
V zajat í hudby • . • Snímka: J. 

Z ďi·s.kus·ie - na · ideol.ogick1Jm :plen·e·: úv·. KSS . iJ -~ próblémncň kultu ry. 
• ' • ' ' ' ~ • • . . ! .. . . . ~ ·' • l • ' • .. • 

,. 

O pravdivosti a angäžoVari1ľsti 
Hoci od zasadnutia ideologického pléna OV KSS uplynulo 

už viac duf, predsa sa vraciame k vystlípeniu s. Miroslava Vál
ka, ktort sa v podstatnej časti svojho príhovol'u zaoberal stá
le aktuálnymi otázkami angažovanosti socialistického umenia, 
problémami talentu a pravdy v socialistickej kultúre a umení. 

• umenia 

Mysllm, že toto plénum by 
nema lo b yť ·iba bilanciou · 

·problémov a vykonanej práce, 
'ale malo by naznačiť aj blavné 
smery rozvo ja v ob~astl ideo 
lógl(;l,· kultúry, ma lo by byf s voj 
ho druhu medzníkom, prer;ho 
,dom clo obdobia charakteristi c. 
;kého vyššou út·ovi\ou p1·iice, jei 
novou kvalitou. Zdá sa mi, že 
v oblasti kultúry sme dosiah li 
tľž ·ve ra, tal<mflr všetl<o.' čo sa 
dalo dosiahnu ť presvledčanfm, 
·agitáciou, · propagandou, dob 
:rým slovom a často i dobrým 
_pv!kladom. Očakáva nás t eraz 
jediné: premeni ť slová na čl
n y. _ Z!skali sme veľa užitqčnýoh 
poznatkov · é1 nadobudli vera 
skúseností. ·· A:le iba zo sk.úse
nost!~nevyžijeme. •Mťlhll by .sme 

sa síce utešiť staroríms kym fi· 
lozofom Senecom, ktorý tvrdí, 
že ,.pokročilejš! uchádzači o 
múdrosť patria siCe ešte do 
počtu hlupákov, ale · del! ich 
predsa už od nich značná me
dzera", ale bola by to útecha 
do is te j miery platonická. Sme 
dosť múdri pr e potreby včeraj
š ka, a le múdros ť pre zajträjšok 
musíme kr vopotne nadobudnllt. 
Môžeme sa poučit z minulosti, 
ale budúce skúsenosti sa ne· 
dajú osvojiť teoreticky a už naj· 
mene j nie v oblasti kultúry . 
kde kétždý vyriešený problém 
vyvoláva problémy nové, kde 
každá odpoved prináša so se
bou rad n ov.ých o tázok. 

Dovoľte, aby som uviedol pri
klad. Koncerty tohtoroč· 

ných BHS videlo 27 000 rudi. A 
možno po prvý raz v hist órii 
sa stalo, že zástupca istého 
bratislavskéhó závodu ponúkol 
Slovkoncertu, agentúre, ktorá 
festival organizovala, úplatok 
za získanie Ustkov na koncert 
vážnej hudby. Negatfvny sprie
vodný zjav nášho spoločenské
ho vývoja sa síce takto ocitol 
v pozitívnej polohe, a le jarh•o 
veci je v niečom· inom. V tom, 
ako organizovať pt•e budúcnosť 
podobné festivaly tak, a by sa 
uspokojil objektfv.ny záujem, 
aby sa uspokojili ozaj reálne 
nž existujúce kultúrne potreby 

( Pokračovanie na 2. str.] 

Mestský uýbor Slovenskeho zväzu protifašis tických bojovni
lfo v, Mest,~ký dom kultút·y a osvety a Mest ský výbor Matice 
slovenskej v Brat'islave na po/Jest 50. výročia vzniku Zväzr1 
sovietskych socialistických republík a 55. výročia Veľkej 
októbrovej socialistickej revolríc ie u~pol'iadali v Zrkadlovej 
sieni Pr imqciálneho · paláca v piatok .lO. novembra t r. sláv
nostný večer z diel ruských a sovietskuch skladateľov a ~pi 
souatetov. 

Slávnost ného koncertu sa zúčastnili verejní a politickí čtm
telia mesta, protifašistickí bojor.míci a mládež. Pred koncertom 
prehovor il p1·edseda MV SZPB S. OrlUc. Na bohaté revolučné 
tradície . spoločného boja československého a sovietskeho ludu 
proti faš izmu poukázal u .slávnostnom prejave člen Pred.~ednic 
tr;a OV SZPB ' I ng . . E. Bielik. 

Na koncerte vystúpili poprední bratislaos/cí umelci: klaVt
ristk a K. Havlíková. sólisti opery SND A. Ka]abová-Pe1iá.šková. 

. laureát ka štátnej ceny SSR, O. Malacl~ovslcý, lauredt .~tát nej 
ceny ,K l. Gottwalda, S. Hudec, P. Gábpr, hudobn.Q skladateľ · 

. M. Dubovský. Recitoval( E. M. Cftalupová a J.' Rybárilc. ·Na 
snímke· 'sólista · opeŕy' SND :stefan Hudec. 

Text: V. RAPOS '· 
Snímka : M. EIBENOVÁ 
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l Z pléna vedenia Zväzu' skladaÍerov ZSSR l 

o 
a 

Vdňoch 17.-24. novembra t. r. bolo v Moskve Vl. plénum 
vedenia Zväzu skladaterov ZSSR, za. účasti zahraničných 

de legál'il z NDR, PĽR, RSR, aĽR, MĽR, KJ;DR a zástupcov 
pr!pravné ho v}'boru Zväzu českých skladaterov a koncertných 
umelcnv a delegátov ?:vä~u s love11ských skladateľov. Náii ZSS 
reprezentovali členovia predsednlctva, hudobný skladateľ, za· 
s lúžil ý umelec pplk. Milan N o v ,á k, unu~lecký_ vedúci Vojpu· 
ského umeleckého súboru v Bratj~t~ve a dirig.ent Pavol' 'B a· 
g in, umelecký šél' opery Slovenského J!árodného divadla. 

' 
Jubilejné VI. plénum Zväzu 

sld adatefov ZSSR,, venova
né 50. výrolliu vzniku Soviet
slwho štátu , pr~biehalo . v sláv- : 
nostnej atmmifét:e. a' . Pf~ . ume- .. 
lecl<,u tvm:bu '.qaja,dekvútnejšej 
rorme. Oď 17 .,do .22. novembra 
~a uslmtoč.nilo ' nevšedných 18 · 
tuneleckých podujatí, komor- · 
nýcb, estrádnych a symfonic
kých koncertov, baletných a 
operných pr edstavení a prehrá
vak z magnetofónových zázna
mov. V širokej palete týchto 
podujati sa . vlast ne uskutočnila 
pr eh liadJsa novej tvor by soviet
skych sk.ladateľov za [JOSledné 
3-:- 4 roky·. 

zväzuvých J'ein•bHkách - Ar· 
ménsku, Azerbajdžane, Bielo• 
rusku, EstónskÍt, Kazác'hstane, 
I.itve, Lotyšsku; MQld,avs~u, 
Tad~ikistarie · a Turkinlinsku. 
.Prakticky zo yš.et,kých zvazo· 
vých r epublík odznel v na lv ý· 
zn~mn~Jš.ícll . l'oncer tný,ch ~á-, 
Iach a divadlách Moskvy ťe· 
prezentat!vny · výber skladieb, 
l<torý zaujal predovšetkým v 
dvoch polohách: · 

a) nesmierne hú.Zevnatým 
tvorivým .zápasom o uchopenie , 
vlietkých sftčasnfch tvorivých 
kompqzičných 11uHód a pOJi!U· 
pov v prospech. samotne j, h~r i) !Jy 
a snahou o čo . najdokonalei~.ie 
spojenia národných hudol~n}'ph 
kultúr s výdol:Jytkami svel'ové
ho progresu v tejto oblasti ; 

Vroku 1968 solll bol pozoro
vateľom prehliadky tvorby 

zvazu sklada teľov ZSSR v 
Moskve, a ta k môžem azda ob 
lel<tfvne zaujať stanovisko k 
nesmier nemu kvalitat1vnemu i 
l<vantltot!vnemu rozma chu hu
dobne j tvorby v jubilujúcej kra
Hne. . .. 
A k sa pred nedávnom hovo-

rilo prakticky o troch ver
kých tvorivých • centrách:. Mos
kve, Leningrade a Gruzinsku, v 
súčasnej dobe dochádza k veľ
kému rozmachu pozoruhodnej 
hudobnej tvorby i v ďalšieh 

b) vynikajúcou interpretác: iou 
súčasnej sovietskej hudby, kto-

. rá vo svetových reláciách vari 
nemá obdoby. 

l 

·Demonštrovať p ravdivosť téz 
na vyše 100 sklaäbtích, 

ktor é odzneli na pléne (od ptes· 
ne až po operu ). je pr al< tiCI<y 

, nemožné. Pokúsim sa však 
clim·akterizovať jednotlivé ob
lasti tvoŕby . a upozorniť na 
vysloven.e najob javnejšie H nttj· 
pozoruhbdne jšie tvorivé člny 
skladateľsl<é a tn ter pretal:ué, 
pochopiteľne z. hladiska s ub
jektivneho pozorovania, noná· 
ro kujúc sl všeobecnú pla tn osť. 

Oblasť tvorb y ·piesní, romH n- . 
ci a zborovej tvorby má v 

Sovietskom zväze bohatú tnuli
cl.n. úspešne na i'tp nadv8 zu JÚ 

' a j súčasnf sl< ladu-telia, S· t\.pl'illl· 
nou :sn!l hou o udpatetizovauie 
von:kajiíieho prejavu a · pr etlmo
l!enie spoloi:enskej problemati
ky ----; v na Y,;iJ•šom slova zm y~:> la 
·- do. tejto žá nrove j oblasti. 
Klasickou ul<ážkou lnšptruj (u e j 
zložky pre ~;kJadatelov boli vy· 
11ll<a júce vol.u:ilno Wl ~:sá z pn
l>a ltskýr'h r•:tHtiJil l< DoiHl' lltiým 
spojenf)11 lni FJr prP.t ácie s p1ivorl.
uou tvor hnq holo prflvedrm ie 
~l\l aclinh E. Rals.ika ! Estóns ko l 
v poda nf Cit la pčl·msl<ého z !Jur u, 
~ólis t ov 11 lwmot•nóho ol'l:lws
tra [,ifovs kei SSR cl A. Bralliu· 
s kasa f Litva 1, N. Najssot• a 
V. Tnrmisll ! E:stónslw l v pur.ta-
1\f [an lfl !:j(i c; ky ill(O!lU jLICfJ hO a 
~ 11evšedno u lwlt(u·ou in te rpľe
tnjl!ceho Kotnorntjho zboru LQ· 
tvšske1 SSR. 

l Pokračovanie na 3. str. ) 



-Z diskusie na ideologickom pléne ·Ov KSS. 
o problémoch kultúry 

O pravdivosti 
a angažovanosti 
umenia 

( Dokončenie z 1. str.) 
pracujťicich. Heslo "Kulttira 
pa trl fudu" UŽ prestalo byť hes
lom, stáva sa na liehavou po
žiadavkou dňa. Platf to nielen 
v oblasti hudby, plaU to pre 
eelti oblasť kultúry. 

• •• 

Tým, čo som povedal, nechcem 
nijako tvrdiť, že v oblasti kul
túry sa nevyskytujú, či nebudú 
vyskytovať problémy retardu
júce, ktoré bude treba rieši ť 
ene·rgicky, povedal by som v 
súč!ru10sti admlnistrativy a pre
svedčovacfch metód. Vývoj v 
tejto oblasti, a je to logické, 
pretože závisi <Jd množst~a 
t vorivých individualít, býva ne
r ovnomer ný: jeden úsek na
preduje a iný dočasne za ostá
va. Ale ·vcelku pre celú oblasť 
kultúry môže, mysUm si, pla
tiť, ako hlavná devíza, pracovať 
ofenzívne, utvárať optimálne 
podmienky pre vznik nových 
kultťirnych hodnôt, prehlbiť 
ovzduiile dôvery v tvo,rivó sily 

" ?evci nepasičtí" so zbormaj strom prof . G. Cernušákom. 

Spomienka na G .. černušáka V referáte na tomto pléne sa a dobré íimysly slovenskej kul· 
spomínala výstava angažo· tťirnej inteligencie a logicky 

va né ho výtvarného umenia. Za Hudobnfct oboch národov - českého a · slciVenského - sporní· 
prvých 10 dni od jej otvore- oi!akávať a vy~adovať od nej na jú na nedož!t~ 90. narodeniny prof. Gŕaciana Cernulláka 
nla ju videlo viac ako 5000 Ju· rovnaký postoj k politike KSC. (1882- 1961 ), ktoré pripadnú na 19. decembra 1972. Spomfna jú 
dL Možno z púhej zvedavosti, Ved' táto politika je politikou, i preto, že černušákovo meno hudobného historika, lexikografa, 
možno z hlbšieho záujmu. ktorá slťiži práve tak záujmom kritika a pedagóga je s tále živé, hoci od jeho smrti uplynulo 
Osobne s i myslfm, že poukazom robotníckej triedy, ako ziíuj- viac než desať rokov. StVl·té vydanie jeho Dejln európs kej hudby, 
na púhu · zvedavosť nemožno ktoré práve vyšlo v Pantone v Prahe, nám naliehavo pripomenulo 
t ento jav vysvetliť, ale to nie mom socialistickej inteligencie jeho vedecko-pedagogickú osobnosť. S dr .. Z. Nováčkom, CSc. 
je teraz dôležité. Dôležitým je a ostatntch vrstiev nášho oby- sme mali možnosť (pri prfprave vydania československého hu- ' 
s amotný pojem a ng a· ž 0 v an é vatelstva a iba oni spolu ju dobného slovníka l poznať Cernušáka zbl!zka a . obdivovať jeho 
u m e n i e, ktorý sa po rokoch mllžu realizovať. Ceskosloven- neobyčajnú svedomitosť a presnosť pri zbieraní, dát, informácií, 
opäť objavuje, povedal by som ská kultiira stojf pred ťilohou, pri vztl.jomnej súhre hesiel, i pri ich jednotnej úprave. Cernušák 
v hmatateľnej podobe. Dôležité ktorá celkom logicky vyplýva z rád objavoval hudobna-hi:st orické zau jímavosti, pričom vedel de-
je to, ako sa bude s t :s'mt o poj- jej socialistického charakteru, jiny hudby spracováť vo veľkých celkoch a imponujúce j kon-
moro zaobchádzať, a ko sa bude cep ci!. Dôstojne reprezentoval historickú školu . svojho učiteľa 
interpretovať, aby sa nedeval- pred ťilohou prehlbiť demokra- Jaroslava Golla z Karlovej univerzity v Prahe. Pri svojej dlho· 
voval, aby sa nezmen11 na grl· tiziíciu kulttlry, docieliť, aby ročne j praxi profesora dejepisu a zemepisu na Obchodnej akadé-
masu, na výsmech soclallsUc- kultúrne hodnoty ozaj v plne j mii v Hradci Králové ( 1905-18 l a v Brne ( 1918-39 ) napísal a vy-
kého umenia. Nebudeme st nič miere uspokojovali potreby pra· dal učebnicu všeobecného dejepisu, a tak vo svoje} práci spájal 
zastierať, ani predstierať. Tre· cujticich, aby kultúra a ume- všeobecného historika · s hudobným. V odbore hudobného histo-
ba rátať s tým, že v hnut! sme- r ika vynikol na jviac a jeho učebnice hudobného dejepisu boli 
r u júcom k vyššej miere zaim- nie v tom najlepllom zmysle rozšírené po celej vepubllke, mali viac vydan! a obmien. Slúžili 
gažovanostl umenia , ktoré _ slova zľudoveli. Na takomto aj ako vedecká príručka poslucháčom hudobnej vedy a výchovy 
n emáme t o prečo skrývať _ projekte, ktorý bude zahrňo,Yať na univer zitách. 
podporujeme a budeme podpo- rad konkrétnych opatreni, pr a- Východočeská metropola Hradec Králové tvorila prvé obdobie 
rovať, že pr it om sa zvezú. a j cujame. Nebudeme a nemôže- jeho vedecko-pedagogickej činnosti, Brno - v prost redi konzer· 
karieristi, aj ludla, ktorr bud\1 me ho realizovať, ani vytviírať vatória, univerzity a v spolupráci s pr of. Vl. Helfertom, zna· 
túto pr!ležit ost považovať za menalo druhé vrcholné obdobie jeho hudobno-historickej čin-
čistiareň svedomia. Mysllm si bez akUvnej íii!asti predstavi- nosti. 
však, že tento jav bude dočas- terov kultťiry, bez akUvnej Hradecké roky G.· Cernušákovho pôsobenia sú zabúdané, hoci 
ný a podružný. Neanga:!ovaný ťičastl SZM, Zväzu slovenských tvoria neobyčajne významný úsek jeho práce; preto sl krátko 
človek môže ťažko tvoriť an- žien a iných spoločenských or· všimneme tot o obdobie. Svoj hudobno-vedecký a pedagogický r ast 
gažované umenie a pretvár ka ganizácií. Estéti a vyznávači tu Cernušák založil na hudobnej zbormajs trovskej praxi a na 
v umen' je 1·dentiflk t T á prvých referátoch - ako hudobný a divadelný referent miest-

' . ava e n výlučného umenia budíi poľaka· ako osýpky Bude treb db ť 1 nych hradeckých časopisov. V "súťaži" s profesorom· Jaroslavom 
. · a a a ni, ale pre umenie to bude zna· M'k o to, aby sa pojem angažova- 1 anom, ktorý t u založil Hudobné oddelenie Mestského múzea, 

nosti umenia nevulgarlzoval. menať roziiirenle priestorov a budoval čer~ušák cieľavedome svoj vedécko-pedagogický rast, 
Akcentujeme oba ·po jmy rovna· zmnohonásobenia jeho možnos· v t t'snom spoJeni s hudobnou literatúrou, prakticky predvädzanou. 
ko. I pojem "angažovanosť", 1 tf. V meste, kde bola častým hosťom česká filharmónia, Ceské kvar -
poiem ,"urgenla" pri~om pod . , . teta, E. Destlnnová a inf. umelci (Spevácke združenie moravských 
p ojmom anga:lovarlosť ·máme na .,, .,,, • * • učiteľov s Ferd. Vachom ),'. pri jal miesto , zborm!'ljstra dámskeho 
mvsii "ňiieru"' uvi'lllomeiej"'Cil!asú · ,. " , . .". ··:; --·:'' . : ... - - ···speváckeho odboru·· Eliška (1906-12 ) a mužského voľného ~pe-
t vorcu úa" 'revoli.iiínef ··pr'el1iéné ··.•:" U ž lltvrtý rok poi!tivame sta· váckeho združenia Pevci nepasičtf (1907-18]. Svoju zbormajstr ov-
sveta, na tvorbe socialistického rostlivé hlasy dištancova- s kú činnosť praktikoval v duchu zborovej reformy Ferdinanda 
človeka, na jeho osudocb v 80 • ných opatrovntkov čes),{ej a s la· Vacha , ktorého bol žiakom na kromerlžskom gymnáziu. Spievalo 
clalistickef spoločnosti. venskej kultúry, či sa obtdeme sa naspamäť, po dôkladnom nácviku, ovládal sa repertoár čes-

• • • 

V Y''nnflll sme istý kus práce. 
Zálež! teraz !ba , na nás, 

nakoľko účelne a účinne bude· 
me schopní prejsť k ofenzfv· 
n e! ideologickej prác! na kaž
dom (tseku celej širokej oblas
ti kultúry. To, čo bolo treba 
v te jto oblast! riešiť, ch!rtlr 
gicky sa riešilo, teraz treba 
syst emat icky a cie!avedome bu
dovať stavbu socia listickej kul
túry, podľa projektu globálne 
vytýčeného XIV. zjazdom KSC. 

v kultúre a najmä v umeni bez kých klasikov - na čele so Smetanom, Dvorákom, Novákom, 
predstaviteľov pravice, bez ich Foerstrom a Sulwm, speváci sa odvážili aj na zbory Janáčkove 
skúsenost!, bez ich organizač- a na kantáty. Stýlové programy (Novákov večer, Hudba sever-
ných s chopností, bez ich me- ských národov ) sa striedali s hudobno-výchovnými i zábavnými 
dzinárodných kontaktov, bez a v spolupráci s vojenským orchestrom, ktorého kapelnfkom bol 
ich talentu. Myslfm si, že· sa neskorši dirigent symfonických kon~ertov v K~rlových Varoch -
bez nich obldeme a že sa obí· Robert Manzer, dirigoval černušák t iež kantátové skladby. 
deme jedine bez nich. No čo Fotografia ·zbor majstr a .Graclana černušáka s Pevci nepasický· 
sa talentu týka, ozajstný ume- mi, ukazuje mladého a bodréhc:ľ dirigenta, ktorý vo východočes• 
lee vždy napokon rozpoznal, kom mAste dosiahol vyn ika júce úspechy, ktoré vyvrcholili pred-
kde je pravda. Pravda ľudu bo- vedenťm $kroupovej: Fidlovačky - nielen v Hrad·ci Králové 
la vždy aj jeho pravdou. To je (1917]. ale aj v širokom okolí východných Čiech. 
naša odpoveď, to je - ak chce- V Brne však zanechal praktickú hudobnú ·činnosť a venoval 
te - cieľ, ku ktorému v našej sa práci · hudobno-historicl{ej, v ktorej zároveň s činnosťou hu-
socialistickej kultúre smeruje- dobného krítilm v Lidových novinách dosiahol celonárodný ohlas: 
me. BOHUMIR ŠTEDROŇ 

školská hudobná .vyo~ova: 

Hudba v detskom výtvarnom prejave - II. 
Pre. podr obnejšiu predstavu o 

našom pedagogickom črtant 
"Hudba v dets kom výtvarnom 
prejave" predkladáme v krát· 
k osti jej obsah a ciele: 

••• 

Obsah pedagogického č1tania 
"Hudba v detskom výtvarnom 
prejave" spája oblasť hudobnej 
výchovy a výtvarnej výchovy v 
organickom vzťahu oboch ume· 
nt Na základe tejto sťivislosti 
predkladáme možnost ovplyv
nenia detskej výtvarnej činnos· 
ti hudbou - s cieľom: rozvfjať 
výtvarnťi tvorivosť v oblasti hu
dobného a výtvárntiho umenia 
síii!asne. V teoretickej časti 
práce hľadáme súvislosti me~ 
dzi videným a počut~m v psy· 
chologickej oblasti. Nakolko 
naša práca má hlavne pedago· 
gické zameranie, problémy psy
chologickej závislosti hudby a 
výtvarnej predstavy nerozvádza
me. V oblasti t eórie hľadáme 
aspekty umelecko-odborné · a 
podnety pre praktické využitie 
v pedagogickom procese. Prak
tická časť je popisom priebehu 
detske j výtvarnej činnosti, . kto
rá vznikla na základe počutého 
hudobného diela. jej neodmys
l iteľnou súčasťou .je súhrn plaš-

ných a priestorových výtvar· 
ných prác. 

Práce majú byt dôkazom sil· 
ného emociálneho zážitku det 
ského vnlmania, ako prostried· 
ku pri formovani estetického 
a mravnéh o profilu detskej 
osobnosti. 

Teoretická časť sa opiera o 
úvahu komplexného poňatia 
estetickej výchovy a o vede
nie detskej výtvarnej a hudob
nej tvorivosti. 

Komplexné poňatie estetickej 
výchovy vychádza: 

a } zo snáh o hľadanie sťi
vislostí medzi vnemami audi
tívneho a vizuá lneho charakte· 
l'U v minulosti, 

b) z integrácie umeleckých 
oblastl v modernom výtvarnom 
umenr, 

c} . z významu komplexného 
poiiatla estetickej výchovy pre 
mravný rozvoj osobnosti, 

d } z poznatkov zo spájania 
hudby a výtvarného prejavu v 
Poľsku a v Maďarsku. 

Dets ká výtvarná a hudobná 
tvorivosť, či tvorivosť v akej
koľvek oblasti rudskej činnosti 
znamená hľadanie, 11ynachádza· 
nte a vytváranie nových kva-
1ft. Estetické ci t enie je not• · 
málna psychická vl astnosť člo
veka. Dieťa akéhokoľvek psy-

chologickéh.o typu vládne spra· 
vidla bezpt·ostrednou predsta· 
vivosťou v oblasti výtvarnej, 
bez ohľadu na talent, vyspelosť 
a mieru schopností výtvarného 
vyjadrenia. Pokúšali sme sa 
prebúdzať a usmerňovať jeho 
estetické cHenie. Viedli sme de
ti hravou činnosťou k pochope
niu výtvarnej kompozície 
(umiestnenie hlavného v obra· 
ze, odstupňovanie sily výtvar
ného výrazu, vyváženie plochy 
v symetrickej a asymetrickej 
lwmpoz!cii, využitie akcentu]. 
Detská hra pozostáva z čarba
nia na chodník, z behania za 
loptou, z hry, pri ktorej sa tan· 
cuje, spieva. Niektoré dieťa má 
rado rytmus pomalý, !né rých
Je jšt · Od najútlejšieho veku spil 
ja dieťa hudbu s pohybom, s 
činnosťou. Pa~ívne počťivanie 
hudby je dieťaťu cudzie. Pre 
aktivizáciu dieťaťa pri pollúvani 
je prirodzené ponúknuť naprí· 
klad pohybo.vý prejav, vokálnu, 
alebo inštrumentálnu !li výtvar
nú činnosť. je to pr e . dieťa 
hrou. Dieťa vníma hudbu by
tostne, spá ja ju s rôznymi pred
stavami - podľa rytmu a ná
lady. Dieťa vnímavé k hudbe 
postrehľte rytmus, hudobnosť 
básne, je vn\mavé k ostatným 
umeniam, k prírode, k prostre -

Kolektívna práca V ll. ročníka 
ZDS - bábika z textilu, inšpi· 
rovaná postavou matky z me
lodrámy Vodník od Zd. Fibi
cha. 

diu. Zbaviť sa ľahostajnosti vo
či umeleckým prejavom môže
me 

a ) tvorivou účasťou, 
b l spájanfm umeleckých ob

last! do vhodného fl R tF~t i r·lw nl\
sobiacellO celku. 

Oznam 
V Hudobnom zivote - ·V má· 

ji t . r. - bol uverejnený roz· 
hovor so mnou o mojom štťidiu 

na Vysokej škole múzických 
umeni, ktorý vyvolal mnqho ne
spriívnych vysvetleni v radoch 
mnol1ých i!itateľov. 

K uvedenému rozhovoru uvá
dzam, že to bol mô j subjekUv
ny názor, ktorým som sa ne
chcela dotkntiť cti .žiadneho 
pedagóga a znevážiť i!esť a 
spoločenské poslanie Vysokej 
školy mťizickýcb umeni. 

DANIELA RUSÓ 

Na čom pracujete? 

. . . odpovedá skladateľ Bohu~ 
Trnei!kli., tajomník pracovnej 
skupiny s kladatefov populárnej 
hudby ZSS. 

Práca zväzu sa momentálne 
upriamuje na splneni e úloh, vy
týčených nedávnym zjazdom 
slovenských slcladatel'ov. Pra
covná skupina skladatel'ov po
pulárnej hudby kladie dôraz na 
zaktivizovanie svojej činností. 
l de predovšetkým o rozšírenie , 
žánrovej palety populárnej ltud
by, k odstráneniu jedno'Sttan· 
ného zamerania na oblasť po
pulárnej piesne. Záujem sme
ruje tiež k dielam javiskovým 
- muzikál a opereta - a k 
skladbám pre dychové orches
tre. Od členov ZSS sa očaká 
va účasť na súťažiach angažo 
uanej tv01·by tohto žánru. Sr1-
ťaže sú j edným z impulzov 1 

k mojej vlastnej tvo rbe. Už < 
. dokončených prác čaká na rea 
lizáciu niek(')ťko piesní ...:. Jé
senná balada z hôr ; V1;solco líad · 
mestom, Kresl enie'. Z rozrobe-

, ných prác stojí azda .za zmiert
ku priprauovaný muzikál. 

V. , ADAMČIAKOVA 

Praktická časť našej · práce 
pozostáva zo 6 tém. Prvou té· 
mou je detská pieseň a rozpráv
ka. Prostredntctvom nej deti 
vstúpili do sveta tónov a ra· 
rieb. Najprv s a hrali, sp~eval!, 
tancovali, potom maľoval! pie
seľ~ o chrobái!ikovi-fťizai!ikovi 
od T. Hir nera. 

Pri maľbe nestratili pocit hry. 
V hudobnej rozprávke Peter a 
vlk fa rebne odlišne znázornili 
jednotlivé postavy, charakter!· 
zované rozdielnymi hudobnými 
nástrojmi. Nezabudl1 sme ani 
na r ytmické detské riekanky a 
slovenskú ľudovú pieseň . 

Nas ledu júcu tému, i!eskťi ro· 
mantickú hudbu XIV. storočia 
deti realizovali rôznymi výtvar
nými technikami. Melodrámu 
Zdenka Fibicha Vodn1k vyjad
ril! veľkým1 charal<terovými 
bábkami. Skladbu B. Smet anu 
Siírka pre porovnanie ú činku 
hudby deti vyjadrili · 

a) na základe počúvania hud
by, 

b ) len na základe povesti, 
bez počúvania hudby. 
Vznikol pozoruhodný výsledok. 

V diele Antonína Dvoi'áka -
8. Slovanský tanec postrehli 
formálnu štr uktúru skladby a 
výtvarne tu adekvátnA vvtadri· 
li. 

(Dokončen ie v bud čiste. ) 

ANNA PODHORNA 
MARIA KLIMANOV A 

·, , .. 



v zajatí baletu 
s veľkým záujmom očakávali košickf diváci dve 

slávnostné predstavenia Labutieho jazera v dňoch 
7. a 8. októbra t. r. Po dlhej prestávke sa v SD 
Košice predstav111 hostia, aby umocnili zážitok 
slávnostného večera. Výkony špičkových sólistov 
pražského ND - Marty Drottnerovej, laureátky 
štátnej ceny Klementa Gottwalda, nositeľky vy· 
znamenania Za vynikajúcu prácu a Vlastimila 
Harapesa sú na vysokej profesionálnej úrovn!. 
Fascinovali aj tých, ktorí sa ešte nestali priamy· 
mi obdivovatelm! tanečného umenia. Pr! tej prlle· 
žltosti sme požiadali umelcov o rozhovor: 

Meno Marta Drottnerová dostalo pred rokmi 
prlvlastok ,.objav". Dodnes (u:ll takmer 15 rokov) 
pripravujete vo svojej profesii stále nové pre· 
kvapenia. Kde a ako sa táto cesta začfnala? 

- Nie som absolventkou Konzervatória. V Os· 
t rave som navštevovala pr1pravku, neskôr som sa 
stala členkou súboru. Po vftazstve na Súťaži tvo· 
rivosti mládeže 

Marta Drottnerová a 
Vlastimil Harapes, sólis
ti pražského ND. 

som čoskoro nastú
pila do baletného 
súboru ND Praha, 
kde som dostala 
zmluvu na dva r o
ky. Studovala som 
rôzne malé úlohy. 
Ceslroslovensk! ba· 
letnf umele! boli v 
tom čase pozvan! 
na konkurz do 
Brazll!e. Účasť na 
tejto súťaži mi 
priniesla prvú ce
nu a v Rio de ja
neiro som prvý raz 
t ancovala postavy 
biele j a čiernej la
bute - naštudo
vané za dva dni. 
Na s útaž! hodnoti · 
li technickú prt
pravu, umeleckO 
presnosť, no predovšet~ým oduševnélosť prejavu. 
Snáď práve tá mt pomohla k úspechu. 

Studijný pobyt v zss~ · usmerňuje a formuje l 
tých najlepifch tanečnfkoy. Co znamenal pre vás 
osobne? , 

- Po .návrate z Brazflie ma poslal!· na pol ro
ka do Moskvy. Kontakty, ktoré som tam získala, 
udržujem naďalej . Absolvovala som pri slávnost
nom predstavení - dňa 7. novembra 1962 vo Veľ
kom divadle v Moskve, úlohou Márie v Bachčl· 
sarajskej fontáne. Mojím partnerom bol Jurij Zda· 
nov. 

Vaše súťaženie na medzinárodnom fóre iste ne· 
skonč!lo úspechom v Brazllil •• • 

- Na Medzinárodnom restlvale mládeže v Hel
sinkách som zfskala bronzovú medailu. Vo Varne 
na I. konkurze - zlatú a na III. konkurze cenu 
za partnerstvo a súčasne sme vytancovali choreo
grafovi Grigorovičovi cenu za choreografiu. 
Ovplyvňuje hudba vái tanečný prejav priamo 

na otvorenej scéne? 
- Aj nuansy, l<toré ~~!-lv~.~ .P~~ž!v,a . priamo .. na 

scéne, je- treba kontrolovat" mozgom. Kedysi som 
sa nechávala strhnúť. Dnes, ked k niečomu také
mu dôjde, ihneď to registrujem. Snáž1m sa ucho
vet každý nový moment, lebo vo svojom živote 
som sa dopracovala k obdobiu, keď každú svoju 
postavu tvorím znovu pri každom predvedenr. 

Novinka v pražskom ND 

Vale prlanle'? 
- Život v divadle mt zost!l.va dlžnSt t\lohn Jú· 

lie. Neľnam na ňu štastie, hoci som od zač la tku 
po nej :túžila. 

V ročenke ND Praha pod menom Vlastimil Ha
rapes čltame bohatý stlpec postáv. Napriek tomu, 
že stojite na začiatku svojej cesty, nie ste už za
čiatočník .. • 

- Absolvoval som Konzervatórium v Prahe a 
v divadle pOsob!m už šesť rokov. Pražské ND mi 
taktiež umožnilo krátky štUdi jný pobyt v ZSSR. 
Uč!l!šte vlastnilo malé divadlo a tu som naštudo
val postavu Alberta z Adamove j Giselle i Princa 
z Labutieho jazera. Moj!m pedagógom bol 
A.· I. Puškin. Pobyt som ukončil tromi predstave
niam! v Malom d!vadl!J v Leningrade. 

Co sl cenfte na ruskej tanečnej likole'! 
- VeľkO muzikálriost a r ozvíjanie pohybu do 

hudby. Pochopiteľne - aj schopnost dať taneční· 
kovi perfektnú technickú pr1pravu, ktorá je zalo· 
žená na hlbokej, bohatej trad!c!i. Ich rady sú nie
kedy skutočne neoceniteľné. 

Charakteristick:fmi prvkami vášho prejavu sú 
predovietkým radosť, životný optimizmus, druž· 
uosť . . . Zaujfmavé by bolo spomenúť niektoré 
z valí ich postáv. 

- Vojvoda Albert [Giselle ), hlavná postava v 
Luskáčikovi, Perseus (Medúza ). Student (Milá 
siedmich lúpežníkov ), Lesný muž [Rozprávka 
o Honzov!), Merkucio (Romeo a Júlia L Princ Ra
doslav (Z rozprávky do rozprávky) ... 

Ako dlho trvá umelecké partnerstvo s M. Drott
nerovou? 

- Asi dva roky. Tancujeme spolu celý klasický 
repertoár. 
Pociťujete hlbiif vnútorný vzťah k hudbe mimo 

javiska? 
- Pre mňa osobne je balet zhmotnením hudby. 

Hudba je tou hybnou pákou, ktorá ma núti tan
covať a to je najvlastnejšf dôvod, že robím túto 
profesiu. 

S akými pocitmi ste li li do Košfc?. 
- Kedysi tu pôsobil môj dodnes najväčš! vzor 

·M: ·Kura, tallcovala tu v r. 1927 · slávna ·A. Pav
Iovová. Dnes má dobrý zvuk meno choreografky 

' Marileny Halászovej~ Tešim sa, že došlo k tomuto 
stretnutiu. Verim, že sa sem ešte vrátim. 

ALENA IŽOVA 

Oesat ·dní, 
ktoré otriasli 
svetom Záber z inscenácie pražského ND 

svetom. 
Desať dní, ktor é otriasli 

Snímka: ČSTK 

Mark V. Kat•minskij napťsal 
operu Desať dni, ktoré otriasli 
svetom na podnet rovnomennej 
knihy Johna Reeda. Jej kompo· 
zrela je skutočne jedinečná, le· 
bo komplexné dielo vytvára de· 
sať obrazov, ktoré sú v skutoč· 
nosti reportážnym! obrazmi z 
obdobia VOSR. 

Prvý obraz opisuje man!fes· 
tačné hnutie ľudových más, 
druhý popravu vojaka, treti má 
de j vytváraný te legrafickými 
depešami z úst šiestich telegra
fistov. Nasledujúc! obraz opisu· 
je situáciu neprlaterov revoluč· 
ných akcif. Počas piateho dňa 
je Petrohrad ohrozený, aby nás 
š iesty deň vniesol do rozpráva
nia o pr!chode vojenských od
dielov z podnetu Kerenského. 
Monumentálny siedmy obraz je 
vyjadrením s ituácie v Smolnom. 
Pohreb revolucionára a súčas
ne odhodlanie k boju sú náme
tom obrazu ôsmeho, zatial čo 
predposledné rozprávanie tvor! 
monológ V. I. Lenina počas bez
sennej noci. Opera vrchoU de· 
siatym obrazom pod mottom: 
"Revolúcia pokračuje . . . " 

V réžii jevgenija Ivanoviča 

Kuiakova, hlavného režiséra 
Doneckého divadla, naštudoval 
operu dirigent Igor Vasiljevič 
Lacanič, šéfdirigent spomínané· 
ho divadla. Výtvarnlkom bol 
Oldi'lch Šimáček. Zo sólistov 
vynikol hlasom l výkonom Ja· 
roslav Horli.ček v úlohe vojaka, 
postavu · Lenina. stvárnll Jin· 
di'.fch Jindrák, národný umelec 
Eduard Haken stvárnil postavu 
bolševika a spolu s Marcelou 
Machotkovou (boľševička ) od
viedli predovšetkým hlasovo 
poctivé a premyslené výkony. 

Vrcholom Inscenácie bol pre
svedčivý ôsmy obraz - pohreb 
revolucionára. Táto čast opery 
dominovala celému predstave· 
niu kompozičnou prepracove· 
nostou. Pražské naštudovanie 
bolo reprezentaUvne, výkony 
všetkých sólist ov ojedinelé a 
zvlášť treba oceniť party zbo· 
rov. Národné divadlo sa (bez 
fráz) a otvorene prihlásilo 
touto inscenáciou k súčasnej 
politickej Unit. InlctaUva Insce
novať súčasnll sovietsku tvor· 
bu (a nielen sovietsku ) je na· 
na jvýš chvályhodná. 
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Niekolko slov o autorovom 
živote a diele: Skladateľ Mar!{ 
V. Karm!nskij pat ri l{ najmlad· 
šej sovietskej skladateľskej ge
nerácii. Narod!l sa v r. 1934 v 
Charkove. Studoval na Charkov
skej f!lozofickej fakulte a sú· 
časne navštevoval t amojšie 
konzervatórium v oddeleni 
skladby. Jeho doménou sa sta· 
la hudobná javisková tvor· 
ba. O. 1. je autorom opery 
Bukovlnci (Karpatský pr!beh ) , 
ktorú skomponoval na libreto 
I. Muravlova. Táto opera bola 
uvedená v Charkove a v Mos· 
kve. Operu Desať dni, ktoré 
otriasli svetom, nap!sal v roku 
1970. Prvýkrát ju uviedli na ja· 
visku Doneckého operného di· 
vadla. Opera bola zaslaná do . 
tvorive j s11ťaže, vyhlásenej na 
počesť 100. výročia narodenia 
V. I, I.enlna. Napriek t omu, že 
do t ejto sllťaže bolo poslané 
vyše 200 závažných nových 
diel sovietskych skladateľov, 
získala 2. cenu - ako samot
né dielo l ako inscenácia v Do· 
neckom opernom divadle. V re
publ!kovej súťaži Ukrajinskej 
SSR dostala opera 1. cenu. 

Pripravil T. HEJZLAR 

j Z pléna vedenia Zväzu skladaterov ZSSR 1 

Dni 
P.lného 
života 
(Pokračovanie z L s tr.) 

Koncert populárneJ a esträd· 
nej piesne v Kremelskom 

zjazdovom palác! potvrdil, že 
v t ejto oblasti ma Sovie~sky 
zväz tradície a veľké tvorivé 
skladateľské a Interpretačné 
zázemie. Piesne Solovjeva-Sedé· 
ho, Pachmutovovej, Trentjeva, 
Tullkova a Leietova - aby som 
spomenul aspoň mená na jzná
mejš!ch autorov, - sú vo svo
jej obsahovej náplni v najuž· 
šom koqtakte so spoločenským 
dianím. Moskovský koncert (vy
še päťt!s!c návštevníkov) bol 
evidentným dolmmentom šlro· 
kého spoločenského dopadu 
tejto tvorivej sféry. 
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Koncerty Inštrumentálnej a 
komornej tvorby sa niesli 

ďaleko najviac v rovine hlada· 
n!a nových tvorivých postupov 
a výrazových prostriedkov, dô· 
sledne nadväzujúc na progra· 
sfvnu tvorbu svetových sklada· 
telov, najmä však I. Strav!nské· 
ho. Iste nie je to zbytočné h!a· 
danie, veď len v tvorivom pro· 
cese a neafektujúcom expert• 
mente dochádza k ďalšťm hod· 
notám, ku krištal!zác;ii názo· 
rov a triedeniu hodnôt. Veľkú 
snahu o koncíznosť prejavu s 
akcentom na koncertantnú vir· 
tuoz!tu preukázal vo svojom IV. 
koncerte pre violončelo a ko· 
morný orchester G. Banličikov 
(Leningr ad) . Sólový, m!mor!ad· 
ne obtiažny part Interpretoval 
s pamäti ,.par excelence" !au· 
reát všezväzovej slltaže J. Lo
levský, s ktorého menom sa v 
budúcnost! svetová hudobná ve· 
rejnosť určite stretne. Mimo· 
riadnu a zaslúžen(t pozornosť 
vzbudilo uvedenie Komorného 

.. ""or!'lt6r!a .,Pirosmanl" od N. Sva· 
nldze (Gruzínsko), .... 

y vorba veľkých Inštrumentál· 
nych koncertov a symfo· 

nlckých skladieb má v ZSSR 
azda najväčšiu trad!clu. Diela 
Borod!na, R!mského-Korsakova, 
Musorgského, Ca jkovského, 
Rachmaninova, ale aj Skrlabl· 
na, Mjaskovského, Prokofieva, 
Stravinsl{ého, Chačatu rjana a 
Sostakovi ča patria ku klenotom 
svetovej hudby a sú základnou 
východiskovou bázou l pre sú
čRsn~ch skladaterov. 

y šP. tky skladby tzv. velkých 
for iem, ktoré odznel! na VI. 

pléne , mali vysokú profesionál
nu úroveň a potvrdili, že v 
tejto oblast! hudobnej tvorby 
bude sovietske umenie dosaho
vať naďalej významné svetové 
úspechy. Mimoriadnu pozornosť 
sl zasluhuje JI. Koncert pre 

. klav1r a orchester A. Eiipafa a ' 
v Bratislave už Interpretovaný 
Koncer t pre klavlr a orchester 
č. 2 T. N, Chrennlkova. Obe 
diela vyn!ka jl1co interpretova· 
ll samotnf autori. 

Ak mám zaujať stanovisko k 
symfonickej tvorbe, nuž v 

prvom rade mus!m spomenúť 
XV. symfóniu D. šostakoYlča, 
dnes už klasika XX. storočia. 
Aj z prvého počutia je zrejmé, 
že dielo (po 18 rokoch nepro· 
gramová hudba autora) bude 
patriť ku klenotom svetovej 
hudby. Aj keď neprogramová, 
ale vnťl.torne hlboko obsahová 
hudba je výpoveďou veľkého 
umelca svojej doby, ktorý z 
nadhladu a s miernym sarkaz· 
moro (citácie z Rossiniho ope· 
ry Viliam Teli a Valkýra Rl· 
charda Wagnera), v širokých 
plochách dokumentuje svoje 
zrelé umelecké majstrovstvo v 
konfrontácit minulosti · so sú· 
časnosťou. 

Bol by som nespravodlivý k 
cľalš!m autorom zaujtma· 

vých a z hladiska budúceho 
vývoja sovietskej hudby Iste 
dôležitých skladieb, keby som 
Ich - v t ieni velkého majstra 
- nespomenul. Koncert pre or· 
chester J. Skorika (Ukrajina), 
VI. symfónia B. Majzela (Mos· 
kva ). II. symfónia G. Kanl!ellho 
( Gruzhťsko ), Koncert pre hus· 

le a orcllester K. Karajeva a 
Symfónia pre organ, plechy, bi· 
cle a basgitaru A. Terterjana 
[Arménsko ) sl iste čoskoro náJ
du cesty na ďalšie konce rtné 
pódiá. 

••• 

Samostain\1 kapitolu v tvor ba 
sovietskych skladaterov 

tvori opera a balet. Veľké tra
d!cie tvor by, umocnené vynil{a
júcim int~rpretačným umenlm, 
sú Inšpiračným zdrojom domá· 
cich autorov. 

Al ked v opernej t vorbe sa 
nedari zatiaľ jednoznučne 

nadviazať na úspeclly ruských 
.,klasikov", pokusy o !ch clo· 
siahnutie sú. Nová verzia ope· 
ry D. Kabalevsklího .,Colas 
Breugnon" 1 experimentálna 
jednoaktovky A. Cholminova na · 
Gogoiovské námety s ú toho dô· 
kazom. Zaujlmavým dielom ja 
opera známeho gruzínskP.ho ·. 
skladateľa O. Taktaklhlliho 
.,Tr! životy". Autor sa oplel'a 
v troch novelách o námety z 
predrevolučného Gruzínska. Su· 
jet poskytuje "dostaťok možnos · 
ti využitia folklórnych zdrojov 
(najmä slávnu tradíciu gruz!n- · 
skych zborov) ' s použitfm nov· 
šfch kompozičných techn!k. 

Jednoznačnú palmu vHaz:;;tva 
. si však odnášajú dva ba· 

lety, Ikar S. Slonimského l Le· 
nlngrad ] 1nscenováný v Kre
melskom zjazdovom palác! a 
najmä Anna Karenina R. · Sčed· 
rlna (Velké divadlo), s gen iá!· 
nou Majou Pliseckou v titulnej 
postave. Aj kecY Ide o dva cel· 
kOrn odlišné námety - Ikar ja 
veľkolepá feéria s asociácia· 
ml vesm!rnych letov, Anna Ka· 
renlna psychologická dráma s 
Tolstojovskou hlbavostou v mo
dernej skratke - sú to diela, 
l{toré úspešne nadväzujú na 
najlepšie trad!cie ruského a so· 
vietskeho baletu, znamenite vy
užívajúc súčasné kompozičné 
možnosti. Som hlboko presved
č~;~ný, že vznikli diela, ktoré 
budd znamenať kvalitativny po· 
sun v dejinách baletu, á že po 
pokusoch Fiemminga Flindta v 
Dánsku a hfadanl nových ciest 
baletu v ansllckym Krárovsko~ . . 
:aletil~r~~,\~.:rťcl~~t, Y;!-~ec1~~:_; , ... 
e O .-'fi ,IIIC _,.!jlf"+ P" . , ., .. 

: nozna!!qe .. vtl'~Ovému . tan.~u v, 
moder~ej , JSkrat);<~, s b~hatou., 
herecftoú. prepra.covanosťou po· 
stáv, vynikajúco~1 práco.u, reži7 
séra a výtvarníka so svetlom 
a modernými projekciaml - s 
hlbokou obsahovou, etickou a 
vrcholne humál)nou , náplňou. 
Slovom - totálne hudobno-ta· 
nečné divadlo .. • 

••• 

N a úspechu prehliadky sóčas· 
ných diel sovietskych s lda

datelov má velký podiol sln•e !á 
Interpretácia, od radu na j7ná
mejš!ch sól!s tov cez· komc~r• • é. 
telesá, estrádne a symfon ir ké 
orchestre a divadlá. Poprl už 
skôr menovite spom!naných 1n· 
terprétoch, aspoň n!ekofko ďal· 
š!ch mien: G. Žislln, N. Zubo· 
va, Ľ. Simonova, P. Kravecký, 
O. Dlmllriadi, M. šostakov ič, 
A. Sveinlkov a D. Kachidze 
[gruzínsky ~lr!gent ..:.. . neo b y· 

· čajný talent ), v Brí!ti_slave. 7.\Já· 
my súbor A. Kornejeva. V ba· 
lete (popr ! M. Pliseckej l E. Ma· 
ximova, V. Vasiliev, M. Ljepa, 
V. Levaiov a ďalši .•• 

••• 

V dňoch 23. a 24. novembra 
t. r. prebiehala v Dome skla

dateľov ZSSR diskusia k pre· 
hliadkovej časti VI. pléna. Nlos· 
la sa v duchu neuver!te rne 
otvorenej a sťl.družskej výmfmy 
názor ov a konečného zhodného 
konštat ovania, že cesta, ktorO 
si vytýčili skladatelia ZSSR, je 
správna. 

V úvodnom, velmi závažnom a 
podnetnom referáte zhodno· 

til vedúci tajomník Zväzu skla· 
datelov ZSSR T. N. Chrennikov 
posledné obdobie tvorby a hu• 
dobnej k ritiky. Konitatoval, ~e 
liroká ikála lánrovej pestrosti, 
vysoké kompozičné majstrov· 
s tvo skladatelov všetkých zvä• 
zových repubUk, postupné pre• 
rastanie ná rodného charakteru 
hudby v internacionálny - to 
si najvlčlíie pozltiva súčasné
ho vfvoja soYietskef hudby. Kri· 
tlcky sa obrátil do vlastných 
radov ., · tom, l e v súčasneJ 
tvorbe chfba forma kratlifch, 
oratoriáluo·kantátových útva• 
rov, Yyfadrujliclcb puJz doby 

(Pokračovanie na 7. str. ) 



/ .. 

Vystovy---~- ·hudobnou ·tematikou -- l. 
V tomto roku 'inšpi~o-vali · B.H s "' dve · 

bratjsla._~ské inšti~tície, aby svojou osve
tovou cmnosťou - prostredníctvom ex
pezícil . :..._ : pr!Speú' cio · szifvíiäsťnéiio. rámcä' 
rjestivalu. 

Podľa pôvodného plánu mala byt vý
stava Hudobný plagát (Bratisla
vy), . "Ti:torú · pripravilo Mestské múzeum 

mieste ·-srí pospolu: plagát absolventov 
bratislavskej Hudobnej a dramaturgie-

, k.ej . . akad.ém.íe. pre Slovensko z r. 1930 
(medziiným aj absolventského koncertu · 
dnešného nár. umelca K Suchoňa s Lisz
t ovou Sonátou h mol), vedľa progr amu 
Národného divadla z r. 1942 a vysttí
penia -- Robotníckeho speváckeho zboru 
qie Arbeiť z r. 1930. l pri najbujnejšej 
fantázii ťažko nájsť spoločného meno
vateľa! 

M. Streda a Z. Herfortová 
a žandári. 

predstavitelia musica1u Zbojníci 
Snímka: R. Sedláček 

ktor~· patrf k n aj-
' populárnejš_fpl poľ
~kým sklaďa te ľom 
modernej hudby. V 
zahraničí• je zn á
ma p redovšet l<ým 
je j. Beatová omša 
a hudba l< .Maľova

nému na skle, čo 
je pôvodn:ý n ázov 
Zbojníkov a žandá
rov. K. Gii.rtneruvá 
vychádza v h udiJB 
t ejto h ry z gonl'l -
ských ľudovýcil 
piesní, má ·VŠf! k 
moclt'lrn·ý h udob ný 
výt•az a vyu7.íva 
bea tový rytmus . 

Pôvodn ú . pre-
miéru Zb o jnílwv a 
žandá rov uviedla 
operetn v Kt·ulw ve 

bez úspec hu. 

· v spolupráci . s. Archíuom mesta . Brati·
slavy (scenár· a libreto: prom. Júst. Vla
dimír H --orváth, riaditeľ Archívu mes
ia Bratislavy, architektonický :návrh po- · 
chádza od . Ing. arch. Otta Wie sne ra, 
·grafické' rie'šenie ' je dielom výtvar-ného 
1o~ografa Miroslava Gregor a') otvore
ná ešte priamo - počas BHS 1972. Tieto 
sa - však :sko'nčili 2-1. x. t. r. - bez toho, 
aby došlo k vemisáži spomínanej vý- ' 
stavy. Preto· by sa •na prvý pohľad moh
lo zqat, že j ej oneskorené spl'ístupne
nie verejnosti 23. X. , t . r. by sme mohli 
pokladať za mínus . festivalu. Po jej 
zhliadnutí musí však človeka vlastne po
tešiť, že tú·to, horúcou ihlou ušitú vý
s:tavu početní ·hostia a · zahr--aniční účast
nici (,ináč vyda-reného) hudobného fes
tivalu už neuvideli. 

Výstava je umiestnená v priestoroch 
.'Starej radn ice. Jej cieľom je · priblížiť 
návštevníkovi bohatú tradíciu čulého 
bratislavského hudobného života. Zacho
vané najstaršie plagáty vymedzili do
kumentáciu pomeme širokého časového 
.úseku , - ad roku 1805 .. (opera Josepha 
. Gleic!w "Die Gattin der Gestirne" -

Pre zaujímavosť uvedieme aspoň nie
koľko ukážok, aké unikátne a zaujímavé 
e:x:ponáty .· sú na tejto výstave: Donizet 
tiho operu Nápoj lásky uviedli v Bra
tislav~ už v . r. 1839, Verdiho Rigoletta 
v r, 1873. Pozoruhodný je plagát koncer 

' tu českého kvarteta z r. 1907, Pabla 
Casals'a z r . 1911 a ďalšie. Z bádateľ
skej činnosti náhodou poznám viaceré 
plagáty uložené v Archíve mesta Brati 
slavy, ktoré dokumentujú bohatú ume
leckú činnosť bratislavského Kirchenmu 
sikvel'einu. tiat , ani táto, v bratislav 
skom hudobnom živote taká kľúčová in
štitúcia na prelome 19. a 20. storočia 
nie je na výstave dostatočne vyzdvihnu
tá. V celkovom kontexte trochu logic
kejšie vyznieva vitrína venovaná nesto
rovi slovenskej hudby J. L. Bellovi, kde 
popri programoch j e nainštalovaný aj 
t rojrozmerný materiál (trofeje, busta a 

Zbojnici a žandári 

Pot om -naštud ovali 
hru činoher,né sú
bory v rôznych 
poľských mestách 
s nevídaným · ohla
som. Napr. vo . Var
šave mala inscená
cia za rol< via c 

iné) . · 

Súbor činohry š tátne ho divadla v Brne 
má na r epertoári hru poľských autorov 
Ernesta Brylla a Katarzyny Gärtnerovej 
- Zbojníci a žandári, ktorú uviedol v 
českos l ovenskej premiére. 

ako dvesto repríz. V min ulej sezón e hos
ťovalo v Bratis lave so Zbo jníkmi a žan· 
d árm! divadlo z Krakova. Táto inscená· 
cia 'bola predovšetkým · veľkou farebnon 
"podfvanou" . Brnenskí umelci sa· všal< 
sústredili viac na obsah hry, na rad 
úvah a rezonancii, k toré sú v súčHsnosti 
v te jto téme veľmi aktuálne. E. Bryll si 
p redstavoval svoju hru inscenovanú ako 
živý obraz "maľovaný na skle". Hám o
vanie živými obr azmi veľmi zväzovalo in· 
scenačné možnosti. Bryllov š t ýl nachá
dzali v Brne iba vo forme, a preto sa 
(podľa ich názoru] neznášal s v ýtvar
nou str ánkou hry. Považovy.Ii za nutné 

· ·uvedená 1. februára 1805) až do r. 1952 
(plagát SĽUK-u). l pri podrobnejšej 
analýze a určitej znalosti bratislavskej 
hudobnej histórie nemôže návštevník 
_postrehnút nejaký .cieľavedomejší systém 
triedenia, alebo usporiadania' 'tohto vy 
staveného, h istoricky veľmi cenného a 
zaujímavého dokumentačného materiálu, 
pre tože tu nijaký nejestvuje. Prílišné 
množstvo vystaveného materiálu zabíja 
početné unikátne · dokumenty, ktoré by 
mali byt ·vystavené · sólove, aby vynikli. 
Uveďme aspoň niekoľko príkladov: v jed
nom zasklenenom paneli sú nainštalo
vané vedľa seba - plagát z bratislav- ' 
ského vystúpenia českej filharmónie . v 
roku 1925, program z' BartÚ -Kodályov 
ho matiné v _r. 1926 a z premiéry Du
síkovej operety Modrá ruža v brati 
slavskom SND · v roku 1939, Na inom 

Zo záhadných dôvodov je vedľa zväč
šeniny fotografia súboru opery SND zo 
sezóny __ 1920-21 na paneli fotografia spe
vokolu Toldykäru a spevolcolu Bélu Bar
táka. 

Premiéry sa zúčastnili obaja au-
tori, zástupcovia poľského veľvyslanec
tva, ministerstva k u ltúry CSR, Zväzu čs. 
divadelných u melcov a hostia z poľských 
divadiel. Inscenáciu Pripravil režisér Pa
vol Hradil z divadla Petra Bezruča v 
Ostrave, výtvarnll{ Jan Dušek a, h., cho
reograf zaslúžilý umelec Luboš 
Ogoun. Hudbu nahrala ostravská skupina 
Bukanýri, speváckeho naštud_ovania sa 
u jal dir igent b rnens kej spevohry Ji i' í Ka
rásek. 

· vyjsť ·z osudov a priblížiť sa viac sku
točnosti . 

šťastnejšou stránkou tejto výstavy sú 
grafické doplnky ( napr. montáž zväčše
ného negatívneho autografu Alexandra 
Albrechta, panel umelcov hosťujúcich v 
Bratislave ) a trojrozmerný materiál -
nástroje pochádzajúce z dieln í bratislav
ských výrobcov (pravda, · bez vysuetľu 
júcej etike táže), dobový nábytok, ktorý 
dosť úspe,~ne navádza určitú osobitú at 
mosféru. 

Z vyššie spomenutých dôvodov pokla
dáme výstavu Hudobný plagát v kon
cepcii za nedotiahnutú a p remárnenú 
príležitosť, dokumentovať prostredníc
ťvom vzácneho a neraz unikátneho ar
chívneho materiálu bohaté bratislavské 
hudobné trad!cie. V. člž!K 

(Dokončenie v č. 24.) 

Zbojníci a žandári s ú neobvyldým ti
tulom. Hra je vlastne pásmom hovore
néh o a spievaného slova, hudby a t an
cov o jánošíkovi. Poľs\{ý dramatik Er
nest Bry ll čerpal z tradJci~, využil ju 
všal\ k vytvo ren iu vlastne j d ivadelnej 
skutočnosti a nap!sal od raz jánoší kov
skef ·legendy v dnešnej dobe. Hudbu 
skoťnponovalä Katarzyna Gärtnerová, 

Neodmysliteľnou súčasťou inscenácie 
je choreografia. Hra vyžaduje tzv. syn
t etického herca, ktorý vie hrať, spie
vať, tancovať. V ú lohe. Jánošíka sa pred· 
stavil Josei Husn!k. V hlavnýc,h úlohách 
ďalej účinkujú: Z. Herfortová, O. Sla· 
Víl{, J. Karlík, J. Dufek, O. Celerýn a 
o. v ykypel. 

PETRA HEER.ENOV A 

111. etnomuzikologický . "' sem1nar 
časného folklorizmu, charakterizovať hÔ á ukázať , č o 
fol klor i zmus je, kde sú jeho hranice a kde sa prelína 
s ľudovou hudobnou tradíciou dnešnej dediny. Premys
lené boli najmä analýzy moravských f olkloristov: pre-: 
do-všetkým O. Sirovátku, ďalej J . Tomeša, 'B. Beneša, 
lctorQch tívahy vhodne dokresl il i referáty j, Markla a 
Sv. Svehláka. 

V ' dňoch . 9.-12. ok{óbt·a,,:usporiadal _ústav hudo)mej 
. vedy Slovenskej akadémie v-ied za spolupráce Slovenské

j'lo národnéhq . múzea, Slo'{ens~ej nárpdopisne;j , spoloč- .. 
n.os~i( ;z;_väzH S\<;~yenský~.h sk~ad~teľov a za podpory Mi
nisterstva :Kultúry SSR v Smófeniciach III. ročnik Etno
muzikologických · seminár-ov. V centre pozornosti bolo postavenie · ľudovej hudobnej 

kultúry v modernej spoločnosti, analýza a charak
teristika ľudovej a · národnej hudby ~ s ohľadom na 
dne.~né formy umeleckého spracovania hudobného a ta 

_nečného folklóru. Pre uchopenie celej tejto .~irokej prob 
lematiky bolo · nutné sústrediť sa na niekoľko tematic
kých okruhou. Prvým z nich bol vzťah ľudovej hudob
nej tradície a umelej hudôy v historickom vývoji. Refe
r áty 'J. M. Terrayovej, R. Rybariča, J. Vysloužila, R. Peč
mana, 'J; Fukača, 'J. Kresánka, J . Tvrdoňa, A. Móžiho a 
O. Elscheka ukázali a potvrdili, že ľudová hudba mala 
v každej dobe významné postavenie v umelej hudbe, že 
každá doba hľadala prístup k ľudovej tradícii a svoj-
ským spôsobom sa jej zmocňovala. · · Z týchto aspektov preniesla sa dominanta seminára 

na aktuálnu otázku dneška, ako pristuppvat k , ľu 
dovej hudbe v pr áci kompozičnej, dramaturgickej . v prá
, ci · hudobných- a- tanečn:í;ch·-súborov, · ako ·i v práci ma
sovo -komunikačných prostriedkoch. Tento komplex 
problémov sa riešil na seminári jednak v r eferá toch. 
jednak na round tabli, na ktorom sa zúčastnili pracov 
níci rozhlasu, teleuízíe, ospetových inštitúcií a našir:h 
popredných amatérskych a pro.fesionálnych stíborov (St . 
Nosáľ, O. Chodáková, E. }vfedvecká, A, Skálová. L.Hyn
ková, St. Dtl.žek, Kl. Ondrejka, O. Demo, M. Mušinka 
el J. Letňan). 

Veľmi podnetným a zaujímavým bolo rokovanie na 
druhom round tabli, ktoré viedol a úvodný r ef er át 

., r,recf,nJrr.sp_t_L. Burlr:!~· Tematikou tohto stretnut ia skla 
dateť'ov ( M. Moyzesa, Z. Mikulu, l. Hurníka, l . Hrušov 
ského, l . Zeljenku, T. Andraš ovana ) bolo umelecké spra
covanie hudobného folklór u_, otázky kompozično- t.ech 
nické, žánrové, nakoľko je možné 'k ľudovej hudbe pri
stupovať s novými kompozičnými technikam i. A tu v 
diskusii, ako i v referáte E. K uksu sa potvrdil a slcúse 
nosť a názor, že ľudová hudba vôbec nevylučuje mož· 
nosť zmocniť sa jej hudobnej a myšlienkovej podstaty 
súčasnými kompozičn1}mi technikam i. Niektoré nové mo 
derné kompozičné techniky poskytujú ľudovej hudbe 
možnosť ukázať niektoré j ej špecifické rysy, ktoré sa 
tradičnými skladateľskými prístu pmi prekryli ( napr. ryt 
mické, prednesové zvláštnost i tiahlych piesní. Tie mož -· 
no napr. ľahšie zvýrazniť aleatorickým interpretači?ým 
stvárnením). Ukázalo sa, že ľudová 1wdba, jej štruktúra. 
jej . hudobný mater iál tvorí ot vo r ený systém prístupnrí 
:-;účasným kompozičným technikám, na Základe ktorého 
sa dnes f ormuje nový vzťah medzi dnešnou tudouou 
a národnou hudbou. Veľmi presvedčia€ boli' komentova
né uká žlí:u z t vorby l. Hurníka a demonUr.ačný ma 
teriál k r eferátu T. T odorova, vo forme' tradičnej bul 
harskej polyfónie ....:. spojenej s hudopnými technikami 
moderného estetického cítenia človeka· dneška. Podnet 
ný bol klasifiku jtíci prístup k rôznym funkčným ·a žá n
rovým polohám dneš ného rumunského hudobného f ollclQ-
r u v prednáške l. Hertea. . 
p ríspeoky, na _tému súčasný folklorizmus a jeho kul -

túrno-sociol ogické aspekty , priniesli no_vý syntetic 
ký pohľad. Snažili· sa teoreticky riešiť prpblematiku sú -· 

preänosťou etnomuzikologického seminára bolo, že sa 
tu stret li nielen pracovníc i z rôznych oblastí kultúr 

neho života, vedci, skladatelia, choreografi a dramatur 
govia, ktorí prispeli k videniu a r iešeniu týchto. o'tázok 
z r ôznych aspektov, ale význam,ným bolo najmä t o_, že 
sa tu stretli na širokej báze slovenskí odborníc i s čes 
k :í;mi lcolegami a s niektorými predstaviteľmi f olk l oris 
tiky socialistických krajín. 
p o zhodnotení pracovných výsledlcov seminára L. Bur~ 

lasom, načr tol v záverečnej disTcusii O. Elschek pro-. 
gram a koncepciu lV. ročníka etnomuzikologick.ých se 
'minárov. Dlhodobým programom a cieľom týchto semi -· 
nárov je, v systemat ickej f orme analyzovať metodick é 
problémy etnomuzikológie a V!JVOdiť z nich poučenia pre 
súčasnú prácu. Zatiaľ čo prvý .seminár v r oku 1970 sq 
sústredil na analýzu výsledkov 25 -roč;ného vývinu báda
nia na SlovensTcu, druhým etnomuzikologickým sem in.á 
t•om bol otvorený rad seminároo, venovaný kľúčoP/Ím 
metod ickým a teore t i ckým otázkam. Druhý seminár stál 
v znamení t émy: metod i lc a ter énne j f o l k l o
r i st ic kej pr á c e. Tohoročné podujatie rozšír ilo po-1 
hľad do všetkých polôh, žáhrov a umeleck úch foncm, 
ktoré bezprostredne súvisia s ľudovou hudobnou tradí -. 
ciou Budúci IV. ročnílc bude venovaný otázkam zá pisu, 
'transkribcie, hudobnej a tanečnej grafike, a t o v po-· 
lohe teorettckej i praktickej. 

ALICA ELSCHEKOV~ 

)azzo\r'ý festival po ~eviaty raz 
svatba od .. A. Frieda. Najviac 
zaslú ženej pozornosti sa dost a
lo posledne men ovanej kompo· 
zícii: autor v nej r ealizoval ná
ročnú úlohu zapojenia n ázvu-
kov moravs kého folklóru do 
t•ozsiahl eh o kompozičného cel
ku, v kt orom zvuk jazzovéh o 

orchestra i improvizované pa· 
sáže mal! organ ickú funl;:c iu . 
Tiež n áš ďalšt r eprezenta tfvn y 
jazzový orch ester - JOCR 
()azzový orc l1ester Cs. rozhla
su v Prahfl ] sa na pod u jatie 
impozan tne pri pr avil. Uviedo l 

V dňoch 18.-21. októbra sa 
pražská Lucerna n apln ila po
zorným a . veci rozumejúc im 
obecenstvom - a to napriek 
tomu, že tentoraz na progra 
me MEDZINÁRODNf:HO JAZZO
Vl!:HO FESTIVALU chýbali sve
toznáme etéiblované hviezdy. Zo 
zahranič ných s kupín za zmien
ku stoja tri formácie. K veľ
kým zážitkom patrilo vystúpe
nie lwarteta NOVI z Pol'ska, 'v 
s účasnosti najlepšej jazzovej 
vokálnej slmpiny v Európe. Pr
votriednou u ká žlwu súčasného 
jazzu prinieslo combo SERJOUS 
MUSIC ENSEMBLE, k toré vi e
do l HeU<ki Sarmanto z F!nska 
(niektorí sa budú . ešte pa-mii
tať na Sarma ntovo d lhodnbé 
ú č inl;ovanir. v bratislnvs lwni ho
te li Devín v r . 1962; odvtt=!dy 
preš ie l tento hudohnfl< výr az
n ým vývojom ], Slm pina BOBA 
'WAJ,LISA z Anglic ka h r ala tra
dičný jazz anglick ej š lwly na 
cel kove priemernej úrovni, no 
u časti obr.tr.ns t va mala vflľký 
ús pech . 

. Tehto roku- ff)st!val podnie til 

Márt a Garayová (MĽR). . 
Snlmka: J. Dezor t 

nagnä domácu- aktivitu a vy 
tvoril tiež podmienky pre n ad
viazan ie pracovných lmntaktov 

našich hucloiJníkov so zahranič · 
nýmL Na festivale uvied li n ie
koľko p rojektov, ktoré vznikli 
špeciálne pre tú to pr !ležitost 
Klavir ista a orga nis ta KARE.L 
RúžiČKA zostavil desaťčlenný 
orcheste r, v k torom sa ziSla 
garnitúra našich na jv ýzn am nej
ších sólistov (flau tista 1:1 saxo
fonista )IRI STIVÍN, trombon is
ti ZDENEK PULEC a SVATO
PLUK KOSVANEC, gitar ista RU
DOLF DASEK a i. ] . Škod a, že 
tomuto sym pa tickému zoslw pe
n iu šťastie nežičilo: l{ r ii,tlw 
pred festivalom ochorel bube· 
n!k josef Vejvoda, kto réh o na 
hradil Karel Ruži čka - a na 
vyše pri vystúpen! sa p_o lHtzil 
zosilovač na git a re. I (ak sa 
však dobre u pla tnili za u jirn ilvé 
úpr avy vlastných s ldad ieb čl e
nov s kupiny a inšp iL'ované s6-
listicl{é vý kony. ORCHESTER 
GUSTAVA BROMA pripréivil 
pr emiérovo tri sk ladby: Podiv
nosť a verohodnosť ocl ]. Blá
hu, Concer t ino pre klav ír a or 
chest er ). Hni!ičlm a Symfo
niettu pre orches ter. Moravská Dt.rteland All Stars Ber tw (NDR). 

(Dokončenie na 8. str .) 

Snlmka: J . Dezor t 



histoľicl{á pravdivosť je obyčajne obetovaná okázalému I·G RAM"·R ECE'M' z·'IA 
e[elitu , pátosu l vonkajsiemu u pla tneniu vscmrch -'tlu· . l l i . • v ' 1 

clobno· dr<nnatickýCJl z ložiek M. Červinková spriicovala j ·--· -----~---------------· námet v duchu tohto slohu. Konflikty medzi Polskom , 
a mos kovs kým kniežétctvom nie sú tu podané historicky 
verne, ale sústt·eciila sa na tragický osud Dimitrija a 
psych o log ickú vieryhodnosť hlavných postáv. Hudba 
presvedcuje boha tstvom melodických napadov, osobitou 
vymtllezavou inštrumentáciou a značnou dávkou dra· 
mat!Cl{ého fondu . Premiéra bola v rolm 1882 v Novom 
českom divadle pod vedením M. Angru. Opera sa stala 
tet·Com mnohých vý padov. česld stúpenci Wagnera ju 
oz n<H::ili za navrat k prežitém u veľlwopel'!1ému štýlu. 

Po niel<Ofl{ých reprízach sa urobi li dielčie úpravy. 
V ro.ku 1894 sklaclater p repracoval (za svtJjho pobytu 
v Ame!'i!{e ) celú partitúru. Kládol dôl'äZ na rýchly dra· 
nltl ticl'ý spád, obmedzoval rozsah á rií, vyi~Jpšoval clekla· 
mäciu. Premiéra tejto verzie bola v pražskom Národnom 
divadle v n ovembri r. 1894. V súčasnosti sa láto opera 
hrá v lwmbinovanom tva re, v spojení prvej a druhej 
verzie, au torom úpruvy je Karel Kovai'ovic. 

CP~Q 

REVOLUett~ 
A AOI!IOTNfCK~ 
PIESNE 

VEJ, CERVENÁ ZÁSTAVA - Robotnlcko a rovol učnti 
piesne 

© OPUS, Mono 9012 0180 

Z inscenácie Dvorákovho Dimitrija 11 brnenskom Stát 
nom di 11adle. V popredí J. Palivcová. 

Uvedenie Dimitr i ja na scénu je šťastným počinom už 
a j preto, že je to opera pomerne má lo známa. Dielo je 
svojim s pôsobom jedinečné a ná ročné, ale jeho d oko· 
na lé predvedenie vyžaduje umelecký čin prvého s tup 
t1a. Dit•igent Jan Štych sústredil okolo seba t o n a jlep
šie. čím brnP.nský o pern ý súbor v súčasnosti disponuje 
a k spolupráci v r éž! jnej a výtvarnej zložke prizvali 
pt;ažsl<ého Ladislava štrosa a Marcela Pokorného. ln
šcená torl ukázali postavu Dimitrija nie ako samozvanca, 
a le a ko cilnt rudom obl úbeného. V ich rukách Dimitrij 
s lwná él jemu plltr iél i záverečné slovä opery. Dimltrijo · 
va donwiPnkrJ, že je skutočn ým cárom, s tHv.ia ho do 
úloh y oldnmaného péinovnílut, k toré ho objek tívne pod· 
mten l<y uštvú k smrti. Dimitri j sa juví v pravom s lovn 
zm ysle a ko charakterný hrdina. V dynamickej prácl 
so zborom dáva režisér celej opFJre väčši dramatický 
s pl:íd. Nejde mu o histor ick ý popis, ale o javiskovú 
čel:>l<ú Mseii na D~oi'ákovu hudbu. Tiež vo výtvarnej 
zložke vychádza L. Stros z Dvoi'álwvej hudby, ktorú cíti 

Slovenský filharmonický zbor dlrigujít Ondrej Lenérd 
a Pavol Bagin (A strana). Slovenský filharmonický zbor 
a ústrednú hudbu ČSĽA diriguje Karel šťastný, zbor 
a orchester VUS-u diriguje Pavol Bagin, mužský zbor 
a Malý rozhlasový orchester d iriguje Vlastimil Ho'rák, 
zbor a Košický rozhlasový orchester diriguje Jän Šefl, 
zbor a orchester Lúčnice diriguje Mirosln Šm(d. 

Dimitrii v tyrkysovej a zlatej farbe. Nezaober á sa detailom, celé 
dielo koncipuje n a točne, ktorá je v niel,torých situá· 
Clách dynamická a podporuje dramatičnosť určitýcl1 
výs tupov. Jednotu dejiska vyjadru je jednotou pôdorysu 

na brnenskej scéne 
a malými a tribútami naznačuje lokalitu Kremra, k torú 
prepisuje a umociluje do javiskovej štylizácie. 

V titulnej úlohe alternuje zasl. · umelec Vilém Pi'ibyl 
s Jii'ím Olejnfčkom, postavu Marf y vy tvára Jarmila Pa
livcová a Daniela Suryová, Marinu Gita Abrahamová so 
Zdenkou Kareninovou, Xen iu Jindra Polwrná, Su jsl<ého 
Jii'í Pr ichystal. Ďalej účinku jú Joser Klá n, Stanis lav Be
chynský, choreografom je Rudolf Kar há nek a zbory 
naštudoval Josef Pančík. P. HEERENOVA 

Pod spoločným titulom "Vej, červená zástava" vyšla 
v Slovenskom hudobnom vydavatelstve OPUS novä gra
moplah1a venovaná 55. výročiu Velkej októbrovej socia
listickej revolúcie. O jej obsahu vecnejšie in formuje pod
titul "Robotnícke a revolučné piesne". Editor Vladimír 
Slu jka tu zoradil výber piesní a zborov, ktoré stáli pri 
zrode slovenského robotn!ckeho hnutia a s obrubou ich 
zahfňali clo svojho repertoäru robotnícke spevokoly v 

Po 24 roko ch uvu3dol subor opery Státneho divadla 
v Brne premiéru repr~zeutačného diela českej opernet 
tvorby, Dimitrija od Antonína Dvoi'áka. Námetovo patr! 
Dimitri j k tzv. hlstoricJ.<ým operám, kde dramatiC]{á a 

minulosti i dnes. Nahrávka môže do istej miery poslúži ť 
ako pomerne súvislý prehľad vývoja slovenskej robotníc
kej a revolučnej piesne - jednak z hľadiska ich texto-

M 
1 l 1 • l ' ? e Dťía 22· októbra t.r. ' vého obsahu a jednak z hľadiska rýdzo hudobného. Po a ·o ZHUiBmCOV 0 cves <U tvorbu . s a predstavili p ražsl<ém u textovej stránke môžeme vystopovať predovšetkým vývoj 

publilnt no spoločnom samotného robotníckeho hnutia na Slovens ku, čo sa od-
koncerte v Dome umel-

- -'·- - .... ·-··- ·-·· -· ... . .. ...... ---· · .-.. - · .. .... ................. - .. .. ·- .~... .. .. , .. - . .. .. .. .. .. ·- ....... . ·- ·- . cov' detské ·sp-evá:cké' flrJO' . ·. r.áž.a_ltla,vm.t _v.o . . v.ý.b.er.e.; .. :té.m" .. k.ť(w.~ .. ~b,Qti....:s.treci.o'hg.clom 
Brut.islétva sa milže poc;bvál i ť značným 

m nožstvom milovn!kov komornej hud by. 
Naprie !{ tomu na nedeľnom matiné z 
českej súčasnej hudby (12. XI. ] zívala 
prázdnotou Zrkadlová s iel\ Pr imaciálne
ho pa ll:íca. Zial, dnes nás neprel<vapí 
sku točnosť, že ani koncerty špičkových 
ume lcov (v naš om pr!pade cesl<ých J sa 
nestretnú vždy s dostatočným zäujmom. 
A tak In terpreti matiné - Kvarteto mes
ta Prahy, Dne Boemi a Peter Messiereur 
s farmilon Kozderkovon - prezentovali 
p!lst rý vý ber z českej komorne j tvorby 
posledn ýc h rokov pred pár desia tkami 
posl ucháčov. 

ú vodnou s ldad bou matiné boli Tre pez· 
zi per i Dne Buemi Šlepána Lncl<ého. 
Sklad ba, ako to vyplýva už z 
jej názvu, je inšpirovaná interpre· 
tačným u men!m známeho basklarinetistu 
Josefa Horáka a klaviristky Emy Kovár· 
n ovej, ktorým je i VflllOVIInii. Už v pr · 
ve j čflstl ( Rapsod ia j upúta l Hor ák s vo
jim perfektným zvládnutim pr ekvapujO· 
cebo rozsahu nástroja - od zvučných 
pedá lových t ónov, až po pôso bivé fla
goletty - s jemným nuansovan!m ra
ľlf!b. Oproti tejto časti nasledovná Nenia 
v yuztva bohntš ie traktovaný ldavírny 
part , kým basklarinet tvor! k nemu tw n
t ras tn(l kantilénu. Záverečné Capriccio 
prezentuje autora ako skladatera so zre
teľ ným zmyslom pre gradáciu a dôklad
né vyu žitie osobitos ti t echniky obidvoch 
n ástrojov. Interpreti - Due Boem i 
uvied li die lo s hlbok ým zanietením. 

Aj Hu~f!)vá SQnáta Jii'ílto. Matysa je .. 
inšpirovaná svoj im inter pretom - Pet
rom Messiereu rom. Skladba má štyr i 
čast!, tvoriace cyldlckú sonátovú fo rmu 
v slwncentrovan~j podobe. Jej výrazným 
prvlwm je priezračná falttúra s dra ma .. 
t ic l;ým vyvrcholenhn v tretej časti. Mes
siereur pod al v podstate výborný vý lwn, 
slda dba vša l{ pri svojej stručnosti ne
dovolila inter pretovi rozospievať niel{ťO

r é l<antilény, a tal< Isté miesta vyzneli 
tt·ochu sucho. Napr iek tomu má dielo 
n ajlepšie predpoklad y stať sa vyhlacláva
nou skladbou k d oplneni u reper toáru ne 
jed ného huslistu. 

Tretie sláčikové kvarteto Jana Tausin
gera z r olm 1967 prezentuje svojh o au

. t ora ako skladateľa dôld adne oboznáme
ného s najnov~!mi I<Ompozičnýmt tech· 
n i l<a mi. Trojčastová s k ladba upúta kolo-

. ri tom prvej časti, s výt•azným využitím 
violončelových p izz!cát - s permutova
ný mi tónovými sériami osta tných nástro
jov, kým v druhej časti predstavuje oso· 
bitu syntézu tonality s doclel<afÓntou (Re 
minor], mies tami pripomina júcu sadzbu 
Lutoslawsl{ého Kvarteta. Záverečné Con· 
clusione tvor! dynamickú a farebn ú g ra 
clá clu· na podklade tónových sérii. Kvar
teto mesta Prahy uviedlo skladbu s po· 

· zoruhodným zmyslom pre far.ebnost a 
dynamičnosť, ich s ilnou stránkou je ne-

pochytme slwelá súhr a, ktorá upútala 
publilwm hneď po prvých taktoch. Du· . . 
šou s úboru je primärius Bi'etislav Novot
ný, ktorý skladbu zvládol "najmuzik ál
nejšie". Pozoruhodný výkon podal vi o· 
lončelistil )an Sirc, k torého par t sa zdá 
v skladbe najviac exponovaný. 

Vrcholom, čl skôr zlatým ·klilicom pro~ 
g ramu matiné českeJ ko morne j hudby 
bola skladbét Václava Kučeru Tabu a Due 
Boemi, jednak vďaka svojmu nezvyklé
mu inš trumentára ( k lav iristka obs luhu
je ntd bic!ch nástrojov u takmer vôbec 
nehrá na k laviatúre ), jednak svojou zvu
kovosťou a silným emollvn ym posol
s tvom. Slduda teľ dochélclzu l{ svojräznej 
syntéze ternbt·ových u t·ytmických prv .. 
kov afrického roll,lóru s výrazovou sl<á· 
lou Novej hudby. V jednočasťovom d iele 
vyvoHiva nousté l l'l napl:itie v podstate 
tradične "poséldtmý" bas l{larinetový par t, 
o proti výrazne j fa rebnos ti a zvulwvosti 
pHrttl " lduvlt·nem u". interpretáciou Ku · 
čerov ho Tabu 'iä Due Boeml predstavil1 
or atis lavskému pub lil<Lt a lw interpreti, 
ktorým nie je vzdialené a ni zvlil.dnutie 
iného· in š! rumen tára, ba skôr sa ili\ ten
t o t yp hudby zdú naj pr lliehavejšl. Skve
lý výkon v Kučerove ) skladbe podala 
Ema Kovárnová - najmä zmyslom pre 
gradáciu a dramatičnosť a josef Horák 
improvizáciou do strún klavíru. Záve
rečnou sldadbou matin é bolo Il. sláčiko
vé kva rteto Josefa Mate ja. Trojčasťová 
skladba prezentovala autora, snažiaceho 
sa o s ilný emotívny účinok, za pomoci 
v podstate klasických výrazových pros
h'ie'dKov. I<v'i:n'této v susedstve ostatných 
skladieb matiné vyznelo značne tradič
ne, a le nemoZno mu Ll l ll'ieť pozoruliodnú 
mel ocl ičnosť, ktorá zrejme tvotl! . ~1omi
nantu autorovho hudobného prejavu. Ma
tej sa vo svojom l{vurtete u siluje o syn· 
tézu folklórnych prvkov (lašských ] so 
súčasnými l<Ompozičnými smermi, pri
čom je Zl'ejmé, že pt•áve ľolldórne prvk y 
s ú autorovi bližšie. Na jzreteľnejšie sa 
tá to skutočnosť prejavuje v Passacaglii, 
najmä v jej rytmicko·melodickej stavbe. 
Kvarteto mesta Prahy preclvied lo sklad
bu s hl bokým entuziazmom a výraznou 
t•ovnováhou. Skladba trochu utrpel a svo
jou nepomernou dlžkou voci ostatným 
dielam mat iné, čomu do urč itej miery 
napomohla l mierna unavenosť publika 
-- koncer t prebiehal bez pt•eslií vky. 

Dominan tou ma tiné, ldot•é bratislav· 
skému publllm pre dstnvilo niekoľko no
vých die l českých autorov v podan! po· 
predných českých umelcov, bolo vystú · 
pen!e Due Boemt. Je h anbou, že práve 
toto vynikajúce duo odišlo preclnedúv 
nom z tej istej Zrkadlove j siene bez odo 
hrania jediného tónu - dôvod: neprí 
t omnosť publll{al Aspo!~ teraz sme však 
zaži li kus ich umnn ifl, a lm aj lnterpre 
taČných kolegov na tomto vydarenom 
podujati. M. ADAMCIAK 

ry Cs. rozhlas u v Prahe pozornosti slovenského proletariátu tej-ktorej doby: za-
č iatky odporu voči vykorisťovaniu a útlaku, neskôr u ve

a v :Scatislave. · F,ptižský · ··ctomelé'. •revolučne texty, ,až po s'ú.čaSné angažoV.a'né,' bu· 
zbor 'p·od vedenfni.' dóc: ' dóvatelské a mierové témy. Vývinové zoradenie ' skladieb 
dr. Bohu m ila . Kulfnskéh o je na prvé počutie zrejmé i zo zložky hudobnej. Kým 
sa 0 • l. predstavU v ká· v začiatočnom štádiu činnosti slovenských robotníckych 
nonoch Pavla Vranlckéllo a s detskými zbormi o. s pevokolov si tieto z nedostatku iných možnost! pre-
Máclnr. !:Hovensl<ý sO bor berali do svojho r epertoáru väčšinou piesne -cudzie ·lne· 
pod vedením Ondt•eju · ~ecké, ruské, maďarsk·é, české ), niekedy 'doložené,. no-
Francisciho sa (okr em vým slovenským textom, v nedávnej minulosti a v sú-
jedného zboru Pett·a Ebe- časnosti už vznikol rad pôvodných piesní hudovater-
na a Dmitrija Sostakovi- sl,ého ·charakteru, ktorých hudobná reč jasne nesie pe-
ča l venova l výhrndne 
detskej zborovej tvorbe čaf näroclnej príslušnosti svojich tvorcov (napr. Mierová 
súčasných slovenských pi Ase fi šimona Jurovského]. 
sl{Jadateľov. Zaujal ľa · Na p la tni, vyrobenej v spolupráci s Cs. rozhlasom, sa 
rebnou lwmpaktnosťou, podiel'a viac autorov i in terpretov. Niektoré snímky sú 
prit•oclzenosťou a span· 
tánnym prejavom f ktorý prenaté z rozhlasového archívu. Nové nahrávky star-

naopak chýbal ~ich zborov vznikli po úprave Zdenl'a Mikulu a Jána 
pražskému zboru ), dy na Ht•ka (Stará revolučná pieseň, Revolučná z Polomky, 
mickou š!r kou a vzorným Zdvihni sa, zdvihni]. Medzi menami autorov pôvodných 
prístupom k jednotlivým skladieb nájdeme meno Franti.šl<a Pr ášila, lána Hrka, 
zborom. Je myln{l ŕtpriot· Milana Nováka, Ota Ferenczyho a Simona Jurov,skéil o. 
ne porovni\va ť obe I'Ai f! 
sá , lebo treb u nvúžiť lcll K obsahovej t ematike sn!mky svojou symbolikou zad-
vekovú h ranicu, možnosť povedá aj výtvarné riešenie obálky (vlajúca červená zá-
výberu u d alšiA rak tory. stava 1 Miroslava Vel! kého. DAGMAR KOVA~OV Á 

Sovietsky organista v Bratislave 
Medzi kul.túme akci.e, uspqt:iadané pri 

príležitos ti osláv 50. výroč ia vzn iku ZSSR, 
zaradil Mestsl<ý clom kultú ry a osvety v 
Bratis lave &j 'koncert ( 20'. Xl. J soviej
sl{eho organistu Olgerta Cintyiía, l<toré· ' 
ho meno JH pre naše obecenstvo dosiaľ 
malo známe. Ako sa dozvedáme z pro
gramového bulletinu, Cintyú Si:l clonedáv· 
na venoval dirigovaniu Štátneho akade· 
mického . zboru Lotyšske j S$R .a- Iba od 
roku 1969 je koncet•tml · č}n1,1ý ·ako or
ganista. Pravclepoclo):me .. präve z krát
kodobej a málo dostačujúcej kon cer tnej 
skúsenosti vypl ynuli niektoré interpre
tačné nedostatky, l{t01·é sme u neho, žiaľ. 
museli konštatovať. 

Tý ka ·sa to hlavn e prvej časti pro
gramu, pre ktorú si organista pripravil 
výlučne Bachove s ldadby - Prelúdium 
a fúgu c mol, Prelúdium a [úgu h mol 
a Fantáziu a fúgu g mol. Azda s naha 
o využitie fat·e bnýcb a zvukových mož· 
ností nástroja zapríč inila nie príliš šťast· 
nú voľbu a kombináciu registrov, ich 
pričasté striedanie a neustále umocľío· 
vanie zvulwvej intenzity. Z takéhoto po
stupu vyplynula tell\ton!cká .roztriešte-· 
nosť, nes ú vis l ý dynamicl<ý , priebeh ·, skla
dieb a pochybná výstavba gradácii , čím 
n utne u trpela cel lwvá koncepcia inter · 
pretovaných diel. Dost nepríjemne mu· 
<>elä na posluclláča pôsobif značná r yt
mická nevyrovnanosť a neistota. váha
vé, lnbilné nástupy jednotlivých ft•áz 1 
nejednotná súhra manuálov s pedálmi. 

V druhe j čästi konc~rtu uvif\do! or
ganista" Faritä~ití ' g"Ínóť Altŕedsa Kal inin
ša, Toccatu 'Od Bohuslava Mateja černo

. hor'~.k~ho;" cyl\Juš: p'itlsn!' Jeana L,anglaisa 
·a ·Fantáziu a fúgu' ná m1eu() 1 BACH od 

Franza Liszta. Možno povedať, že oproti 
prvej polovici hral už vyrovnanejšie, 
kľudnejšie, asi vtfulw výberu skladieb, 
čo nás utvrdilo v doumlen l{e, že Bach 

, m u veľmi "nesecli". Messiaenovsky lade· 
né piesne (bolesti, radosti , pokoja a 

, Hrdlns kä pleseň) Jeana Langlaisa boli 
pre Cintyťta prHežl tosťou predviesť svo
je muzikan tské cften ie v inom svetle : tu 
už nebolo mo2né uspokoj iť sa s buráca-

. júcím zvukom ot·ganu, čoho si bol inter
pret dobre vedomý a v rámci toho sa 
mu úspešne podar ilo vykresliť nálad u 
drobných hudobných obrázk ov. Škoda 
len, že sa zameral radšej na skutoč

ného Messiaena. V osvedčenej organu· 
vej skladbe Franza Liszta sa prejavil.! 
zas jeho s lušné teclmlc l{é dispozfcie , 
ktoré v Bachovi zostávali alwsi uta jené. 
A tak nás v závere večera napadJa myš
lienka, či je outné, aby každý organista 
- či už z úcty, alebo z konvencie -
zaraďoval do svojich k oncertných vy
stúpen i bezpodmienečne Bacha, bez 
ohladu na seba a na svoj natural, ktorý 
si potom dielo veľkého majstra "preší
va" podla svojho, poškodzujúc tak seba 
samého . .. ? 

DAGMAR :KOVÁROVA 



Na snímkach - účastníci sofijských hudobných týi driov: bulharská speváčka 
R. Kabaivanská, za klavírom - T. Chre11nikov s bulharským di r igent om R. Raj
čevom a O. Takt akišvili. 

Vyše mesiaca trval v hlavnom meste 
Bulharska medzinárodný festival Sofij
ské hudobné tf!dne. V čase festivalu 
odznelo v Som okolo sto symfonických 
a komorných koncertov a operných pred
stavení. 

Festival sa niesol v znamen! demon
štrácie umenia mladých umelcov. Zvlášť 
srdečne bolt prijat[ pionieri bulharského 
hlavného mesta - symfonický orches
ter, spevácky zbor a baletné skupiny. 

Sofijské hudobné týždne boli tohto ro
ku venované slávnemu jubileu - 90. vý
ročiu . narodenia Jurija Dimitrova. Na 
koncertoch odznelo niekoľko qlel, veno
vaných a napfsaných špeciálne k to
muto jubileu. Z nich najviac zaujalo . ora
t6rtum Titan od Marina Golemlnova a 
symfonické skice Leipzig - 33 od Ale· 
xandra Raji!eva. 

F'estivalu sa zt1častnut známe kolektl· 
vy a s61!sti z rôznych krajín. Nemožno 
nespomentlt t1spech fllharmontckých or
chestrov z Dráždan a z Brna, baletnej , 
skupiny Maďarského národného divadla 
(Spartakus od A. Chačat1,1rlana }, dirt- · 
gentov Igora Markewitcha a Roberta 
Benziho, t al!anskych spevákov Giuseppe 
Taddela a Gian-Franco Ceccheleho, Ale
xandra Wetssenberga bulharského 
klaviristu žijtlceho vo Franct1zsku ... 

Podrobnejšie sa treba zastaviť pri 
Dňoch sovietskej kultdry, ktoré boU 
usporiadané v rámci festivalu a sp!!té 
s oslavami 50. výročia vzniku ZSSR. Pre: 
to sa ruská kiasika a sovietska ht.~dba 

prepl!etalt celým festivalom a menil 
umelcov ZSSR zdobll1 mn ohé akcie. 

Na začiatku resttvalu vystupovall na 
scéne na jlepšej bulharskej opery a bale
tu majstri sovietskej choreografie: Nata
lia Bessmertnovová a Mlchall Lavrovskij. 
Neskôr sa vel kému úspechu tešlla hus
llstka Lldia Dubrovská a klavirista Vla
dimír Felcman. Klaviristu Rudolfa Kere
ra nazvall bulharskl poslucháči ,.čaro
dejom kláves". Na tento nástup soviet
skeho umenia nadviazala Leningradská 
tuharm6nia pod vedenlm Jurija Temir
kanova. Jej vystt1penle, spolu s huslis
tom Gidonom Kramerom sá stalo senzá
ciou festivalu. 
Srdečne prijali l hudbu sovietskych 

skladatelov. Neut!chajt1c1 potlesk dostal 
T. Chrennikov, interpretujt1ci s6lový 
par t svojho II. klavlm eho koncertu a 
O. Taktaklivili Z!'l dirigovanie svojho ora
t ória Po stopách Rustaveliho. Nlelmlko 
ďalš!ch koncer tov obohatili lwlekt!vy, 
ako napriklad Štátna akadémická ruská 
zborová kapela . pod vedenlm A. Jur lova 
a Komorný orchester Litovskej fllhar
m6nl·e pod vedenhn S. Sondocklsa. Na 
konci festivalu predstavil svoje dirigent· 
sk.é u:mertle Gennadij Roždestvensklj. 

Velký úspech zožal! tllharmonlcké or· 
chl!stre Sofie· (dirigent Konstantin Hjev l 
a Plovdivu (dirigen t Ruslan Rajčev L 
Sym!onlcký orchester Bulharského roz
hlasu a televfzie pod vedením Kamena 
Qrueminova, Bulharský komorný orches· 
ter, Sofi jskí s61isti, rovnako 1 operné sú· 
bory Sofie a Ruse. 

( Muzykafnaja žizň 18/72) 

Libanonskí hudobníci 

P .red nedávnom ate vraf vydali unl· 
kátnu publikáciu o organoch . .. 

Má titul Organy a ich hudba v Ho-
landsku v 16.-18. storočí. Má 370 strán 
textu, 60 farebných a 150 čierno-bielych 
.rotografl! , mnoho geograflc.kých máp, no· 
tových prikladov a tiež 2 gramoplatne 
s dobovou organovou hudbou, ktoré som 
sám nahral. Knihu som naplsal v spo
lupráci s ďalšlmi autormi. Vyšla už v 
šty1·och jazykoch: v holandčine, vo fran· 
cúzštine, v nemčin e a v angličtine. An
glické vydanie je už druhé, lebo záu jem 
o túto knihu je - najmä v USA záslu
hou univerzit - obrovsl<ý. 

Aký je vM názor na organy v kon
certnej sieni Slovenskej filharmónie 'l 

Ich registrová dispozfcia dáva inter
pretom možnost brat všetky tvorivé epo
chy, s orchestrom i sólovo. V Eur6pe 
i v Amer ike sa dnes stavajú organy s 
mechanickou traktúrou, pri ktorej mož
no dosiahnut overa čistejšie intonácie a 
umelec je vo v!!čšom kontakte s celým 
nástrojom, lebo odpadá elektrický pro
strednfk. S elektrickou traktúrou tuto 
tónovú kvalitu nedosiahnete. Povedal by 
som, že organy, na ktorých som v Bra
tislave hral, su už trochu opotrebované, 
preto pri 1ntepretác11 niekedy celkom 
samovoľne vznikajú chyby. 

Niektorf muzikoJ6govia tvrdia, lfe orga· 
nová tvorba zaostáva za celkovtm vý· 
vojom súčasnej hudby • •• 

Viem, že také názory existuju, nezod
povedaju však pravde. SkOr ide o men
šiu znalosť organovej literatúry, čo azda 
spôsobuje to, že väčšina organov je 
umiestnená v kostoloch .. I v organovej 
tvorbe nájdete avantgardné skladby, 
elektrofonické atď. Napr f.klad Messiaen 
rozhodne nepfše konzervativne a tiež 
viaceré moje skladby st1 dosť moderné, 
Zložil som ich asi 500, niektoré z nich 
však sú menej rozsiahle. Moja hudba je 
známa i v Amerike, pretože na rozdiel 
od iných súčasných diel väčšina vyšla 
tlačou. Moderná organové hudba teda 
existuje, len sa málo hrá. Ani dirigenti 
sa o ňu nezaujlmajú, pretože tento ná
stro.j pre jeho komplikovanosť dobre ne
poznajú. 

Ako ho.dnotfte elektronický organ ? 

Sám som celý život proti nemu boja· 
vaL Z umAleckého hľadiska je prtliš 
vzdialenou nahrážkou, nemožno na ňom 
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Flor Peeters 
dosiahnuť čistú polyf6n1u, jeho lntonačnt 
kvalita nezodpovedá duchu tohto kráľa 
hudobných nástrojov. Allkvotné t6ny st1 
falošné, t6n 1•astie do š1rky, je plochý 
a deformovaný. Azda výnimočne je mož· 
né na ňom cvičiť v malej miestnos ti. 

Prečo práve mládež prejavuje o orga· 
novd hudbu taký záujem ? 

Myslím že v tomto prlpade nejde o 
iné vply~y, než rýdzo hudobné. Tislcové 
návštevy na organových koncertoch só. 
bežné i v Sovietskom zv!!ze, kde sa ne
koncertuje v kostoloch, pretože v orto· 
doxných chrámoch nie sú organy . A vša
de tam kde som hral - v Európe, či 
v Ame; tke - sa publlkum zväčša skla· 
dalo z mladých Iud!. 

Co by ste nám na záver povedali o 
sebe? 

Na budúci rok budem mat sedemde
siat rokov a uplynie pol storočia , čo 
som organistom v belgickej metropol!t· 
nej katedrále v Mechelene. Rovnaký čas 
som i koncertným umelcom, s ldadatelom 
a pedag6gom. Mal som 1200 koncertov 
a okrem Austrálie som hral vo všet
kých krajinách, kde existu j(l organy. 

MIROSLAV SULC 

V čase svojho pobytu v Ltbaqone som mal viac prHežit osU 
stretnt1ť sa s miestnymi s):(ladatel~!. Na ich čele sto j1 nespor
ne Boghos GELALIAN, dnes už vydávaný vo viacerých eur6p
skych vydavatelstvách, často tn~erpretovaný doma i v zahra
nič!. Zrejme patrl k tým disponovaným t ypom, ktoré sa za
čfnajú uplatňovať už v ranej mladosti. Sám rozpr ával o bo
hatých zážitkoch z mladosti, o tom, ako dostal vzdelanie 
v jednom miestnom ráde. NeskOr ho povolali do funkcie stre·· 
doškolského profesora, popritom však pravidelne vystupoval 
ako rozhlasový klavirista. Roku 1957 sa stal klav!rn ym spre·· 
vádzačom, nesk01• profesorom harm6nie, kontrapunl<tu fl kla
vfra na bejrutskom konzervat6riu: Gelallan je nosit erom via . 
cerýcb vyznamenanl, vlťazom rôznych skladateiských súťažf. 
Keď sme sa stretli, bol som už dobre informovaný o jeho 
práci a mal som u:l niekol ko jeho skladieb, ktoré sú plsané 
v zauj1mavom štýle. Vychádza sfce z mnohých eur6pskych 
trad!cU, ale nápadne používa - najm!! v melodike a v rôz
nych melodických ozdobách - arabské prvky a typické inter 
valové postupy. Je t o velmi zauj1mavá symbióza, ktorú v Eu
r6pe dostatočne nepoznáme, no praktizuje ju viac arabských 
skladaterov. , Sám to napokon teoreticky zdôvodňuje vo svojej 
zauj!mavej knihe ,.Harmonie tonaie et modes", ktorá dostala 
p ostupne význam základného t eoretického prfstupu k arab
skej hudbe. Medzi jeho najlepšie skladby patrí Sedem sekven· 
cií pre orchester, ktoré vyšlt vo vydavateistve Peters v Lip· 
sku a často sa hrajťl v Európe. 

V Leningrade bol program 
bohat ý na konct~Jllté podujatia, 
divadelné predstavema; bola do 
neho zahm utá aj prehliadka 
mesta, Ztmného pal áca ( Ermi
t ai ). lzakiev8kélw saboru;" Rúš
kého múzea a aj návšteva ob
Cúbettého ctr lcusu. 

Vypočula som si Uk raj insk é 
t udové piesne, čast Symf ónie 
na osl avu 10. výročia Októb
r ovej revolúcie L. N. R e v u c
k é fr. o, ktorý vo svoj ej t vorbe 
pracu je' · s" t1i'otívrni ukrajinskeJ 
11.á1·odnej tvorby; Sl ovanslc!j 
~:oncert pt·e klavír a orches te• 
(čast) od 8. L j at oši n s k é· 
11 o, st vár nený z nápevov rus· 
~kých, ulcra j inslcých. poľskýclt 
a slovanských t ém a teho 111 
sy mfónirt. 

l . . ' · 

Okrem te jto hlavnej skladateľskej osobnosti pracuje v Li
banone celá plejáda skladatel ov, ktorl nápadne a verne vy
chádzajt1 z arabského folkl6ru. O niektorých by sa skOr mohlo 
povedať, že folkl6r len zapisujú a lapidárne upravujú. No nie
ktor! vnášajt1 do folkl6rneho v~chodiska viac vlastných kom
pozičn1ch nápadov. Patr! k nim 1 ABDUL GHANI CHAABAN. 
Napísal orientálny balet, tzv. tonálnu fúgu, predohru Byblos, 
Sláčikové kvar teto a predo:ršetkým upravil a nahral stovky 
miestnych piesn! a tancov. Pracuje pravidelne v Radlo Liba
non. Je to skôr t yp vzdelaného folklor~stu a národoptsca, kto
r ý pozná do najjemnejšfch podrobnost! ľudový prejav svojej 
krajiny a má predstavu, že skladateľ musr t ento prejav za
chytiť pre budúcnosť a rozv!jat pr1sne v intenciách arabs~ch 
hudobných zákonltostl. 

Významné miesto medzi tou skupinou skladateľov, ktor! 
pr acujú len s fo lklórom, snažia sa llo zachytiť v najklas!c
kejšej podobe a na tomto t1seku s t zrskaU obrovské zásluhy -
má SELIM AL HELOU. Zap1sal a vydal prekrásnu knihu pô· 
vodných libanonských nápevov, ktort1 sprevádza rozsiahlym 
teoretickým výkladom a nechal ju ilustrovať obrázkami s ta
rých arabských ar chttektúr. Je to akási základná encyklopé· 
dia libanonského folkl6ru. Zatiaľ čo v te jto práci je všetko 
len v jednohlase, v rozhlasových nahrávkach uvádza tiet o ná· 
pevy do bohatej arabskej polyfónia a farebne j inštrumentácie. 
Jeho skladateľská práca teda spočíva v tom, aby základný 
jednohlas priviedol do harmonickej a zvukovej pesh·ostl. Je 
to ozajstný znalec tejto problematiky, čo som napokon videl 
priamo pri nahrávan1 v rozhlase, kde mu hudobnfcl pre javo· 
vall velkú úctu. 

K týmto trom skladate!om by sme mohli pridaf desiatky 
ďalších. Prevažne zostávajťl na úrovni zaplsovatefov, upra 
vovaterov a umocňovateľov miestneho' folkl6ru. Tento typ 
práce je tu mimoriadne žiadťicl a plne zodpovedá kultC!rne1 
s ituácii prevažne j vllčšiny libanonských vrstiAV. Vzťah k ru 
dovej plesni, alebo ku štýlovo čistej úprave je tu u každého 
samozrejmý. Každý má rád ludov~ hudobný prejav a pods tat· 
ná časť národa ani nec!ti po trebu počt1vaf napr. hudbu európ · 
sku. Llbanonskf skladatelia majú plné rukv prácA a dennf! 
nahrávajú t ieto t1pravy v rozhlase. 

ZDENKO NOVACEK 

Dimitr i j Borisovič Kabalevskij. 

Z cesty 
po·zssR 
Soutet sky zväz, to je sytt t é

za r äznyclt nár odov a národ
nos tí, odltšných ment alít·, tra
dícií, zvykov. Mosk va. Lenin· 
grad, Kyjev - to sú mestá prí
ťažlivé pre svoju osobi t ú atmo· 
sféru , nádheru histor ických pa
miatok a množs tvo kul t úrnych 
ustanoutz1t i . A práve to pos
ledné bolo hl avnou príčinou 
moj ej cesty do krajiny umel 
cov, do krajiny s vynikajúcou 
úrovňou cel ého . hudobného 
šlcolst va. Do ZSSR som bola 
vysl aná prostredníct vom Zväzu 
slovenských skladateľov - o 
m ôj program sa preto staral 
partner sk ý Z oäz soviet skych 
skladateľov. 

Každý, kto j e v Moskve, sna
ží sa dostať na predstavenia 
Veľkého divadla; ja som bola 
na predstavení balet tt ANN A 
KARENINOVA, v h lavnej úlohe 
s národtwu umelkyňou M. M. 
P l i se c k o u. Plisecká bola sú 
časne aj r ežisér kou t ohto ba
!etu - a oboch tíloh sa zhos
t ila výborne. Navšt ív ila som 
DIVADLO .ST ANISLAVSK2.HO. 
vypočula som st koncert egy pt · 
skej hudby u koncer t nej sieni 
P. 1 Čajkovského . V šetky pred · 
~ tavenia boli úpl ne vypredané 
Stretla .~om sa rwoza j s ne· 
'' šednúm. mimoriadnum záui· 
mom o k ultúrne dianie. 

Zväzy skladateľov sa mi sna
ži li zaistiť aj hospitáci u na nie
ktor ých hudobných školách, a 
t ak .som spoznala vy ucovací 
proces na ú strednej hudobnej 
škole pri K onzer vatóriu P. l. 
čajkovského v Moskve, Hudob
nej šk ole Pr okofieva v Moskve, 
Konzervatór i u v Leningrade a 
v KyJ.eve (konzervat órium je 
na výške M šej VSMU ) a hu
dobné učilište pre t alentované 
deti M. Lysenka v K yjeve. Vy 
bavenie tried j ednotlivých škôl 
bolo jednoduché, no úroveň vy
učovania vysoká. (Zaujímala 
som sa hlavne o intonáciu , zbo· 
rový spev a det ský zborový 
spev.) 

Systematičnosť a dôslednost 
vo vyučovaní ( ktoré vedú eru · 
dovanl pedagógovia ) , doplnené 
príjemnou pracovnou at mosfé
rou, umožnili dosiahnut pre
kvapujúce výsledky. Vedomost i 
a zručnosti žiakov v intonácii 
sú na veľmi peknej úrovni. 
Predmet i m nespôsobuje t až
kosH a s t ahkost ou zvládnu 
jednot livé íntonačné problémy. 
Pri intonácii si t akt u jú a prl· 
klad, k to1·ý zaspievali, zatakto
val i, zapisujú do notových zo
šitov. U st ar ších žiakov - na 
konzervat óriách - j e zápis a 
spievanie z listu dvoj- , t r oj- a 
U vorhlasných cvičeltí. 

Hudba sa v tejto zemi teší 
veľkej obtube a zast áva mimo· 
riadne významné miesto. Dôka
zom sú preplnené stánky kul 
t úry, záujem širokej verej nos· 
t t o r ôzne k oncerty, f ollclóme 
vyst úpenia, početné hudobné 
učilištia, kde ani v sobotu, či 
v nedeľu neutíchnu t6"1y hu
dobných nástr ojov. Zdalo sa mi. 
že tamojší žiaci pestujú hudbu 
s väčším zanietením, l ásk ou Cl 
chut'ou ako my. Pracovné nad· 
šenie a dychtivosť po vedomos
tiach te t iež väčšia. 

Ešte by som chcela aspon. 
stručne spomenúť počúvanie 
~kladieb vo Zvčize skladateľov 
u Kyjeve, kde ma vedúci r e
daTctor vydavateľstva Muzična 
Ukraj ina upozornil na to, že 
eU e i dnes veľa skladateľ,., " 
vuchádza z f olk lóru. 

Zo súčasných slcladateíov -
okrem skladateľa det skýcl1 
piesní A. D. F i l i p p e n k a -
sa veľkej obľube t ešia diela 
M. S k or i" a. Jeho Diver t i
mento nacvičuje i komorný or 
chest er brat isl avsk ého Konzer
vatór ia pod vedením prof. J . 
P r a g a n t a. O husľových kon
cer t M. S k or i Te-a má záujem 
veľa huslistov výkonných 
umelcov. Toto vynikaj úce die
lo čoskoro odznie aj na našich 
domácich pód iách v podaní 
nášho, doma i v zahraničí 
uznávaného umelca Antonína 
Mor a v c a (docent JAMU) . 
Ľudová pieseň je a mladého 
sk ladateia ( nar. 1938) invenč 
nou potrebou. V j eho hudbe 
cíttt pulz, ktorý nám je blízky. 
D ielo j e t echnicky náročné, for
movo preht adné, výrazovo 
mnohotvár ne a melodické. 

Na plagátoch, ohlasuj úcir.:h 
koncerty, .~a často vyslcy tuje 
m eno G. Grabov ské h o 
(nar. 1935), ktor ý vo svojích 
sk ladbách využíva ., najmoder 
nej šie hudobné vy jadrovacte 
prostriedky. Napriek svoj r áz · 
nej kompozičnej reči sa j eho 
Trio pre k ontrabas, husle a kl a· 
vír ( z r . 1967 ) vyznačuje me
lodičnosťou, má j asntí. ltudobnrl 
stavbu ·a n ie j e rozkúsk ované 

Najväčšiu radosť som' však 
mala z t oho, že som sa mohla 
st retnút' s pr of . Dimit r. i j ont 
K ab a le v s k ý m - všestran 
nou umeleckou osobnosťou, vý· 
konným umel com a dirigentom, 
skladateľom, autorom vedec
kých §túdií, det ských skl ad ieh 
a lit eratúry. Riešili sme odbor · 
né problémy okolo slovenské· 
ho vydania Kabalevsk ého k nihu 
pre hudobnú mládež ( 0 t roc l? 
ve ľryb ác h . .. ) , na k t orom 
spolupracuj em s M. Z i k a V· 

s k o u. Jeho rady sú cenné, bol 
láskavým a predsa prísnum po 
•adcom . 

OĽGA PAVLOVSKA 

· ' { l 
. 

l 



Obrazom o hudbe 

Dvakrát Brno: Zbojníci a žandári, o 
i11scenác1i píšeme vo vnútri čísla. Ri 
chard Novák ako cár u Zlatom kohú
tikovi od Rimského- Korsakova. K in
scenácii sa vrátime nesk6r. 

Snimky: R. Sedláček 

e Mladá sovietska violončelistka a 
skladate!ka Viktória Jag!lngova, 
účas.tnlčká lnterpódia 70, vystúpila v 
Humennom na slávnostnom koncerte, 
venóvanom 55. výročiu VOSR a 50. 
výročiu založenia ZSSR. Na pódiu 
koncertnej siene ĽSU odz11eli za kla· 
vfrneho sprievodu Ľudmily Kur tovej 
diela Sostakoviča, Rachmaninova a 
vlastná skladba VIktórie Jaglingovej . 
Koncert sovietskej violončelistky bol 
skvelou ukážkou sovietskeho Inter
pretačného umenia, ktoré je na ce
lom svete vysoko oceňované. Nad 
koncertom, lttorý usporiadal Kruh 
priateľov hudby pri Kultúrnom a spo· 
ločénskom stredisku, mal patronát OV 
SZZ v Humennom. 

ELENA GOMBITOV A 

Dni 
plnéh,o života 
(Dokončenie z 3. str.) 

budovania komunizmu. Od hu· 
dobných teoretikov a kritikov 
sa ! lada v budúcnosti väčiia 
starostlivosť o súčasnú soviet· 
sku hudbu a nezmierltefnosf 
priemernosti a liedivostl v tvor· 

. be skladatelov. y bohatej dlskustl odznel! pr!-
spevky hudobných teoretl· 

kov, kr itikov l skladatelov jed· 
nak k problémom estetickým, 

. organizačným, vydava teľským, 
ako l k problematike koncert· 
ného života ZSSR. Mimoriadne 
závažná bola časť diskusie o 
prerastanf národných hudob
ných kultúr do tvorby povahy 
inťernaclonálnej, kde pri do· 
siahnutom prllfesionálnom maj· 
strovstve sa sovietska hudba 
stáva e s t e t i c k ý m renomé· 
nom. Pozitívny ohlas zfskala tá 
skutočnosť, Ze sóčasnf sklada· 
tella - prostredníctvom rôzno
rodých vyjadrovacich prostried· 
kov a funkčnjlm využfvanfm 
moderných kompozičných tech
nik, sa snažia rieiiit vo svojej 
tvorbe problémy vlieobecne 
platné, etické, estetické a hu-

mánne, 1 jasným akcentom po· 
stoja občanov svojej vlasti. ... 
Slávnostnú, ale pracovnú at· 

mosféru VI. · pléna Zväzu 
skladateľov vhodne doplňall 
stretnutia delegácií zo zahra· 
ničia s domácimi skladatelmi, 
Interpretmi a hudobnými teo· 
retikm!. Naša delegácia bola 
prijatá mimoriadne srdečne, a 
priatelské stretnutia s T. N. 
Chrennikovom, A. Eiipajom, R . 
Sčedrinom, 1 ďalš1ml predsta
viteľmi ZSSR, najmä účastn!k
ml Sympózia o vývoji čs. a so· 
vietskef hudby tohoto roku vo 
Vysokých Tatrách, boli mimo
riadne vzácnymi chvlľami. Pre 
mňa bolo osobitne radostné, že 
som mohol Rodlonovi Sčedrl
novl osobne odovzdať magneto· 
fónový záznam z koncertu, na 
ktorom som dirigoval v európ· 
skej premiére jeho oratór ium 
Lenin v srdci rudu, za lttoré 
mu bol udelený Leninov rad. 
účastn!ci pléna - i z ost at
ných socialistických štátov -
sa živo zaujfmal1 o situáciu v 
našom Zväze skladate!ov 1 o 
novej umeleckej tvorbe, o Bra· 
tislavské hudobné s lávnosti, 
Bratislavskú lýru a ďalšie po
dujatia na Slovensku. 

PAVOL BAGIN 

LŠU K OS tA VAM 
Už sa stalo trad1clou, že Ľudové školy umenia každoročne 

- pri prflež~tostt Mesiaca československo'sovietskeho prla· 
terstva - poriadajú koncerty svojich žiakov z diel sovietsl<ych, 
československých autorov a skladatelov z ľudovoclemokratlc
ks:'cll repubHk. Ponúkajú organizáciám aj kultúrne brigády pri 
rôznych s lávnostných prlležltostiach. · 

V tomto t•oku si pripom1name dejinné udalosti ako sú 
55. výročie. Velkej októbrovej socialistickej revolúci~ a 50. vý
ročie založenia prvého social!stického štátu na svete. I ĽSU 
sa zamera l! programovo t ak, aby spom1nané oslavy vyzneli 
dôstojne. Ľudová ilkola umenia Milolla Ruppeldta v Bratislave 
na Die brovom nám. č. 2 pripravila tieto podujatia: 
l. XI 1.972 - Verejná členská schôdza, ktorú usporiadal ZV 

ROH a ZČSSP na tému: Realizovanie záverov VIII. všeod
borového zjazdu na konkrétne podmienky nášho pracovís· 
ka a spomienka na kpt. Jána Nálepku. 

8. XI. 1972 - Verejná členská schôdza ZO KSS s prednáškou: 
Postavenie učitela v soclallstickej spoločnosti a medzi
ludské vztahy. 

14. XI. 1972 ,-;- Koncert .žiakov školy venovan5' akcii "Bojujúr.l 
VIetnam , kde sa čistý zisk venoval v prospech bojujú
cebo Vietnamu. 

16. XI. 1972 - Výročná schôdza ZRPŠ spojená s koncertom 
žiakov - v Zrkadlovej sieni Prlmacililneho paláca, kde 
odznela prednáška k 55. výročiu VOSR a Mesiacu pria
teľstv.a . ... . . /-"' ~ ·-

20. XI. 1972 - Koncert žiakov školy k Mesiacu priatefstva 
v Dome družby. 

15. XII. 1972 - ·Slávnostný koncert žiakov na záver Mesiaca 
priateľstva v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. 

10. -I. 1973 - Slávnostný koncert žiakov školy pri pr1leži· 
t osti 50. výročia založenia ZSSR. 

V Mesiaci priatelstva bola na škole vyhlásená súťaž o naj
lepšieho žiaka ročntka, ktot•á bude slávnostne vyhodnotená 
vo februári 1973, kedy sa aj uskutočn! koncert najlepšfch 
ži~kov školy, ktorr budú ZRPS odmenen1 vecnými darmi. Sú· 
tazný materiál bude z diel sovietskych a našich autorov. v de
cembri je v škole Inštalovaná výstavka ,.50 rokov ZSSR". Uči
telia majú k dlsROZfc!l zaujfmavóstl a čHanie o ZSSR. 

Mimo uvedených podujatf Ľudová škola umenia Miloša Rup· 
peldta - na požiadanie - dá rôznym organizáciám k dlspo
z1c!l kultúrne úderky pri pr1ležitosti oslavných dnf ... 

)ANA HRDINOVA 

Tu adstrihnút 

VIli. dni 
komorne i 
hudby 

Jeset'i tohto roku sa v ·Ban
skej Byst ric! optlf niesla v · zna
men! cyklu koncer tov VIII. dnf 
komornej hudby. Tohtoročné 
koncerty boli naozaj vynikajú· 
ce a prťťažlivé, nakoľko boli 
vopred avizované vysokým 
úspechom na BHS i vystúpenia
ml v televlzii. To azda spôsobi
lo, že návštevnosť VIII. DKH 
bola skutočne nebývalá. Prepl
nené sála Robotníckeho domu 
bola dostatočným zadosťučlne
n1m aj organizátorom tohto 
hodnotného podujatia. 

Na prvom koncerte (16. X. 
1972) vystúpil Komornt orches
ter Státneho konzervatória P. l. 
Cajkovského z Moskvy, mladý 
umelecký kolekHv, vedený pro· 
resorom Michailom Terjanom. 
V ich výkone , vládne prec1zna 
práca, stavaná na technicky do· 
konalom a jednotnom s tvárne· 
ni diela 1 výrazovom podanf. 

ského umelca Petra Topercztl• 
ra. V štýlove rôznorodom pro
grame ukázal celú hlbku svoj
ho talentu. úvodná Galuppiho 
Klavtrna sonáta bola naozaj in· 
terpretačnou perlou. V druhej 
časti klav·lrlwho recitálu, ktorý 
vyplnila hudba 20. storočia, To
perczer exceloval. v klavtrnom 
cykle Mauricé Ravela Gašpar 

·. noel demonštroval nielen t ech· , 
nickú čistotu a dôslednú zre· 
telnost, s majstrovsky využitou 
pedallzáciou, ale predovšetkým 
zv9raznenie bohatých zvuka· 
vých farebn'ostr impl·eslon!zmu 
a dôraz na myšlienky diela. 
Vykreslenie každej časti bolo 
svedomite dotiahnuté do detai· 
Iu. Svo j prfklon k súčasnosti 
pot vrdil aj v Troch skladbách 
Kl. Slavického, ktorých nároč
nosť zvládol hravo a nenútene. 

Koncert starej barolwveJ 
hudby, hraný na pôvodných ná
strojoch, bol tret!m v poradí 
na DKH ( 21. 10. 1972). Pred
stavil sa súbor Capella acade
mloa z Viedne. Bohatý progrmn 
( 8 autorov ) obsahoval viacčas
tové skladby, ktoré svojim 
krátkym rozsahom boU nároč· 
né na interpretáciu. Umelci sa 
predstavlli ako veľmi kultlvo
van1, prectzni v naštudovaní a 
vyjadren(, jednotn( v sOhre, ale 
Ich. výkonu chýbala oná Iskri· 
vosť z hrania, muzlcfrovanla a 
radost zo stvárnenia, akft po
znéme u našich Warchalovcov. 
Dňa 26 10. 1972 sa predsta· 

vii Komornt orchester StátneJ 
kapely z Weimaru - NDR, 
Program ladený zväčša v du· 
chu klasicizmu, uviedol v or· 
vej časti večera skladby Jána 
Nepomuka Hummela: 8 va rlá· 
eU na tému O, du lleber Au· 
gust111 - skladbu velmi rahkú, 
vtipnú, nenáročnll a pritom rú.
bivú a Koncert pre klavlr a or
chester As dur op. 20, č. 113, 
v ktorom účinkoval ml aM !;\O· · 
venský klavirista Alexandflr 
Cattarino. V tomto brilantnom 
a virtuóznom diele umelcl v 
celkovom dojme nedotiahli tvnr 
koncertu, chýbala prec(znosf v 
podanf sólistu, a ko a J spoľahll
vosť v sprievode orchestra. 

Jesenný cyklus koncertov ko· 
mernej hudby v Banskej Bys· 
tr ict st našiel uZ svoje pevné 
miesto nielen medzi poslucháč· 

David Geringds, čelista zo ml, ale 1 v · celom koncertnom 
ZSSR, ktorý okrem Interpódta živote mesta. Ak sa však po
'72 vystúpil aj na Dňoch ko - zrieme na cieY Dn! komorneJ 
mornej hudby IJ Banskej Bys - . hl,ldby, nie je práve naj1asnej-
trici. · · ' št Ak · nahliadnfn).l.e do dram~: 

· .. ·r " · .. ···- .,. , .. ... ' ťúrglckilli'ó ' · pl~íúľ • b~Jbro·cn'9'Cli: 
Zjavne to bolo badať v Mozar· koncertov mesta, . vidfme všet· 
tovej Malej nočnej hudbe, ako ky koncerty zamerané komorne 
aj v Grlegovej suite Z čias Go!- - čiže vystúpenie symfonické-
berga. Svojich sólistov Natáliu ho orchestra v Banskej Bystri
Gvo.zdeckú (husle ) a Davida ci je naoaaj slávnosťou, ktorá 
Geringasa (violončelo) pred- býva raz, čl dva razy do ro· 
stavili v Inštrumentálnych só- ka. Preto by bolo vhodné, aby 
lo koncertoch (Bach: I. kon- zodpovední pracovnťcl hudob
cert pre husle a orchester ného života v meste porozm~š
a mol, Boccherinl: Koncer t pre. lai! nad bohatšou koncepciou 
violončelo a orchester B dur) . Dn1 komorneJ hudby, ktorei by 
kde obaja mladť interpreti osi· nechýbalo Isté konkrétne za
nlli vysokou · internretačnou cielenie [prehliadka mladých 
úrovňou, štýlov9m poňatrm a interpretov do určitej vekovej 
bravúrou hry. kategórie, alebo tribúna komor· 

Druhý koncert patril klav!r- ných telies an.) . 
nemu recitálu mladého slovan- EVA MICHALOVÁ 

Najväčšia zbierka slovenských l'udových piesní, vrcholné 

dielo národovcov 19. storočia 

Zásielková služba SHV OPUS 
Szaboova ul. 11/b 

Sloven~ké 
spevy 
vyjdú v siedmich zväzkoch v slovenskom tiudobnom vydava

te l'stve OPUS. Prvý zväzok vyjde začiatkom roku 1973. 

Pretože ide o dielo vydavatel'sky vel'mi náročné, budú sa 

SLOVENSKÉ SPEVY š íriť prevažne subskripciou. Nezabudnite 

si ich preto objednať už od prvého zväzku v zásielkovej 

službe Opusu. 

. l 

l 

Bratislava 

Objednávam si u Vás prvý zväzok Slovenských spevov 
v počte .... . . exemplárov. Súčasne Vás žiadam, aby 
ste mi na dobierku zasielali aj ďalšie zväzky tohto diela 

tak, ako budú postupne vychádzať. 

Meno: 

Adresa : 

HUDOBNY ZIVO'l' - dvoj týždennlk. Vydáva Ministerstvo ltultOry SSR vo Vy · 
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L incoln Cen t er v New York u ( v ~t ··eae 'lO I'á ''u clova 
Metropolitan Opery, vpravo tmcloua Newyor~lre í Whur 
mó ,1ie. uzadu vpr avo Jm llwrd Sr:lwol of Mu~ic J 

Ulička u št vr t i flarlem. 

New York - pre väčšinu našich ob· 
čanov znie meno tohto veľ\{omesta a ko 
čosi vzdiali~ i1~, J\edostuphé. A jJredsa ·
moderná doba ďaleké približuje, ťažko 
dostupné ~ prtstu pňuje a ži aľ - stiera 
ta k romantické ilúzie a predstavy; kto .. 
ré v nás zanechalo čitanie napinnvých 
a predsa pravdivých príbehov európ· 
skych kolonizátor ov Nového sveta - z 
čias imi ·nie tak velmi vzdialených. Ak 
ešte koncom' minulého a začiatkom toh· 
to .,storočia podstupovali mnoh! kra jania 
útrapy a nfi)bezpečenstvá pri d lhých, ni~
ko!kotýždľl.ových plavbách v dus nmp, 
špinavom · a ·chorobami · zaplavenom pod: 
palub! .malých, · nepohodlných "kocábol{"·. 
p'ri ceste "cez veľkú mláku", za ' prá .' 
cou, potom dnes posta čí necelých 'desa1' 
hodín .. cilstéllo času letu pohodlným Ile· 
t ad.Iom, z .Pr~hy clo New Yorku. A ta k ---:-; 
k\:!d,• absolvujete kus rozhovoru so · su ' 
sedmi z · Chir any, ktor! . idú za obchodom 
dp. Mexika, . hocUnku-dve sp.ánku,. d.v.o.jná. · 
s obné , konzi1movanie chutných jedá l a 
nápo jov, ked venu jete chvíJku pozomos
ti:' prelriletárťéôúi .. rfľmu: pótôm šie"'inož·. 
no aj trochu prekvapen!, že. sa u~ , [{on~ ' 
čia'' širol<é. pri-estory .-At lanUku. V•11llbke 
p,G,ZdT ujete "ma.Ličké "' , zaoceán$ke ·paFnl- . 
~y;· ke if .sa . p:od~ lietad-lom :-ob! Iivia . br~h y .' 

• • . v zaJatí mrakodrapov ( Batter y Park). 

~ 

S l:ubomír Ciiek c:.· . . 
slovE! ll Sko U 

udbou 
do 
sveta 

New 
York 

l. 
Nového sveta, zará mované dlhým!, úzky
mi ochranným! vlnolamami. Lie ta dlo na
lietav!1 zo s.l!ven \, oto~! ~Jl. ntt(l morom 
a od mors kého zá livu pristáva na le· 
tis!{u, ktoré nesie meno ). F. Kenn edy· 
ho. Prvé kroky na pôde Nového sveta 
sa ničím neodliš ujú od tých miliónov, 

·, l\toré prechod!me na pôde nášho s tar é 
· ho, dobr ého kontine ntu. Horšie j e. •. to už 

s orientáciou na . preverkom leťisku, '· 
vlastne komplexe let ísk. Ešte šťastie, ŽI-! 
máme v zahraničt spo!a blivých· pracov· 
níkov, ktorr dodržia s lovo Patrí medzi 
nich · aj Ladislav Masll ryk - predstavi· 
tel . Č.P-skosl ovrmských aerollnll v ~ew 
Yoi:ku. On ma po celé tri dni v· tom tp . 
meste sprevl.ltlza l a pr-á ve je ho nezištná 
poli1oc bola rozhod u júca pre úspP.šné t'O ' 
kovania · v USA. 

' . Všade na svete nájdeš čechoslovákov. 
,. Aj v ne\"'yorskom ho-teli..Commodore ma 

na recepcii pl'ivftn la pani Blanka, ktorá 
sa. v.r.a.j iba p redvčerom . vrá tila z do vo 
lenky vo svo jej t•ódnej vlasti. Mal som 
teda protekciu - a le pa rdón, ta ké d&čo 

. v a mericlmm biznise ne poznaj ú. Na Mnn· 
l1attane je tvrdý ·bi znis - tu naoza j z 

. dobré tJO s lova nevyžlješ. ' . 
Ubytoya nie na . rohu , 42: ·Východne j llli · 

. ce a ·3. 1 t riet!y ' - to '·Je vlastne r.en1·•·um 

Ma nha ttanu, odl<lttf je všade blfzko 
Ovšem pozor: " bllzko" má v New Yorku 
iné rozmery. Ak povieme, že budovu OSN 
je ocl tial za r ohom, potom je to aspoň 
20 minú t ostrej chôdze , al{ je Central 
Pa rk "neďaleko" - t al< dobre j trištvr te 
hodiny da le ko; moderné kultúrne cen · 
trum s Metropolltun operou a budovou 
Newyorskej f!lhat•mónie ešte o kus da
lej, s lávna . Cávnegi'tľ ~Tal! zasa - o nie· 
čo ·b liMie. Donedávna na jvyššia budova 
sve ta, 104-poschQcl.ová Empire State Bu!l · 
ding, tá sa vyp!na ta kmer pred vami, a 
je asi 1 kll). vzdialená . 

Pretože českosl ove·nsl'ý zastupi teľský 
úrad je vo Was hingtone, mojou jedinou 
oporou bol T, , Mosaryls: z ČSA. Na priel< 
tomu, že práce mal práve v tomto obdo· 

· bí "vyše hlavy", venoval sa našim hu 
dobným záujmom s veľkou obr.tavostou 
a pochopHllfm. V.ďu!!a jeho pomoci pri 
jal ma na druhý deJ~ viceprezident jed· 
n.e j ·z na jv1ičš!ch agentúr USA - Hu rok 
Concerts INC - pán Proudh. "č a s s ú 
p en i a 'z e'' , a ta l< mô j rozhovor trval 
asi pol hod in y, no nevyriešili sme celý 
rad problémov . Na prvú otázku - ako 
hodno títe i:l oter tt'j ~! · ,priebeh turné ·súbo
t·u Dukla v Kanade a l;:JSA - odpoveda J· 
" Dohl'á IÍ I'OVPI\ veľ ké ÚSPP.ť:hy; SOIU ,SpO-

J ~~--z o·v.ý f es ti' v~ a·l ~P o 
'• ' l • ' . 

[ Dokončente · .zo . 4. str.) · cholnou akclou tohto rolw bolo 
·zostavenie medz!národnéllo or· 
chestra INTERJAZZ, k torý vied· 
li SLIDE HAMPTON a V ACLAV 
ZAHRADNIK. V tomto telese 
účinkovali: t rúbkár DIZZY REE
CE (Jamai·ka). trombonis ta 

11om na pumollol k oživBnlu 
edičn e j činnos ti v g t•a uJo !'()no· 
vých l'i. l'JTJií ch; I{Hždá z do_t !lraz 
spome nutých a kcií našla odo
zvu na platn!Hc h. Pa nton vyďa l 
k festivalu tri titul y: Kar el Ru
žička + 9, jazzové koncerty 

·-Alexe ja ·Fr!~da a Gajané s 
JOČR-om. Supraphon vyda l LP 

.s orchestrom Hampton - Za-' 
hra dn! k (nahrávky z r . 19711 
a v čase fest ivalu r ea lizoval s 
orchestrom tľalš i u plat11u prP. 
Gramofónový klub. 

Okrem uvedených - špeciá l· 
ne restlvalových a kci!, sa sa· 
mozre jme prezentovali i mnohé 
ďalšie československé skupiny. 
Z t ýchto sa žiada vyzclv i.hnúť 

kojný". Upresnlll sme ul! defin!ttvne ak
ceptovaný Slovenský komorný orchester 
na turné v roln1 1973. Pá n Proudh s ú
časne potvrdil zájazd Slovenskej filhar• 
mónie· clo USA v sezóne 1974-75 s tým, 
~e sa nechal informovať o dirigentoch 
a t•e pertoárových možnostiach. Terml n 
definitívne potvrdi do konca mar ca 1973. 
Súčasne požiadal, aby s filharmóniou 
pricestoval ako sól!s ta Peter Toperczer, 
o ktorého úspechu na tohtoročne j TIJI 
bol už informovaný. Agentúra Hu•·ok 
pre javila záujem o s úbory SĽUK tt Lúč
nicu a prípadné turné súboru Branisl:IVa 
Hronca. Zástupca. agentúr y. pr,ice~tu jn do 
Bra tislavy, .kde pre neho pripr avíme p re
hrävku všetkých troch súbor ov. Na zá· 
ver pán Pr oudh po tvrdil dobrý začiatok 
naše j s polupráce a záu jem o jej ďal
š ie r ozšírenie. 

je to iste do brý štttr t mladej sloven
ske j hudobne j kultúry na ame.rický kon· 
t!nent . V tomto pripade už totiž nejde 
o ojedinelý, náhodný folklórny súbor, 
L\tOL'ý by mal iba nasypať zisk do vrecka 
agentúry, ale o sedem položiek z rôz
nych žiín rov naše j hudobnej lwllúry, 
ktoré sa budú renlizovať v s polupráci 
so serióznou, v amerických pomet·ocli 
mimoriadne progres!vnou agen túrou v 
rozpätí budúcich dvoch rokov. Nemali 
sme v rukách n!jaM !né tromfy, a l< o 
úspechy našej hudby na európskych pó
diách - t eda kva litu umelec ke j práce 
potvr denú oficiálnymi kritikami a zod
povednú partnersl<ú prípr.avu naši ch 
agentážnych rokovani. Nič iné. Ved ešte 
na Zilčiatku r okovania sa ma pán Prou clh 
opýtal, kde lež! v Európe Bratis la va -
či azda niekde pri Záhrebe. Ked som 
vysvétlil .. rozdiel medzi·.s.Jovinskom v· .. :]u
ilOslávii a Slovenskom v českosloven
~ ku, potom pochopil a ospravedlnil sa. 
Tu som si znova uvedomil, kofko máme 
>Jšte nevyužitých možnost!, aby s me š!
t'ili vo svete dobré meno našej vlast!. 
je t o naša povinnost tým viac, že sú
časne s export om nášho umen ia sir1me 
v bl!zl<e j i ďalekej cudzine dobré uJono 
socializmu, • k torý umožnil vznik ä •·oz
voj nášho nového hudobného umenia. Tu 
prestávame byť pracovníkmi al<e jsi Inšti
túcie, tu sa naše zamestnanie stáva po
slanlm. 

V New Yorku som mal možnosť vidieť 
ešte celý rad za uj!mavých vecí. Prešiel 
som štvr ťou čet·n ošskej chudoby Harle
rn oul, viclel som čfuslm š tvrť, chodil som 
v noci hore i do le po Br odway!, po Bo
wet·y, ulici plnej odpadu l ľudskej s po
diny. Videl som prepych i bohatstvo; 
kultúrne pamiatky a umelecké diela v 
múzeách i monumentá lne budovy veľ
kých spolo~nosti - svedkov súčasného 
rozmachu. Ale videl som aj úbohosť a 
biedu, otrhaných !ud!, ľudí na dne, kto
t•ých tá to spoločnosť vy plavila na peri
fériu. lba tu som pochopil charakteJ·is
ti ku newyorsl{ého Manhattanu, ktorú 
som si krátko pred odchodom prečftul 
ako citát sláv neho gitaristu J. McLaug-
111ina v našom časopise Expres: ,.Žijem 
vo vražednom Manhattane, ktorý č love
ka zniči pre svoje pBtešenie a alkoho
likov, šialencov a narkoma nov raňajku· 
je." 

Krátky pobyt v New Yorku bol pre 
miía veľkým zážitltom: Viem, je to málo 
na tal<é veľls:é mesto. Azda iba po viac
t•očnom pobyt~ môže človek poveda!, že 
New York pozná. Možno práve preto na 
mľía zapôsobili · tieto dni deprimujúco. 
Bol to prntš velký a náhly zážitok plný 
enor mných kontras tov, čo je pre vníma
vého človeka nadmerné sústo. A nav yše 
som už žil vo svojich myšlienkach da
lelw na juhu a merického kon tinentll, v 
hlavnom meste kra jiny, kto rá vzbudzuje 
v poslednýcll ro lw ch v celom svete ver
l< ú pozornosť - v Santiagu de Chile. 
Ale to som ešte netušil, aké nové zá
·~ i tky ma tam očal{ávajú. 

( Pokračovanie v budúcom čísle ) 

jedŕný titu l __:_ ·variácie na ba· 
letnú hudbu Arama Chačatu
r iana Gajané od Kamila Hálu 
(autor tiež d lr igoval l . Výber 
ma teriálu je nekonvenčný, 1 
ked už poznáme niekofko po
dobných pokusov o jazzovú or
chestrálnu a daptáciu klasických 
skladieb [naprlldad úpr ava ba
letn'e j hudby de Fallu El amor 
brujo na platni Sket ches of 
Spain Milesa Davisa a Gila 
Evansa, al~bo plati'• a Stan Ken· 
ton - Richard Wagner ]. Tento 
t r end 1 tak vša k je a ostane 
okrajový. Diela tohto druhu ·sú · 
najpôsobi-ve jšie v . podobe, akú 
Im · 'tu,.č il skladatei , a ·navyše 
časť hudby z Gajané .- Sabfový 
tanec, je zvlášť chúlost ivá, ·ked· 
že už bola znehodn otená pr!· 
veľkým _počtom rôznorodých 
úprav. JOČR sa však dane j úlo
hy zhostil s lmponujúcou tech
nickou precfznosťou a táto pro
dukc ia je da!Jlm medzníkom v 
ús il! smeru júcom k udomácne
n iu - , veľkých kompozičných 

· ERICH ·KLEINSCHUSTER· (Ra-
kúsko ). saxofonis ti OZREN DE
POLO (juhoslávia), LUDWIG 
PETROWSKY (NDR). MIHALY 
RADULY (Madarsko ), RONNIE 
ROSS (Anglicko ), l<lavlrls ta 
VINCE BENEDETTI (USA), kon· 
tra basista KLAUS KOCH l N,l;J R.J. 
a bubenlk BILLY BROOKS 
(USA ), doplnení poprednými 
československými hudobníkmi. 
Orchesteŕ hťar · š tanda rdné 
skla dby svetového re pertoáru, 
na ktorých sa mohli fa'hlm " 
ujednotiť sólisti rôznych kt'B· 
j!n - v úpravách oboch Iéacl 'e· 
rov. Celkový dojem bol výbor · 
ný: orchester 'disponoval všet
kým, čo prvotrl eďne teleso toh: · 
to druhu potrebu je : invenťných 
sólistov, zau]fmavé inšpiru júce 

. fAZZOVÍ ORCHESTER ČINO

.. HRY NAROD.Nf:HO DIVADLA V 
PRAHE, J.{torý dir iguje Ladislav 
SIMON (fest ival a koby pr inie
sol renesanciu československé· 
ho veľkoorchestrálneho iazzu1. 
Toto teleso ·vzniklo v r . 1971, 
má priam ideálne možnostj pre 
nácvik jazzového r epertoáru hu· 
dobn!ci nie sú za ťažovat1í hra· 
n!m komet•čnej h udby, nielm f· 
kokrát do týždňa skúš a jú kon· 

Spomienka na pražské jazzové 
dni. Sníml<'a: J. Dezort 

resttvalového tl lCJ U!U za po Jtll 1 

slovens l<l hudobníci. Na o l vá
racom Jmncer te vystú pil NOVÝ 
TRADICIONAL, ktorý v lmnku
re ncii obdobne za meraných sk tJ· 
pín (v tr.n večer vystúpt lo pl.iť 
rlixie la nclov 1 výborne obstiíl. 
Kritic i jed uoZJlačne pok ladali 
vystúpenie Brtttislttvčanov za 
vrc hol večera. Zvlášť zau ta li 
hudobn!ci na sólové nástroje 
tfron t lincJ, l<torí presvecl~ il i 
na jmä tech nicky bri lantným vý
ko nom, v taluJj miere vefrn l 
zn eclkavým v danom žánr1 Na 
treťom koncer te účinkovalo 
kvarteto GATTCH, ktoré má v 
Prahe tábor · priaznivcov - a 
tnk ich hudbu tu dobre pozna· 
j ú [v ten večer vystúpili 1 tll f! · 
ktoré crtllšie roclmvé skupiny a 
v sále dominovalo mladé obe
censtvo) . Alm zv yčttjne, GA'ľľC II 
zttujali svojim onginálnym vo
kálno·inštrumentfllnym koncep· 
tom, 1 ls:eď miestami ich liva
litná produkcia pôsobila chlad
ne, bez momentov vzn tcllll a 
naplitia. V l<a Zdom prlpnrle 
však môžeme byť radi prime
•·anej reprezentácii: v budúc
nosti bude potrebné udržiavn t 
znovuobnovený lm ntakl· slovr>n· 
skei scény s festivalom ·· plôch s n á ročnou rormovou vý· 

s tavbou v Jazze. Z oyganizač
•n ého- i , hudobného hladiska . v,r- ·-

! • ~. 

·1 úpr avy, technicky vys pelých 
s ekciových hráčov a strhujú cu 
rytmickú sekciu. 

.. Tol!oročný .• fe?tival v mno-

ce r tný repertoá r 1 a fes tiva l 
ukázal, že tieto podmienky 
dobre využili. Swingu júca súhra 
sekcH a sóla J ii'ťh o Stlv!na a 
Svatopluka Košvanca priam 
dv! hall d ivákov .zo stollč lek. 

Po viacročnej absencii sa do IGOR WASSERBERG.I!:R 


