 
2.-4. jtlna t. r. slávnostná podujattn, 
ktorých sa ztll!astnlll delegácie dru!ob· 
ných ilkO! z Krakova, Eisenachu, Prahy, 
Ostravy, Brna, Ko!llc a Zvolona. V rámci 
osláv bol koncert býva l9ch abl'lolventov, 
dlvlldt'llné a baletné m11t1nfl, koncert sl o· 
vanskel hudby a koncert družby. 

e Pod taktovkou dr. tudoYHa Rajtere 
uzavrela Slo•ensk6 rllharm6nla X, me· 
d1la6rodnd apllskd hudobn4 jar. Kul· 
ttlrne a spoločenské stredisko v Spt!lskel 
NoveJ Vs! urollllo počas 10 rol!ntkov hu· 
dobných tnrt vefk9 kus práce na Jmll ' 
propaRilcll medzi mláde2ou, ktorá sa sta· 
la oporou cfai~IAho rozvojn koncertnliho 
t.Ivota v meste. 

rajile !'Ile najleplle \)Odmienky pre tva· 
rlvll umelecktl prAcu. 

l!o zamglrate v k rdtkom l!~e f pt!r• 
1pekttvne uroblt pre to, l!o -.te prdve 
povedali? 

Zam9!fam sa ao apolupracovnlkml ne 
vytvorenf dobrl1ho a operattvneho aysttt· 
mu rladenta, koordln4cle 1 l(ontroly 
Jedi'Otllvtct\ 11tvarov 1 Osekov divadla, 
tlo nie ja jadnoduch6 - práve pret(), :te 
ni!Se umaleck6 atlbory praeu jll v dvoch 
mestách. Vypracavame Organizačný po· 
riadok a or!anlzačntl sch6mu c11vadla. 
Pripravujeme tli! systemlzáelu divadla 
na nasledujúce roky. V t11jto stlvlalostl 
stojí pred nami naliehavá tlloha: kád· 
rovo clobudovať opern9 umeleck~ sú· 
bor. Tento problém 11am1 nevyrle!!lmll. 
Ol!akávame vhk nálc~lttl pomoc od Ml· 
nisterstva .kultúry SSR, ale aj ďal§lch 
lnštltllcU. Chceme vylep!Hf pracovne 
podmlen)cy oboch sOborov. Je známtt, ~· 
napr. opera pr~tcuje v pamiatkovo chrá· 
nenej buttove. Samé osebe to nemusi 
byť chyba. Budova vlak bola stavaná 
nie pre profesionálne divadlo - a vO· 
bQc nie pre oparu. Pri jaj zalo!enf sa 
vykonali )en menila 1lpravy a opravy 
priestorov, a tak podmienky pro noru· 
~entl tvortvll prácu sil minimálne. E§ta 
horlll ja atnv s dleltlaml a skladmi. Ne· 
preMňam, ked pov1em, !e n6v6 Insee· 
nácle prlpl'llvujame .,na kolene". Aj za 
týchto podmienok članovla allborov od· 

vádza jd: slu!lnd pr!cu. To v!lak nemO!o 
byť dOvodom k sebauspokojeniu, čl o· 
spravedlňovanlu. Práve naopak. AJ tr· 
pezllvost má svoje hranice. Sú to zlo· 
ž:lté a o!ročné problémy. Nedajt1 sa 
vyrlellf zo di1a na deň. AJ v tomto sme· 
re je nallehavá pomoc Ministerstva )<ul· 
tOry SSR a tunajšlch stranlckych l Jtl\t· 
nych orgánov. 

Opera DJGT udrfrJ/e ktmtakty at s l· 
nOmt apern!}mt 1cénnmt doma. t :a 
llrantcamt. Akou formou tcll budete 
naďalej realizova(? 

V aúčasnom o\)dob( \ldr);ujeme pravi· 
d eiMJ~Ia kontal<ty len s Juhočesk9m 
divadlom v Cesk~ch Budäjovtctach. V 
mlnultcll sezónach sl vymenll1 súbory 
sólistov. V krátkom čase dohovorime 
konkrAtnu It l.lršlu IIPOiuprácu. J<ontak· 
ty, ktoré v minulosti operný sllbor U• 

držiava! so zahrQnlčnýml sO bormi (o pe· 
ra v Starej Zagore v BCR, alebo dlvad· 
lo v Lutherstad t Wtttanber1 v NDR) v 
priebehu času ustali. Lepšiu spoluprácu 
udr!uje s divadlami v zahranič! čino· 
herný s tlbor vo Zvolene (Tula v ZSSR, 
Békéscsaba v MĽR). Keď ml už dávate 
priestor pre odpovede, vyslovujem ,;ela· 
nie, aby všetci čitatelia Hudobného !l· 
vot11 nám. v našich umalackých sna!e· 
nlach držali palce a ked Ich povedie 
cesta našou Banskou Bystricou, nech sl 
nájdu čas a nav!ltlvla niektoré z nR§Ich 
predstavenf. B. M. 

Za ladislavom Bužekom 
Dňa 21. jba t. r. - po dlhej a 

ť,lkej chorobe, ktorej odo(bal ne· 
predatavltelnou allou avojej "VIlla -
•om.-el prom. hlstQflk ~adlalal 811· 
Jek, dlhorolln:9 veddct ~raconlk 
Slovkoncertu. 

Ladlalav Bufek (Dilr. 24. Xl. 1924 
.. O•h'llVtl n4fel ~ r:lludobneJ robot
JJ(ckltJ r odiny. Pol!aa vojpy pracoval 
ako robotnlk (a6mol!nlk a banlk), 
V!(ak~ •rodepeJ Jot~tllltUU:ll, pevnel 
Yôll a usilovnosti aa daleJ vzdelával 
na IJmnhlu a StAtnom konza"at6· 
riu v Bratlalave. !'romo.al n• Filo· 
1ollckaj 1akulta Univerzity J, A. Ko• 
menakébo ., r. 19511. Po dvojrol!no~ 
akU-vpom pllsobenf na hudobnom od· 
delen( bývalého Poverenlctva lkolst• 
n a kultdry prellel do Koncertnej 
a divadelnej kancelárie (terajlf Slo•· 
koncert), kde pracoval na vlacertch 
vedQclch poatoch - naposledy ako 
vedl\cl oddelenia aoclaJistlckých kra• 
(fa saluanil!no·obohodn6ho 011aku. 

Robotnlcky pilvod a roky mladosti 
ukovali jeho polltlck6 preavedi!enle, 
Yilfu a bo(od odhodlanie. Vd'aka to· 
mu •• l!oakoro stal aktlvnym l!lenom 
KSlt Svo je polltlck6 presndl!enle a 
mnxlatick6 ldeoloslck6 poatu16ty pre· 
n61el neCínavne a ao aanletanlm me· 
dsl kolekUvy na lkol4cb a na Jra· 
covlsk!, kde ltudoval a p6sobll. 

mast!ch na Slovensku, ktorých tradlcla 
pľetrvliva v sQčasn~ch hudobných !es· 
U valoch (BHS. Piešťanský festival, Hu· ' 
dobné leto v Trenčianskych Tepliciach 

Ladlalav Bužek pilaobll . prosreaf•~ 
ne, odborne a h41evnato vlade, kde 
JU a pncoval. VIdy pBaoblla na te• 
ho okolie aHa ville - dokonca l •te• 
dy, keď mu zradná choroba uberala 
sn. Vletel ame vedeli (Iste at oa 
a6m ), Je niet n6dete na dcbranu. 
Dňa Zll. jllna 1973 ame sa a U· 

d'om Bulkom 11\1!111 napoaledy. Zo· 
atala nám spomienke na mQdreho 
l!loveka, prlatera a al\druha. 

a dnl!!le ). 
Vyše p/ltndsf rokov pósobt vo Zvllze 

slovonskýr.h sklodaterov, kde vybudo· 
vala a vodte a·eterdt zahranl!:ných sty· 
kov a rP.Corat dokumenta.cte. Vďake o· 
betnvostt, neobyeo jnej usllovnostl, láske 
k slovenskej kulttlťe , tu uplatnila svoje 
vedomolltl, osobný takt a rozhradenost. 
Aj vďaka tomu má Zväz dobr9ch prln· 
tefov o priaznivcov v zaht·anlčl. 

VyldvlhnOt treba spoluprácu Z. Ga· 
burovej na vyhotoveni dramaturgických 
podkladov pre podujatia Roku slovan· 
skej hudby, pre !!!roko konclpovanQ ak· 
clu koncertov k 25. v9•·očtu SNP a k 
25. výročiu oslobodenia CSSR, ktoré pod 
záštitou Zvttzu !'llovenských skladntefov 
o s finančnou podporou Ministerstvo 
kultúry SSR prebehli vo viacerých slo· 
vensk9r.h mnstéch (celkom asi 50 kon· 
certov). 

Oalcj treba spomenQf množstvo doku· 
montočnt'\ho matQrlálu, ktorý zhromož· 
duje a spracováva o tvorcoch sloven· 
skej hudobnej kullury. Interpretoch. o 
11\lclťlom '\htleJeckom doraste, umelec· 
k9ch súťažiach domácich 1 zahranič· 
n9ch. o Zvllze skladaterov od jeho po· 
člatkov. K tomu ešte pristupuje starost· 
llvosť o Kruh prlaterov slovenskej hud· 
by, srdečná spolupráca s kolegami zo 
Zvltzu českých skladaterov a koncert· 
ných umelcov, runkcta predsedu zv 
ROH. kde naplno upla t ňuje starostlivost 
o kultúrny život spolupracovnfkov, o 
Jeh rudské, pracovné, sociálne, čl Iné 
problém)', Ku& času Iii ná)de eAta Al 
pre Spolok Oravcov, pôsobiacich v Bru· 
tlslave, na litR rostllvosť o starých a 
chorravt~jtlrlcll ~lenov Zvllzu skladate· 
rov, venuje sa dôstojnému ~achovanlu 
pamiatky 111 členov bývlllých. 

r bcd -

jubilant v rozhlase 
ľ!Hde. latiny prom. ll 1st. JAni ll r Je 1 

nás nútia k malej Ov~the o práci 11 záslu· 
hách tohto jubilanta, dnes pred$edu 
CZV KSS v Cs. rozhlase v Bratislave. 
Ako vlacorl teho lfOneračnf kolegovlll, 
študoval tesne po vojqe na bratislav· 
skom Konzervatóriu, aby sa pripravil ne 
dráhu profeso t•a učltofskoJ akadémie. 
Mill tu stnst\o na v9bornýcll pedagógov. 
Takmer v tom Istom časo, keď sa opllt 
otvor1!11 katedra hudobne! vedy na FFUK, 
pridáva aa k tomu pr(ldu, ktorý sl chce 
doplniť svote doteraJBie vzdelanie unl· 
vorzltným !ltlldlnm. Len čo tu zis ka 11b 
sotutórlum. nBitúpuje do b~atlslav$kóho 
rozlllRsu (1949), kde neskOr prech4dzn 
všetkými významnými funkciami v hu· 
dobnej rodakcll, počlnatOo r edaktorom 
a končiac hlavn91ll redaktorom hudob· 

e V dňoch S,-8. j\lla t. r . uskutollnl· 
ll u vo V9cllodqet tolklOrne slávnosti, 
ktoré vstúptll do svojho tublletného -
dvacl lat.,l1o roCntke. Na vyvrchohmt 
s!Avnostf - n11 záveral!pom dol aa Zl'• 
častnlla aJ stranfcka a vládna delegácia 
veden4 ~lenom Predsedn{ctva OV 
KS(' a prvýJl\ tajomnlkom OV KSS 
)o?;efom Lenártom. Pri prlle! ltostl tubl· 
letného 20. ročnfka tollclórneho restlvelu 
vo V9choctnet odovzdnl prvý talomnfk 
Ov KSS Jozef Lenárt obet Východná 
vysok6 štátne vyzflamenanle, ktoré JOl 
udelll prezident CSSR - vyzn11menante 
Za zásluhy o výatavl!u. l< prlobahu ra~· 

ttvn lu ako l ku hodnoteniu tohto po· 
dujatla sa vrátime na stránkacn liZ. 

ného vysielanie. StAl RB tnk uznávan9m 
odllot·nii<Om v s·ozhl~tsovet problematike, 
Iniciátorom vlacer9ch nových rblácl! l 
celých cyklov, napokon l spolutvorcom 
t•ýchlel v9stAvby Symfonického orches· 
tra čs. rozhlasu, Tanečného orchestra a 
rOznych Iudov9ch hudieb. jubilantov 
podle! n t9chto telesách Je sfoe často 
skryt9, predsa len mnohými doku· 
mentml 111sne dokázatefný Ako rozhiR· 
sov9 odbornlk venoval vera č11su vyhr a· 
nenlu vysielaclcb koncepcii národných 
okruhov 1 celoštátneho vyslalanta. 

V široko rozvetveneJ organizačne) čln· 
nosti, ktorá vždy vychádzala z kultúr· 
no·polltlck9ch potrieb sllčnsnostl, zosta. 
valo mu pomer11e málo času na kompe· 
zlčntl a publicistickO tvorbu. l tak z eo. 
su na čas na seba upozornil budovatef· 
sk9ml plesflaml. Opravami starých ro
botnlckych plesni, mnohými scénickými 
hudbami, najmll k slovenským pOvod· 
nýrn hrám, Opravami Tudov~ch piesn{ a 
tancov. a) prfležltostn9ml hudbami k rOz· 
nym slávnostn9m prlle!ltostlam. Tu sa 
osvedlll ako pohotový autor, úzko vy
chádza)tlcl z tt·adlčného hudobného 
myslenia, zapálený pre nové námety a 
novQ politickO atmosféru našeJ spoloč· 
nosu. 

Stále lnlclatfvny, v!dy ochotný, v mno
hom zaslúžil ý jubilant plnil navy!le !unk· 
clu poslancn NVB a člen a rôznych vyš· 
šfch stran!ckych orgánov, ochotnOho kul
tllrneho organizátora v ZCSSP. I tu ne
chal za sebou vola drobnet práce, !nl· 
clat!vy a nezl&tneJ pomoci. Prod nlokoT· 
k9ml rokmi vrátli sa znova k litadlu hu· 
dohnal vedy. ktoré dokončtl u prof. Jána 
Rocka v Brne prácou ,.Výrazová poten· 
cla hudby vo vztahu a funkcii k vnt· 
manlu". 'fok sl ucelU svoje doteraJšie 
vzdalanle a zis ka! aprobáciu na zn!mel 
e uznAvanej brnenskeJ univerzite. Kto 
ho pozná bii!Me, musi sl v!ltmntlf teho 
srdeCnol!tl. hlbokého záutmu o v!letko. 
ČO !Dá budúC(lOst. 

ZDENKO NOVAOEK 

·mb· 

Po dlheJ a ťa!kej chorobe som· 
rei dlla 3. fdla t. r. v kanadskom 
Toronte vo nku 85 rokov národ
nt umelec KAREL ANCERL, Jau· 
rdt litátnat ceny Klementa Gott• 
waJda. Bol jednou 1 naf•ýraznel· 
lloh post4v l!eskosloYenskliho hu· 
dobn6ho llvota. Svoje dlrlgttntakli 
umonia uplatňuval na postoch 16· 
Co Opery 5. kvétna, rozhlasového 
orchestra, najmli Yilak ako dlho· 
rol!ný hlavný dirigent Caakef (ll. 
harmónie, a ktorou koncertoval 
takmer na celom nete a znal!ne 
sa podlefal na dlpeohu tohto tele· 
aa. Anl!erlovou zbluhou preniklo 
na koncartn6 p6dlá l mnolatYo no· 
vlniek adeaanot l!eskel hudby. V 
posledných rokoch pôsobil ako dl· 
rlsent torontakého aymlonlck6ho 
orchestra. 

ZA STEFANOM FAJTAKOM 
Rad pracovnikov slovenskej kulto·. 

ry streduel generácie, ktorých život 
v poslednom čase predčasne skosila 
zákerná choroba, sa znova rozšlrll. 
Stefan fajt6k nie je vlao medzi na• 
ml. Odi!Hel neúnavn~. vitálny, v!dy 
o~tlmlstlcky naladený človek, ktor9 
na rozličných ftsekoc)l umelecke! t 
organizačno! emnostl vytrvale slťížll 
rozvotu našeJ t)udobneJ J<ultúry. Stu· 
doval na bratislavskom KonurvatO· 
riu a neJaký čas v ľralle. pO!Iobll Y 
Armádnom umeleckom súbore V. 
Noledláho, ako ln§pektor hudobn9cl\ 
škOl, IlkO pedasOg Ľudového konzer· 
vatOrla, ako pracovnlk Koncertnej a 
divadelneJ kancelárie, neskOr - po 
započatr samostatne! zahraničnej a· 
1entážneJ činnosti Slovkoncertu -
ako vedúci zahraničného úseku naše t 
umelecke! ogentOry. V tetto funkcll 
- vďaka svojim rozsiahlym tazyko· 
v9m o odborným vedomostiam - v~· 
znamne prispel k prenikaniu sloven
ského hudobného umenia do celého 
sveta. V posledných dvoch rokoch 
pracoval v jednom z dôležitých kul· 
t l'lrno·osvetových stredisk nášho 
hlavnóho mesta. No popri nmoh9ch 
funkciách, ktoré zastáv111 v obl11st1 
organizácie hudobného života, vyvf· 
tal neúnavntl aktivitu at v prlamet 
umolocket činnosti, natmll v oblast! 
zboroveJ kul ttlry. Pôsobil v SI:UK-u, 
významné úspechy dosiahol ako dh·t· 
gent Súboru J, L. Bellu, s ktor9m 
absolvoval dostatky vvst!tpenf v mno· 
h9ch mestách ndAI vlasti. Jeho e!no. 
l'Od9 život n!llle ukončila smrt, rok 
pred dovt~t~ofm plodnej pllfdestatky, 
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N avrat do Leningradu možno vzdiale· 
ne pr1rovnat k stretnullu so vzac

nyml, krásnymi a srdcu milými vecami 
a luctmi, ktort nám maja vždy (}o po
vetlat a n1kdy nás nenud1a. A/ v Lenln
gracle st opm a znovu m6žete s pote~e
nlm prezrlet ll kilometrov chodieb a 
sál Ermztáže, poobjavovat tu vždy novl1 
poklady sochtlrov, maliarov a umelec
J.:ých matstrov, pokochal sa oddelenlm 
star1H1o 1 modernl1ho umenia, zadtvat 
!>a na diela, ktor~ (}/oveku prtrtlstll k 
srllcu u! pred par rokmi a utvrdlt sa 
v tom, že sú e!ite krtlsnetsle - lebo tch 
v1d1ma dduernejSíml a pou(}enef$lml 
očam1 . .• Af v Leningrade z!skate pocit 
trvalosti krdsnych hodn6t, obdtvuftíc 
prí:me t rozšafn~ Zinky paldcov, cez 
voJnu znttených, no dnes zrestaurova
nycl! tak, :te neu/da•t ostr~ zdsahy kru
tých vo,nových Nas. A tte akoby sa 
stratili a1 z tvári ľudi, nielen mlad!)ch, 
nepamätajúctcll Sl útrapy tohto hrdin
ského mesta, ale i z 1/Jarl starsfch Le
ningradčanov, vysedáuajiÍCICl! v živom 
zaujatí rozhovoru na lauil!káclt desw
tok parkov. V Leningrade - sntlct ako 
v žiadnom ruskom meste - cllit {okrem 
toho Specificky 11árodnel1o} t duch Eu 
rópy, vtlaten!í tomuto mestu veľkolepý· 
1111 .~tavbami talianskych a francúzskych 
arcllllektou, ktor! batlnat~ priestory 
zmenili na skuto(}n~ "okno do Európy". 
Je tu prwstor, IJZduch - (}Istený desiat 
kam/ kand/ov a riek, Je tu more - na 
dohodenw komei'lom, na hlb!;ie vdých· 
nulle do pi úc. 1'oto vi! et ko uytv(f)'a 
tdPdlnu súhru podmienok, ktor~ ldkaftl 
cudzlnco11 na navMevu l mimo tradllJnú 
sezónu. No v ot;dobf bielych noc1, ked!J 
sa nezotmle a slnko neta2.1 zapadntít 
ani o desiate/ l1odme večer, sa ul1ce 
severskej metropoly zaplnia ei!te viac. 
Akoby nikto nettlW oddychovaf, ked 
prtroda ukazuje svofu naf!itedret~tu tvdr. 
V tomto skutočne tarovnom obdobi sa 
u:t po de.~iat11 raz poriada festival ume
ma - 8 l e l e n o c i. . . . 

v šeobecne sa vie, 2e toto poduJatie 
Je venované predovšetkym ba letné· 

nm umeniu. No bohato3t dramaturgie 
Ztts<~huje l život koncertný, operný a 
činoherný. Stovl<y cudzincov a domd· 
clch sl vyberaJú - jednak z toho, čo 
sa Im ponOka, no ešte reálneJšie - z 
toho, na čo sú Hstky, rozobrané s e· 
normným zaujmom. Tok tomu býva knl
dý rok - tak to bolo 1 tohto júnJ. 
Biele noel sl spravili verm1 dobré meno 
predovšetkým kvalitou domácou - je 
to festival špecificky ruský. Dominuje 
mu vynlknJllca škola klasického ruského 
haletu, sú7trP.dená hlavne v Kirovovom 
divadle a pre muzikantov má osobltnll 
prftn)'llvo3t ešte - a naJmll Lenin· 
grarl~kd /ilharm6nta, v čele so sveto· 

l "AN MACÁK 

CESTA 
ZA HUDBOU 
INDIE I. 

V roku 1912 som bol na trojmesač
nom &tudajnom pobyto v Indii , kde som 
sa zaoberal dokumentáciOu ikonogra· 
fackého materililu k itúdiu hudobných 
nastrojov od najstarAfch čias do pri
chodu islamu. K tejto téme sa mi po· 
darilo sústredil vy!le 3000 fotografi( a 
reprezentatavnu bibliografiu. Eito po· 
Cas präc v terena som si uvedomoval, 
ze vyhodno tenie týchto prameňov je 
vclma núročnli a vyZaduje si okrem 
dobrej znalost: indickej hudby podrob
ne poznatky u symbolických a asociač
ných väzbách spájajúcich zobrazené 
nástroje s celým kultúrnym zázemfm 
miesta, kdo sa nachádzajú. Preto son1 
sa velmi potelill, keď som našiel v My· 
sore ·City vynikajúceho hudobného his· 
toriko prof. SATHYANARAYANU, ktoré· 
ho moja témo zaujala a bude so mnou 
z1skanú dokumentlíciu postupne t~praco
vávat. Práca na vyhodnocovani tohto 
rozsiahleho materiálu sa zatial ned ' 
presne časove ohraničiť a potrd •le· 
kolko rokov. Nazdávam sa, že problé
my, ktoré s aiou súvisia, sú z mnohfcb 
hradisk zaujlmavé, doko nca môžu byt 
podnetom aj pre iltúdium organologic· 
k9ch problémov nallej hudobnej histórie 
a preto sa niektoré z nich pokúsim na· 
zoaclť v nasledujúcich poznámkacb. 

ZMYSEL PRÁCE 

úvodom sa chcem pokOsiť odpovedal 
na otázku, ktoru som v s(tvislosti s tou
to témou v11Jml často počúval aký mfi 
vubec zmy&el Stnduva r nástroje mimo· 
európskych kultúr, alebo nástroje z naj· 

Zl\ámym J. Nravlnsk~m. Okrem toho bo· 
lo sdčasťou tohto roču!ka hosťovan ie 
moskovského ttachtangovovllo clivadla 
(jeho lus'cenačnd podobu Princeznej Tu· 
randot pOznaj\1 l bra tislavsk! di váci ) a 
veYml • za ú jima vé predstavenia špecl!lc
kého - It vo svete snácf ojedinelého -
Moskousklho c lgdnskeho divadla RO· 
MEN. Ostatné lentngradské činoherné 11 
hudobné s cliny sa zapoj111 do festivalu 
svojimi naJiepšfnll ·Inscenáciami. Velká 
koncertná s' la ,.Októbrová" dala prie
s tor A.kad~mlck.lmu r~tsklmu ndrodnému 

MACHMUD ESAMitAEV 

zboru Ptal nlcklllo • nát•odnému umelco
vi Macl1mudovi Est1rnba}euoul, ktort o· 
rlgtnálnym spôsobom predvádza tance 
národov ceUiho sveltt. V malom divadle 
opery a baletu hosťoval súbor severo· 
oseHnskeho lanca ALAN a v opernom 
štúdiu lentngt•adskébo konzervatória sa 
predst&vlll laureatl Il. medzindrodnej 
súJal e umelcov baletu, ktorá sa skon
člla v Moskve tesne pred otvorenílU 
fest ivalu Bleltt .noel · (o akcll prinesieme 
zvláštny matni61J. 

S a.moarejma, ten to boha tý prehlad Je 
iba .celkbVtrJt pohradom a nemozno 

ho absorbovllf bezo zvy§ku ce19- v roz· 
medzf ·od 21. do 29. )\lna, kedy s a res· 
Uval poriada. Do t ela všetkých akcii 
st stalo Divadlo opery a bale1U S. M 
Ktrova, kde zaznett tóny Cajkovsk~flo 
Sptacej k~if~a11icr. Nerdda by som tu 
zoraďovala menA ·sl\ listov, prFJtoZFJ vy· 
sokt n andard - ~per.iálne Ieningrad 
skÁho bahHIJ - stiera delt11cu čiaru 
medzi sólistami a ,.ttml ostlltn9m lu 
Hlavnou· Utou bAi etntt:h umelc:ov lonln
gl•adského centra Je j)J'edovšetk9m vy
n lkaJt1t:a techntr.kA pripnwenosC. v kto· 
re) neexistuJe poklznutle čt lapsus -
ani u toho naJmeh'tj exponovrtného tli· 
nečnlka. Desiatk y detf vo veku 6-10 
rokov. ktoré sa prer.entuJú naJm!l v 3. 
de jstve b11lelU, d!va JO tu~lt. že nta!P.n 
dospl~va júcr •. ale f najmladAT dorast dos· 

•tariicb oblfobr, .ktort sa dokonca nll· 

chtdzatt mimo .hra,.rc n61ho hemla? 
Hudobné nástroje llU zhmotnenlm Ul'· 

čltej zlotky hudobného myslenia a v 
materl~lnej podobe nllm umo:UtuJú I&J>· 
š!e a presnejšie sledovať niek toré vývo
jové zmeny, ku k tor~m doch!\dza v hu
dobnom mysl&nf. Poznatky, ktoré ndm 
poskytuj li . hudobn~ nástroJe, vy poveda· 
jú 111 o štruktúre hudobneJ rormy t1 o 
char11ktere . hudby vôbec. Na potvrdenie 
toho mô~eme spomentH známu skutoč· 
nosf, že na základe budooo~ch nástro
jov sa naprfklad robl\11 periodizácia de
jfn hodbv lltarého Egypta. Ako uvádza 
H. fll ckmaon v Ole ~u~lc in Geschlchtf' 
und ' Gegenwart 1.: pfáve na základe 
štúdia hudoôn9ch nhtrojov sa zistili 
obdlvuhcrdne presne rozmedzia štýlo
vých spoc'h a leb ' charakter. A fe to 
ohdobíe'1od · pozdn~ho neolitu po vládu 
Ale:xam'lra Vefk6ho, ' te'da v rozmedzl 
cc11 3.200-332 p. n. ·1. Na dt•uheJ stl·anP 
pozndme vbk kultóry bez hudobn9ch 
nástrojov a aj tento po:~~oatok vypovedá 
o charakt91'8 takejto h udby. Naprfklad 
hudobnlt kultťira &U!!trAlskych domorod· 
COV pre tút~ prfčloU Í'lemá flxovan~ 
výšky a ht!db& •a ctadi. -tr'kôr zachováva· 
nfm prlbll!nfCh melodických obrysov 
ako dodrfanfm · ill'UkUiry J..ntervaloveJ 
sadzby. Tieto pt•lklady ukazujd bez zdf· 
h avfiho vysvetrovanla, čo '!Sláme na mys
ll pod tfm, keď hOYOr1tnll o mo~nostl 
vyčltať z lludobnfcb .ná•tro}ov clutrllk· 
ter hudobnýelt kultťlr ~ minulo tl . 

V21nlk a udobnfcll nhM'oJov Je pod· 
mtenený v!acet'fml faktorm:! t1rovňou 
v~roootcb prostriedkov, matertálo.m, 11le 
predovi•tlctm lllylíll&nkovtml podnetmi. 
Komplex tohto zbamla, nevyhnutného 
pre vznllf nov~ho hudobnilíbo nástroja, 
je varmi zložitý a mohli by sme vari 
zdOraznH, ~e nest\vlsl len s fubovOfou 
naJa k~he. hoci genlt lneho tvoľcu. Ka ž· 
démn nistroJu spočiatku predchádzali 
poznAvacle alebo hudobn~ myšlienkové 
procesv. pre ktoľé ~8 bTadall prlmer~ 
né zvnkov~ a kon~trnkčné vyjadrenia. 
LRn v tomto koni.P.~1P mMP.ma vldiPť Q. 

IOhu n!lnbnOsti. ktorá knnkrétny nástroJ 
vytvôrlla. PI',YII • Lom, že tento proces 

táva v Leningrade tO najmaxlmálnejll• 
techmckú prfpr.tvu. Už minulý rok sme 
podrobnejšie referovali o novom balete 
Andre1a Petrova Stvorenie sveta. Ne
chceme sa opakovať, preto len to!ko: 
a k klasické diela Cajkovského a Proko· 
!leva [v rámci festlvalu uvádzali jeho 
Popolu!iku) sú poznačené choreograHc
kou vernosťou a precfznosťou na§tudo· 
vanla, prfstupy v súčasn~ch dielach Sil 
snnžlo aj o vllčšf v~razov~ potenciál. 
Leningradská lnscendcla Elfelovsko· 
Pctrovovho nuzert1nla na blbllck~ pri· 
beh má svoJský odstup, jemnt humor, 
ktor~ je podoprel~ skvel9ml tanečnými 
výkonmi, bút·llvo aplaudovanýml prepl· 
neným hfadlskom. 

O vakrát som mala možnost stretndť 
sa s umenfm basbarytonlstu BORISA 

STOKOLOV A, národného umelca ZSSR. 
Prvý raz to bolo na recitáli v bieleJ 
sále Leningradskej fllharmónle, kde ja· 
dinečným spOsobom, ša rmom a s typlc· 
ky ruskou cltllvostou stvárňoval roman· 
tlcl<ý operný l koncertný repertoár -
11 najmll Jedinečne podával ruské ro
mance. Je to umelec mlnlatar. Druh~
krát som ho vldola na scéne Klrovovho 
divadla v titulnej úlohe Musorgského 
opery Boris Godunov. Nielen on, ale l 
celá Inscenácia sa niesli v9konml 11 
chápanfm oJ netradičnom, civilnom 11 
nepatetlckom rúchu - priznám sa: šo· 
kuJllcom a trochu studenom. V každom 
prfpade to bolo vša k• predstavenie vyso
ko profesionálne a do detailov prepra· 
cované - najmll v Javiskovej zlolke. No 
v mojom vedomi zostane na prvom 
mieste predovšetkým Stokolovova pra· 
zentácla na spomínanom koncerte. 

Zaver leningradských koncertných 
dojmov - v poradi kvality určite 

nie posledný - bol koncert k 6D·ke 
generálneho ta jomníka Zv!lzu skladate· 
l ov ZSSR TICIIONA NIKOl.AJEVICA 
CIIRENNIKOVA. Je to nesporne ve!ká 
osobnost sovietskej hudby, ktorá stojf 
na čele Zvtizu od roku 1948 a svojimi 
záujmami i pôsobnosťou pedagogickou, 
organizátorskou a skladatefskou sa radi 
medzi najznámejšie postavy sovietskeho 
umenia. Koncert bol zauJímavý Jedna k 
svojim repertoárom, Jednak v9konml Le· 
ningradskef filharmónie, ktorO. dirigoval 
mladý, Mravlnskl'iho osobnosťou tiež o· 
vplyvnený umelec JURIJ TEMIRKANOV 
Sólistami koncertu boli VLADIMI R SPI· 
VAKOV (husle). MICIIAIL CHOMTCBR 
(violončelo) n sám skladnter - v Il. 
konrP.rte pre klavlr a orchester. Styri 
verké diela: /. symfónia - s prokofle· 
vovo;k~ml názvukml n s mladým opli· 
mlzmom [z r 1935) . Husrov{j koncert 
(z r. 1959), plný romantického vzletu 11 
vcfačncj virtuozity, Vtolonl!elouý kon· 
ce rt [z r. 19ll4) l u~ spomlnaný Klavir· 
ny koncert, v ktorom poznať kompozič· 
ne l myl;lienkovo zrelého umelca s vy
hrnneným š týlom, dali predstavu o vý
voji Chrennlkova. . . . 
Biele noel sa stali nielen koncertnou 

prfležitosfou, ale umožnili deleglt· 
clám spt•lntelených Zväzov stretnúť sa 
l so skladatefmi leningradského Zväzu 
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vzniku nových 1\udobných nést.r.oJov Ja 
viazaný na logiku myslenta a celého 
kuttarneho zázemia, mOžeme vidiet od
Zl'kadlenle zmysluplných koncepcll, kto· 
ré mali právo prellrVáV"at v daneJ kul
tllre. 

Ak pl'lpustlme exlstenotu týchto vr:ťa
hov medzt nástrojom a myslenfm spo· 
ločnosti, máme už odOv.od.nente nevy
hnutnosti št(ldla Ich hlst61\le. V talcejto 
koncepcii dostáva hndobnf nbtroj no· 
vé dimenzie. V určitom zmysle je aký:n· 
si modelom, vy}adrujúclm zložité záze
mie myslenia a kultťíry, v ktoreJ vzni
kol. Cast týchto vlastnosti si pravde· 
podobne ponecháva aJ vtedy, keď sa 
dostáva do nových sťivlslostl - naprf· 
klad v kultúre, ktorá sl ao prisvojila 
pre vyjadrenie podobných alebo čias
točne modifikovaných my§llenok. 

Dostávame sa tak k odpoved! na na· 
stoleml otázku. Eur6pska hudba, ale 

B. T. -Stokolov v 1ílo!Je Borisa Godunoua 

skladateJov. Ukážky z tvorby viacerých 
aulorov ·prezentovali rôznorodé snaže
nie - · tradičnejšie 1 najavantgardnejšle, 
silu osobnost! a prlutefský duch vzdJom· 
nej výmeny názorov. Táto tvorivá atmo· 
sft'ira pokračovala napokon l v Moskve, 
kde bola prfleZitost vypočut sl najnov
!le dleJa štyroch - z bohatej pleJády 
- moskovsk~ch autorov. Na prvom 
mieste zaujal R. S(}edrtn so skladbou 
nazvanou Poelorta (zrejme zo spojenia 
formy poémy a oratória ) na básne A. 
Voznesenského, (ktor~ Ich sám vefml 
tíč!nne a dramaticky recituje), so zmie· 
šan9'm zborom a sólistkou L. Zyklnovou. 
Súčasná vyjadrovacia reč, ktorá tvor! 
funkciu nap!ltla, dostáva v pokojnom 
vokallzovnnom prejave speváčky akési 
odd ychové partie, za ktor9ml nasledujú 
aleatorlcké bloky a vzrušená, nanajv~§ 
účinná recitácia Andreja Voznesenské· 
ho, s hlbokým Ideovým, protlvoJnovým 
t extom. Snttkeho l. husľový koncert nás 
zase voviedol do sveta sice modernej, 
no tonálne) sadzby sa prldrž1avajt1ce1 
hudby, využfvajt1cej virtuozitu sólistu 
celkom novým spôsobom, nestrácaJúc 
nikde zo zretera neustále nap!ltle hu· 
dobného tok u. Tl.~l:enkov V wlonl!elov{j 
koncert je ladený komornejšie, s neoby· 
čajne rozsiahlym sólistickým llvodom, 
ku ktorému sa postupne pridávajú ná
st roje orchestra, aby vyústili vo vefkú 
gradác iu, v ktorej má sólistu miesto 
jedného - z mnoh9ch. A napokon -
Svlrtdovove Kurdskd plesne uchvacuJll 
slinou tnšplrúclou povodným folklór· 
nym materlälom a jeho sprucovanfm 
pre žensk9 zbor a orchester. 

Costa domov teda vied la cez Moskvu, 
kde pozorn! hostitelia ponúkli t náv

števu Velkého divadla s velmi lákavou 
Inscenáciou Verddzo Rigoletta. Dielo 
malo premiéru naposledy v r. 1963, a 
tak som videla 234. reprfzu. Nemysllm 
sl. že by tdto skutočnost mohla znfž![ 
dojem z profesionality 11čmkujl1clch, 
skôr znl~llo očukávanla obsadenie lnsce· 
ná cle. (Prvá garnitllra, ktorú sme obd!· 
vovalf nedávno I u nds, bola na zájazde 
v cudzine). To však nič nemenf na kon· 
štatovanr, že ktorýkofvek z počutých 
umelcov by uplltal aJ na našom javisku 
- v tom naJlepšom svetle. Rigoletta 
spieval M. G. Klselev, vojvodu A. S. Ar· 
cfllpov a Glldu hostujúca Edda Mozero
vd z NDR. TERE:ZIA URSINYOV A 

predodetkým európske hudohn6 ná· 
stroje boli do renesancie pod slln9m 
Yply•om l1lamskej kultúry. Ako dokázal 
H. O. FARMER, praktlckv všetky vý
znamnejšie európske hudobné nástro 1e 
mali svoj pOvod niekde v Oriente. Islam 
totiž neovplyvJ)oval Európu len vlastný· 
ml zdro jmi , ale tento vplyv mohol mat 
korene rovnako v strednej, alebo Juho· 
východneJ Ázii, a lebo v Indonézii. Ak 
chceme lepšie pochopiť hudobné ná
stro je, ktoré pou~lvame, ncmOžeme by t 
1ahosta)nf k Ich počiatočným Impulzom, 
k zdroJom a charakteru kultt\ry, s kto· 
rou súvisia otázky Ich vzniku, pretotc 
nevieme, nakolko sa v nich tloto počla· 
točné Impulzy dosial traduJú. V tomto 
zmysle Je program štúdia európskeho 
lnštrumentái•a nezávtdanlahodne boha· 
tý: okrEm! Islamského vplyvu existuJe 
starlita, rovnako neprebádaná vrstva 
pôvodnej kul túry európskych národov a 
otázky jeJ vzniku Jazykovedci sa v 
týchto st1vlslostlach - najmll pri štu· 
dlu jazykov lndoeurópskol skupiny -
dopracovali už k významným výsledkom 
a dávajt1 nám nádej, že podobné spoJI· 
tostl moltll exlst:ovat v celom komplexe 
kulttlry, teda ej v hudbe. 

{Polmačovanle v budtícom l'tsle. ) 

Snímka z brncrl,\k·cj 111.\l•~o;ttáctc .,N06a", 
o ktorej píšeme na str. 5. 


