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1. október 1975 - Me.dzinárodný deň hudby 
Sviatok · hudby 

Prtvet národného umelca ZSSR Dmitrija 
Dmltnjevli!a Sostakoviča k l. medziná
rodnému dňu hudby 

Drahí priatelia! 

Dnes máme my hudobnfci velk~ sv•a
tok: po prv~ raz oslavujeme Medzinárod
n~ deň hudby. Spolu s nami ho slávia 
aj v mnohých iných krajinách na svete. 

Tento deň musf byť vskutku sviatkom, 
" meninami" hudby - umenia najspoto· 
čcnskejšieho, umenia. ktorú cestuje po 
svete bez vfz a netreba ho prekladať do 
rozličných jazykov. Myslfm, že v tento 
deň aj naši mili kolegovia - spisova
telia, výtvarnlci, f ilmári - splatia daň 
nášmu umeniu a povedia o iiom, o svo
jom priatelovi - v rozhlase a v televí
zii niekolko pekných stov .. . 

,.Hudba otvára nové svety", povedal 
skladater Robert Schumann, ,,odzrkadfu
je hlboké procesy duchovného ži vota''. 
Hudba sprevádza človeka v živote od 
kullskv až po hrob. 

Sami to ani nepozorujeme, ako v bež
nej reči použlvame mnohé hudobné ter
mfny: hovoríme o " peknom Ióne", o ,.takt
nosti" správania sa. o výchove harmo
nicky rozvinutej osobnosti, o práci ply
núcej v tvrdom, dubrom ,.rytmP." atd'. 
Vari to nie je jasným svedectvom toho, 
že hudba preniká do najširillch oblasti 
ná li ho kazdodenného života ? 

Každé naozaj velké hudobné dielo je 
svedectvom úvah a myšlienok nielen jed
notlivca, ale vefkého počtu rudi. V sk lad
be skutočne významného hudobníka znie 
vzdy hlas všetkého l'udu. Ci nie te do
k azom toho tvorba Beethovenova alebo 
Bizetova, Verdiho alebo Musorgského, 
Prokofievova alebo Brittenova ? Clo vek 
pri počúvanf hudby môže akoby všet
k ými svojimi .,svalmi" cítil spätosť s ce
lým svetom, mílže zistil', do akci miery 
bíja jeho srdce v jednom rytme s po
prcdn~mi súčasnikmi, a jeho úsilia splý
vajú s myšlienkami a náladami všetkého 
ľudu •.. Hudba zjednocuje rudi a po
má ha každému ~love ku hlbšie pocit'o
vat'. poznať samú ho seba, obohncu je je
ho cltenie i myslenie. 

Uskutočnenie prvého Medzinárodného 
dňa hudby roku 1975 sa časove kryje s 
veľkým dátumom - s tridsiatym výrn
člm vilazstva nad fašizmom. V tejto ver
kej jednote ľudi v boji proti antihuma
nizmu, ako vieme. zohrala hudba vý
znamnú úlohu. Piesne ai symfónie, zlo
žené skladatefmi rozličných närodnv a 
venované vojne. zneli zn hrozných čias 
v mnohých krajinlich svela a ako bubon 
vyvolávali rudf do boja proll fašizmu. 
V~;o;n om toho je tažko zhodnotiť ... 

Hudba. tak ako aj ostatné umenie, pre
živa dnes zložité časy: hfadá nové pros
triedky, aby vyjadrila na u vzrušujúcu, 
ale al slávnu súčasnosť; konkrétno u nás 
- ale al v iných krajinách - nové su
r.ialisllcké ideály, túžby rudf novej spo
ločnosti. 

Pravda. v hudbe. tak ako v hocikto
rej inej ohlasli tvorivej činnosti , treba 
rozhodne hľadať nové cesty. Keby sa 
umenie zastavilo vo svuiom vývoji, zna 
menalo by lo lr.lto záh ubu. le tiež správ. 
ne a potešilefné. že naša dobu pozná 
mnoho ciest na obnovenie umenia -
rn7.ličné lvoriv6 osobnnsti kliesnia licio 
nové cesty v rozličnvch krajinách. kaz
dv po svojom . 

My, snvietski umch:i nezabúdome na 
L eninov urlkaz. ~e umenie nemá slú~ il 
hurnvm dcsattisi•:o m. ale miliónom prns
l ých rudf oa svete Láska rudu k hudl)e 
nás povzbudzuje, ale núti nás ai pre· 
veril , si, akou cestou kráčame pri hľa
d ani alw ro?.vftame umenie - či je na 
šnn cieľo m uspntwilť untrebv ohraniče 
nei elitv. aiPbo llirnkvr.h más posluchfi 
~nv. ktorí majú radi hudbu. Celkový 
obra~ hudbv XX 'l l ornčia ie teraz ne· 
smierne difP"""""v•mv na jednom pÓIP 
lc vvcibrená a zväč§a umelá látka 
mudc•·niznw, na druhom trivilílnnst .,kul· 
túrnej " Industrie. Epidémie lllágrov sa 
DUzájom atrredajt, atrhávajíi masového 

spotrebitela, zalial čo hudobné bunky 
elity sa čoraz väčlimi izolujú a trieštia. 
Clm viac sa hodnotenie hudby na jed
nom póle sláva vecou nedôverčivo po
dráždeného intelektu, tým viac sa na 
druhom póle redukuje na hrubú fyzio
lógiu a primilfvnu módu •. . 

. . . Co však mOžcme okrem hudby na
zvať univerzálnym jazykom pocitov? Co 
okrem hudby je schopné s takou fab
kosťou preklenúť priepasti rozderujúce 
kultúry a osobnosti ? 

Podfa mnohých, súčasné umenie je 
zložité preto. že sa vyzbrojuje nový
mi zbraňami. Ale máme azda právo za
tvoriť umenie pre .,generálnu opravu" 
a zbaviť fudl čo len na čas ich najvys
llieho duchovného pomocnfka v živote ? 
Zrejme nie. Preto keď pokračujeme a 
zintenzívňujeme svoje tvorivé hradanie, 
nikdy nesmieme zabudnťíť na lo hlavné: 
umenie musi slúlr.iť rudu; pri experimen
tovanf v rozličných jeho oblastiach a 
pri hľadaní nov~ch výrazových prostried 
kov nesmieme zabudnúť na b l a v n ú lí
niu v rozvíjani umenia, oa jeho hislo
rickú kontinuitu. Stavajúc mosty du bu
dúcnosti nesmieme spaľoval mosty spa
jajúce súčasné umenie s jeho vefkuu 

minulostou ..• Súčasné umenie a hudba 
musia díistojne nlest ďalej ta fetu ver
kých lvurivjiéh objavov fudslva. l podujatí k Medzinárodnému dňu hudby 

Dnes, na Medzinárodný deň hudby. 
tuk oko aj v akciách Medzinárodného 
týidňa prebiehajúceho v týchto dfwch 
v Kanade. hlas hudby bude zn ie! v d e 

siatkoch a stovkách divadiel a koncert · 
n~ch sálach, v rozhlase, na lelevlznej 
obrazovke i v predná kuvej sieni. V ten 
to sviatok hudby, or~anizovaný z inicia· 
tívv a rozhodnutia Med zinárodnej hu· 
dubnej rady UNESCO, pevne verime. že 
aj v našich časoch bude hudba spliiat 
svoje vznešené poslanie - zjednocoval 

a združovať fu df v mene najvyššieh, naj 
pokrukovejlllch idei našich čias, predo 
\ lletkým v mene idei mieru a pria terstva 

medzi národmi. Nech sa rozmnožujú ra 
dy tých, ktor! obdivujfl dejateľov a pria· 
tefov hudby. Nech prináša ľudstvu šl'as

lie, nech obohacuje jeho duchovn ý ži 
vot , nech pomáha človeku ra hšie znášal 
1-ial a plnšie a aktívnejšie poci tovat ra
dosli života na našej 'ZEMI! 

Ot)a L okt{!bra t. r . sa 

t. tnictativv UNESCA 

uskutočn! prvy Medziná

rodný , deiJ hudby. Táto 
IOimortadue významné 

kulturna uda lost, ktorá 

dopr~ia r nemá v hudob 

II I!J lustóril obdobu, do 

stá\lt nový, poztt!vny 

t.lll)"•CI v obdob! po het 

su• !.llllJ KOn le1·encli a stá 

va sa tak medzinárod

n IU demunstrtic tou kul

tm·u yr h hoduôt európ

skych národov l rozvo

JIH' YCh krajin a v pinet 
1111Hre dokumentuje mie 

rnv<! l1eslo - Hudbél spá. 

1a njrody. Tejto histo 

rlckej udalost1 s1.1 zučaqt . 

l'luJú mnohé kullúrue 10 

stltucte, domáce l zahra 

n • čné rozhlasové a tele 

viwe vysielania. 

* * * 
V koncertnej s1en l 

!>lovenskej rtl hd rmOn1e 

uskutočn! sa 1. X. sláv 

nostn)• koncel't k Medzl

llároctnému di)u hudby. 

Zaslužllý umelec LadiS· 
lav Slovák bud o !lu·Jgo · 
vut orchester Sf v kom 
pozíciách Bedt·icha Sme 

tunu - Predaná neves

L1 f predohra l. Leoilu ja 
náčka - Taras Buľba a 
v Conce1'ltne jána Cikke
•·a ako sólista vysttipl 

V znamení spolupráce 
V di10l.h l d 2. soutombra t. r . Sd v But· 

t islave, v Klube sklacll.ltolov Slovensk6ho hu
dobného fondu konalo prlpravné slrHinulle 
zástupcov socialisttckjich krajín v Medzinti
roctnoj hudobnej rude pred jef tohoročným 

VRin9m zhroma žclnním. ktoré bude v Kana 
de. Očastn!ci strrtnutta posúdili stav akli
v!ty soctallstickýrh štátov v čtensHch or 
ganlzáct!!ch MHR 11 možnosti iCf d'alšir.ho 
zvyšovania. Podobné pracovné a koordinač
né porad v Sl! už ~tn l l tradfclou. Prvá sa k o 
naia r. 196'l ltež v Bratislave, ďalsie dve 
boli r . 1974 v Bertine a 1. t'. v aprfll v Mos 
kve. Soculllsttcké kt'lllinv prtpri.IVIit pre to 
hoi'Očné valné zhromaždenie dva návrhy 
prvv významný nHfm!l pre budúcnosť hu 
dobného života Brattslavv. druhý pre slo
venské hudnbné kultfii'Y vôbec: Rl doterat· 
šle fórum pre konfrontáciu rudovet hud:)l• 
zo soclal lstlr.kých krajin - Prix de musi
que l'nlklori(tue dr. radio Bratislava •·ozsfl'lf 
na retoeurópslw trtbunu folklóru: b l orr-Hl 
ložt! kAndidatúru Pruhv a Bra lislavv na 
usporiadanie Valného zhromažden ia a kon 
gresu MHR v roku 1977 a súčasnP. v tom• o 
t'Oku presadi! mect.ll ťažiskové pro~,·amv 
UNESCO lómu .,Postf!venle slovanskýrh kul 
t úr v európskej a svAtovet hudbP XIX . a XX 
storočia" 

2e spot u prácu sorta llstickjich kra lfn v 
rjmrt MHR prinllšn ovocie a zvvšulr IJI'ľ.~ 
tíž SO!'IIIIISliCkýCh hudobných kulllll' vo 
svete, mnrkantne cloknzuli"l viaruró vvd!ll'l• 
né a lnstltuclcinaltzovuné podu jatia 1 us'pe-

Sn(mka;; K. Vyskocil lPokračovanle na 2 . .str. l 

z;rslutllý umelec Franti

šek Rauch. Slávno~tný 

IIOIJCI!rt bude V pl'lamom 

Pl'l' 'tm.c vysielať na sta
m et Pratislava Ceskosl o

venský r ozhlas v Bl'd

ltsi EIVA v spolupráci so 

Sl01·enskou hudobn ou 

radou u Ceskoslovcnskou 

telHvlt.lou . 

* * * 
Vyrc~t.n ý pod1e1 bude 

mat Medt.márodny de11 

huclhy V Struktúre ruz

illttSOVÓhO vystelanla di1a 

l . X. V r·clácii Dobré rá 

no, v ktOI'Cj sa zabezpe

čuje spolupráca všetkýr h 

žánrových redakc1f, bu

de dominantou otvorenie 

stávnostné!1o dňa hudby. 

Spomenú sa najvýznam

nOJSifl svetové a domá

ce hudobné akcin t po

U' E' I UNESCA. autor i IC· 
l át!~ pripravia rozhnvo

L'Y o; významnými precl 
~l!.v i:,. lmi násho hudoh

néhu .r kultúrneho živo 

tu PrHv1delnú rctéclu To 

iA ntii; l'ytmus venu j9 

rnthlm .. v 1ento dm) naj

liS[HlSIIOjiHm nahrávkam 

leta zo štúcli! OIRT, v re· 
lllrli Plosr1ou za mier u 

vedte výber najlep!;frh 

plesni s danou tomat l

kou z rovnomennej I'OZ· 

hlasovej súťaže. Na sta

nici Oevfn odznoju r·elá · 

rte P1·tx Bratislava 

rnr.clziná•·odný huclnbny 
iH'ogram pri prl te?.ttostl 

Mr.tlztntlr·odného diH-t 

hudby a Zlatá hl'<inél 

! Košice) - výber naj
uspesnejš!rh pesničiek 

7. rovnonumného telr.vfz. 

nr.ho r.vklu a konrrl'l z 
n11hrllvok Clauclil:l Ar-
raua. - o-



Opet•ný ZÚfJÍsníl~ 
Sezóny 1972 73 a 1973 74 znamertalí v päfdcsiatročnej histó· 

rii opery SND pravdepodobne rta}vélčší prlliv ltostujríciclt za
hraničnjJch spevakov. Spomerlme asporl rítrzkovo, ze v tomto 
období mohli sme na nagom javisl..·u v slede rtiekolkých me· 
.~tacov konfrontovar tri vynikajúce predstauitelky Bi:etovcj 
Carmen: Sttpertemperamentnrí čiernu Američanku Brownovrí. 
rafinovane zdrianllvú Juhoslovanku Cvejrčovrí. k tragike po.~
tavll inA:lirwjrícu Bulharktt Mtlčeoovú. Atlantou, Nor ejka. Piav· 
ko, Krum a Sotkilava nám umožnili porovnát•at, kolko si kaz
dý :z mclt osvojil belkarltovej techniky na cllltodobýclt študrj· 
ných stáiach v Taltans1w. O najlepšiu Butterfly prvých clvoch 
se::on novej budovy SND súperili Maďarka Lac:vová a Bullw-· 
ka Tomova-Sintova Margarita Lilavá nám predstavila kaliber 
A::ucen11 veCkýclt javísk, Ml/1.-a Stojanouičouá predv1edla, aktím 
spôsobom vítazí so svojim1 t'erdiov.~kými hrdinkami vo Vredr11 
1 .\.1etropolitan opere .. 

Pravda, určitd hypertrofia hostí mala v odra::e na prax do 
mace/10 sríboru aj t1eni.~té .~tránk11 - súli.•tl u altemovarttírh 
ulvhácll populárnej svetoPej klasiky .m k sr·ojim partom d os 
tal'alt d ost sporadicky. V t omto smere bola uplynulá sezóna 
1974 75 s čiastočrte redukovarrým počtom hosti krokom k r o· 
::unwému k·ompromi.~u. ZiaC, pokle.~ k vantity znamenal aj po
kle.~ k·vality. Z temer troch tuctov ::ahranrčrtých speuák·ov 
bolt ozajstným prí•tosom vari le•t piati .~re.~ti: Gorochovskaja, 
Tuftlnová . Tkačenk·ová, Nurmela, Mazurok,. . Azda len Sovte· 
tr rtezo.~tali cllžní pre~klamovanej druzbe med:1 reprezentatíu-
11111111 scimamr socialistrckých lcrajin , llocr aj t11 z pôvodne 
ohlasot•aného exklu::ívneho trra protagom~tov Cajl.·ovsk·élro Cu
pe•ta Onegirta zostal napokon iba pred.~tar•itel trtulnej ttlohll· 
Bulllarr nam p0111íkl1 dobrého, ale u ich i mecl::111árodných re· 
lliriác/1 len prreme~'lólro ter1orist11 MarutoPn. /1erl1nshr S tát n~ 
oprra prevódzkouý typ Mart111a Rtt::mn•tna. Jed111ým .~pičko
t•lim spevlikom z Budapesti bol v .~e:ó11e aj vdu~·a l nterp<iclru 
1974, lltladJi baryto>tr.~ta Miller, rwnun.~kí a pvl.~kí partneri 
ná.~ chceli uspol.·ojtt s druhou a: trefo11 garnitúrou sälist ot•. 
A tak po se:::onacll .. ookálnycli hodov" prr.~lo ro::čaror·rmre. 
Klríst villlt I'Cdenw opery S D r~emoí11o, ltáclum by bolo po· 
t r eb•té !er1 pozomej.~1e slecl oriGf, čo po mika aqe•tt ri ra . Ta /Jy 
sa mala v budtíC>~Ostr rozhodne pre::e11tovať za~vätenejšim r•Ji · 
brrom a kt>altlatwne bohatšou ponttkou. al.·. prapda. ::o st ra•lfl 
popredrtých opemliclt speval.·ou .~ocwlrsllrktíl'h ~·rajin rx1stuje 
záujem o r•u~tupe•1ia u S D 

Vystrípenia zahrwtičnýclr umelcov, hoci len okrajovo, vy· 
tt·arajri /rei profil ~cény • . ~úboru. Ba rtat•onok srí ča.~to zrrlim 
1.-ou umeleckej r·ó::•rost1 lll.~li l urre t• nelo4·ál•l!JCII meradlnclr. 
Preto radšej d'atšía recluk·cra vei:erou so zallraniért1ím1 lwstumr 
- nech však po umeleck·ej strrinke majú u::clu sviotoi:nu pr1 
ciwf! *"'* 

V prázllnlnov\\ch mesiacoch sme Zllroglstrovall dve ~lvotni!! 
juhlleá v9znamných lnterpretnčnýeh ZlllVov 'lvetovel opnn 
Obe provokujú k zauumavým a aktulílnvm irvflhám. Cerstvy 
piltdeslatnlk Nicola! GEDDA 111. júla 1 ud lvuto neobyčajnou 
~fr kou svojho reprrtoAru le ho rrancuz~kl hrdinovia [Fa u<, l, 
Viliam Melster, josé, Werther. Pélle11s 1 Imponujú grac1óznn., 
tou prejavu u temnou tyrlčnostou výrnw; teho l domeneo. Rol
monte, don Ottavlo a Tamlno zodpovedatir nntnáročnej!;!m po
žiadavkám mozartovskel St91ovosll. su otedlnolf svojou výr·c~
zovou mutnosfou a v povojnovom obdobi suporlt s nimi môtu 
azda len kreacle nebohého Wunderlicha. "'a medzinárodnej 
aréna 1e Gedda at uznávan9m Interpretom partov Vord1ho, 
Pucciniho a predvordiovsk9ch majstrov [Artu ro v čerstvej OH· 
hrávke Belliniho Purftánov na platniach suotočnosu Philips 
sa dokále blysnúf absolútne unlkatnym trojčlarkovým F ). 
Umelec sn už pred vyse desatročfm úspešne t>okusll o lyric
kého Wagnera ( Lohenl(rln na bavreutskom festivale l. v sú
časnosti st>levn v PHrlžskt•l opere tenorového Gluckovho Orfea, 
Jlevyh9ba sa moderne [napriklad účinkovanie v svetov9ch pre
miérach Llebermonnovet Skoly žien a Barber·ovet Vanessv ). 
Klo počul na p!Htnl Gedrtových hrdinov rusko! klasiky. sotva 
móle uverlt. te Geddo vyrlistol. Skolil sa a t>Osobf v ce lkom 
ln9ch zomepisn9ch šfrknch. Ba lehO podanie Lenského le oi.te 
m:lk~le, zovm:.tornenejšlo. te v i'lon1 vi,\C "šlroknl ruskej du
se". než v lntl'rprnlát:ll Atlantovn. l:l Norejku, preslaknutých 
prvkami draveJ ítalfanity. :-.;E'možno obrsr Ceddovu umelerku 
drúhu sk>elého koncertného speváka piE'sňovej a oratorlálnej 
llteratury a napokon dodajme. že nahral no platne vyše tur.ta 
kompletov na tznámetslch v1Pdonsk9ch operiet (Strauss, Mil· 
Hkker, Lehár, Kálmán). 

Od Glucka po Barbera. od plesňovej miniatúry po operetu. 
Vždy na samej hranici dokonalosti, vldy bez al<ýchkoľvek 
hlasových problémov (Imponujúc! rozsah!) . vždy s hlbkou 
v9razu. vždy v Intenciách š•91ovostl. Nerenrezentute žlad:1o 
,.národnú školu spevu" (vari len nie švédsku, preto, ze tu· 
doval v Slokholmell - alebo ak chcete. tak vSetky. To zme 
nepresvedčivo. Nť!sporné vsak te. že zt\zomlm Geddovho ume
nia 10 vynikajúca hlasová technika t>odT~ .. unlverzátm.n škol\" 
ktorou spieval S\•éct BJ~rlln!l a emec Wundorllch. prlivo ako 
Anlet•fčan Tucker a Talian BergonLI. Téi mu umožt)uje nará 
baf s hlasom podla tetama Raz ho skrotiť do nearektovanfoho 
mozartovského legata. raz ho rozvibrovať v dlhodvch9ch k>~ 
denrlách Rosstntho. raz vtesna! do urisnt.l dlk<'le ~prec.hges11n· 
gu, raz rozliať do mllkkosll Catkovskfoho fráz. 1\ polom pri 
chódzu v9r1lz ako or·odukt umelcove! fnlerpr!'tačnct lntnlrgnn 
cle a nevšectnet muzlkalltv. schopnost nálsf lnlf'r•ur·etočné pro 
striedky udekvátne obs.thu sklaclbv Výraz Ako nucblnvba, v\\
raz ako pr·ctav .. nár·uclnóho" 11 lt ulť'n tlrkC•ho v !Pho Len~kn1n 
Lohengrlnovf, T.am!novl, F'austov1. Viraz Ilko umenie. pod kto· 
r9m stolf pevna baza technlkv. remes111 ...... 

Jubllutúrt>ho i;ostcteslalntka Marl11 del t.IONI\CO [27. jula) 
hádam pt·ellstovov.tť netreba. Skor st trehu t>ovzdvchntiť. ?P 
azdn nalv:ll'~rPho tall.•n,koho tE'nortstu povotnovel ()ry tl<Jtná · 
me dopostar Ion z niPkoTkých pomlnut~:Tnýr·h r·ozhl.tsovy. h 
pásov a ututnf. k9m Moskva lle!Bhrutl Budilpos! d Bt>rlfn m~<l l 
mMnost na~ vo s.r kochal illhtl mm~n 111. UcltVlllll tu tým vflll' 
že PrM:~k tl tar. kl!JrA jP lórum nn vvst ítpPniu nurvý.:numn•'l 
šfch o<,obno;.tl :.VtJIH hullhv ako prv~ hudobný ťostlval socrA 
ltsllr.kl'ho táhora, nepr·Ivitala al ce t~ rud dnt~rch hviezd svn
IOVPI opl'rv (ož tlel mu16 výnimky v polov ici ~ostcteslutvrh ro 
kov). 1'ožko nlíj~( pro !ento fakt togirké vysvellf'IIIP, prP.to~P 
vefkť dh'hWrlll. hli>t·umerllall~ll a orchPstr·álno teiPsá Prahu 
ra v postednýrh rokoch Ul l Brnlislavu l urnvtdelne na vs lP 
vu lír. Nozl\ujPIIl, I>Or.lt zbytočného luxusu? - F'uktorn zostáv i! 
~e smP pri nn~r!'h orohot' h rWt>rlvftull C<ltlasovtl, Slmtonatuvu 
Fr icka. Bustfaninfho že sa ut sotva strPtneme s Monacom 
Tflbald tovou, Gobblrn Prfvftame vober nlekPdy '\l!lssonovn 
SutllPrlandovt't Cnballnóovú. Kubafvanskú, Frenlovtí, Janowltzo· 
vu, BumbrvovCI, Chrtstorra. Steplho, Cossottovú, Dominga, Bnr 
gonzrho. ? Vo vvrRttlvanf nP.má zmvslu pokročovat, lebo b\ 
Sll no~in oštfl neledn11 dostatka vBTkých operných spevákov. 
htorl kvulltHtívne predčla t9ch «~o k nám Prichádzajú pro 
strodnrctvom našich agenllír. V nedatokel Buctape!.lf sa v prle 
behu rmslednllho ctesofročla vystriedal značn9 počet umelcov 
svetuvP i vokálno! elity. Var~a·1a sl do nedávne! premiéry Fal 
staffn pozvHia dvoch svetoznámvch Interpretov hlavn9ch par· 
tov Verdiho t>osledne1 opery - G. Evansa [Falstaff) a R. Res 
nlkovn !Oulcklvl. Nezostáva nič Iné, než zaobstarať st zrav
nen\ rv · hllkový lfstok do Budapešti a nátsf sl kontakty s ta
mo1srnt •• nr noklml'llčkou. Inak sa totiž naše kritériá na srwv 
nobutlu 1 wl-.t'O\ ct{ - skOr naopak. JAROSLAV DLAHO 

Správy HIS 
japonsk9 muzikológ julchl 
Mlyasawa, ktor9 sa zauíftna o 
slovenskú hudbu, zvláSť oper
nu tvorbu, pri svojej návšteve 
HIS SHF vyslovil prianie uvlest 
v japonskel odbornej tlači štú· 
ctte. týkajuce sa slovenskej 
hudby. K tomuto učolu mu za
slalo HIS SHF spolu so Slovar
tom kolekCIU gramoptatnf. no
tového a propagačného mato· 
rl á lu. 

a adresu Emmy Henz-Die
mandovet. švajčiarskej klavi
ristky, zaslalo IIIS ktavlrne 
skladby J, Cikkera. D. Kardo
ša, D. Marllnčeka, A. Moyze· 
sH. A. Očeoáša, E. SuchOila a 
l. llr·u1;ovského. 

[ola Kuras, americký dirigent 
a muzlkolós;! sl pre rozhlasové 
rt~lácte vyžiadal skladby E. Su
chor)a f Svmfontcká fantázia na 
Bt\CII. Kontemplácle. Poéme 
macahrel a slovenskO tnštru· 
mentálnu hudbu XV I I. a XVIII 
storočia r Musica antiqua siOVIl
cu). 

)aroslav Soukup, rtadtter a séľ
dlrlgcnt Severočeského symľo· 
nlckého orchestra Teplice. pri 
SVOtef návštevu HIS Stn' sl vy
počul zo .:vukovych zlíznu mov 
skludbv Dusana Murllnčeka 
[Simple ouvertura 1. Milana No
váka [Koncert pre harfu a or 
chesttJr l. Ota Ferenczvho [Par. 
tiUll a Jozefa GroMka [Amé
by 1. ktoré mieni v nasledu lú
cet sezóne zaradiť do pr·ogrH· 
mu. 

Pracovník ZSS hudobný skla
d.rtcf A. Zenlilnovsk9 sl>rostred
koval zásh:lku rozsiahle! ko· 
lokclo ,r.:t·amoplntnf na Zv!lz 
skladaterov LotvSskPt SSR. kcle 
pretavll l zánlom o sirstavné tn 
fOt'llláCIO O SIIČ1Snej sl oven!>kOI 
hudbe El ~111111 (Jre I!IS ~HF 1>0· 
skvtll nahrlívkv a protJIIgačnli 
matPr·rály lotyšsko! hudby. 

K Medzinárodnému diru hudby, 
ktor·ý UNESCO určilo na l. X 
Hl75 prlprHvllo HIS SIIF v spc;
luprácl so Zväzom slovenských 
skladatofov a Galériou mesta 
Bra tislavy spomienkové podul<l
tle na nedávno zosnulého ~6· 
nla hudby XX. storol:la D. Sos
takovl l:a. V rámci akcie, kto 
rtl prebehne o 17. hod. v pries
toroch Mirbachovho paláca, 
l>redvedlo Slovenské kvarteto 
VIl. sláčikové kvarteto sklada
teTa. 

Cena mesta Piešťan 1975 
Rada Mestského národného výboru v Plc ťaooch vypisala ., 

rfimcl lubllajného XX. piešťanského festivalu, z prllezltoatl 
30. výročia oslobodenia Ccskoslovcnska Sovietskou armfidou 
súťaž na pôvodné hudobné dielo. Porota na čele s predsedom, 
národným umelcom prof. Dcziderom Kardo om hodnotila par
lit6ry 21 českých a slovenských sk ladaterov, zaslané do !111.
ťaže. 

Porota navrhla udeliť Cenu mesta Ple tan takto : 
I. cena Oub n Martinček, Bratislava - za skladbu DVE SKLADB\' 

PRE VEĽK'~ SLACIKOVY ORCHESTER (venova né mestu 
Pie ťany) 

JJ. cena Alexej Frled, Praha - za skladbu SONATINA DRA
MATlCA (pre husle a klavlr) 

111. cena Arno t Parsch, Bilovlcc nad Svitavou - za skladbu 
PE:SlNA (skladba pre flautu, vio lu, harfu a k lavlr] 

Cestné uznanie udelili t 9mto autorom : 
Lukál Matou ek, Praha - OBRAZ (pre orchester) 
Slanlslav Hochel , Dubovany, okr. Trnava - EPI NJCl O PRE 

VEĽKi' ORCHESTER (spev na oslavu vflazstva l 
Karel Sodomka, Praha - 30 MIROVYCH LET (symfonický !lU

chod) 
Vojtech Wlck, Brezno - MAGNOLIA. Intermezzo pre trúbku 

a orchester. 

Bratisluu.~ké hudobné .~lavno.~tí 1975: u bohato za~tupenej re 
prezentácií rukriskcho llllerpretai:ncho umertia predstavujeme 
\1o::artewtt Orr:lle.~ter Sal:burg s dtngerttom Leopoldom Ha
gerom, ktorJi .~a 1ta festrvale uced1e u d1elacll W. A. Mo::arta. 
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Snímka: J. Vavro 

(Dokončenie z l. str.) 
chy hudby soclallstlck9ch krajin v ostat
n9ch rokoch, napr. TrlbO.na áztjsk9ch krajin 
v Almo-Ate, Medzinárodná tribúna mlad9ch 
Interpretov v Bratislave, umiestnenie súčas· 
n9ch skladieb na Tribúne UNESCO v Parfžt 
a l. 

Nov9m momentom, ktor9 zaiste zv9š1 zod· 
povednosf národn9ch hudobn9ch rád socla· 
llstických kraJin a ~ch zaangažovanosť na 
medzinárodnej spotupr lícl, 1e zriadeni& Eu
rópskej reglonálnet skupiny Národn9ch hu
dobn9ch rád, kt01·ej sekretariát bude od 
r. 1976 stabilne sfdllf v hlavnom meste NDR 
v Berline. - 1. ll.-

ŠKOLA A HUDBA 

S akou pesničkou a ako pri klavíri? 
[Pokračovanie z člsla 17 HZ. l 

Zaktadn9 problém raclonall· 
záclo výučby Improvizoval kla
vft•nv sprrevod k zvolenej me
lód ii moZno potom vidieť nie 
v tom. aby zlak hfadal vsetky 
alebo vllčslnu modelov rte!.e
nla, alo aby vedel. kde to r·w
šcnle exist uje. Konečnt:t v po· 
dal(ogfr.kcl l:lnnosll sa neraz 
z Itl VU 10 tá sada. že nu určitom 
l>lupnr nlr 1e tttk{l dolelllé ku 
mutovať dc~tšle tzolovunó pO· 
watkv, alo clote.:llé 10 naul.lt 
sa, uko pl'lstupovať k rleseniu 
l>robttimov a vedlet. kdo rHl!de
me lntonnáclu o l>POsol>e rre
~enta. "lebulo hv tedu od vncl 
uplatnil uvndený vseober.n9 
poznatok l v l<lkl'l 'lt>I'Ľit'lrkel 

zírleiltosu. ukou le tvorentr 
~PI'Ievndu k danPI melódii. Rle 
~nnle IA ufahčené tvm. ze ka/ 
dý 1i~k klavirista sa s rOwvml 
druhmi základnóho akorclickó· 
ho, lnut!H'nóho, polyľor11rkého l 
~l\ llzovanfJho sprievodu strel !:l 
va od prvého ročnfka vyučbv 
1 te možn(l nkáz<Jt žiakovi, Žťl 
vptr on urč ité modely pozná. 
má Ich. <tlebu mul nncvlčené, 
niektoré dokonca ul ~pamlltr 
:-in ilakovl a učflcrovi ostáva 
rl(lsll problém v9boru vhodné 
ho modelu zodpovedojCrcP.ho 
r·harnkwru dane! melódie. tex 
tu, tempu al!T. Uplatnenie, rot 
vflanle. aplikovanie modolu dll 
vu dostatok prlležltostl nretH 
vl ť t vor!vost nlolon v schop 
nosti slvllzovar st>rlnvod. air 
1 v ~>Chopnosll splltného nnaly 
rtcko-syntetirkého pohfadu nn 
11rané skladby, na chápanie Ich 
Struktúry, obsahu, formy attr 

Niektoré z problémov uvá
clzun9ch v tomto prfspevku sa 
rieSII! tltl rozn\'rh stupr~or.h 
urovne žiakov v sk. roku 1974-

75 1 na LSU v Leviciach a ukl!· 
zalo sa. žo pre rozvo! hudob
nosti 1e potrebné a nevyhnutné 
uresall.:ovať uplatnenie prfstu 
pu k hudobno! činnosti det! 
tak, 11ko to poznáme z myslfe
nok t9ch hudobných ped<~gógov 
mtnutostl t súl'asnostl, ktot•ým 
Ide o to, aby hudba botu súčas
tou llvotn, aby sa dell uč!lf 
pra prax. pre vta~>tnu t spolo
čr~nsku potrebu. 1\nl:lka ,,S pi:.· 
nlčkou u klavfru" sa o to sna
ži tlel, t k elf "ltHl" vo sť ére 
ľudove1 plesne. T!llo okotnosf 
azda ZHprfčfnu te prf'fcrovan;o 
použlvania sprievodu akordrc 
ko· ftguratlvneho a ostllllltneho. 
Ak by sa tlíto mvsllenka no
sorúvne pochopila, mohlo bv to 
v te!>ť k ztozvvku. Je nravá ru 
ka hra melódiu a rnvá <.,pľlt'
vod. Autorkám vsak rde o čosi 

1né: vvfahčl! (ažkopádnost dB· 
ll, ktoré la najltJdnoduchsf snCl· 
sob >.lll'tevodu t>lesne tJOkli.tdtltír 
melódiu v pravt>l ruke 11 kvlnt 
akordv na kH7.det dobe v ra
vet ruke. Uvodený ztozvvk v~al< 
možno pripfsat zvllčsa na vrub 
tradično koncipovaných kiHVII' 
nvch škOl. Moderné klaviruf' 
~>kotv totiž zd0ruzr1ulu u>. od 
nočlalkov lineárnosť hla>.ov. 
rovnocennost obidvoch ruk. 
roz loženie melódie do oborh 
rtí k. Možno by nre ciP ll 
bol bllžM tento prlnch>. ako ho 
uoznáme z úprav fudov\\rh 
niAsnl v sučasných mndarskyrh 
~kolách. Schopnost tvori( dru 
119 hlas k melódii, kontrapunk 
llr.ké cftenlo bv bolo azda pri 
rodzenetšle, kebv sa dell obo
známil! a dOslednetšw st uvr 
domlll prlnclp protlpohybu dru
hého hlasu, teho ďalsl rozvoj 
tak, aby harmonicky a rvtmlc 
kv korešpondoval s melódiou, 
prlncip potreby pohybu jednO· 

ho z dvoch hlasov a l. Autor
ky tieto možnosti ako l mož
nosti Imitácie Jon naznal:llt. 
Podobno (o len naznačená mož
nost akordlckef Styllzlícle v 
pravej ruke a tednohl~su v ra
vet. I ked táto š1.yllzácla súvi
si s preferenciou popularnej 
.:ábavne1 a tanečnej plesne, kto
rá tu komunlkovana l v ča
sopisoch ťor·mou zápisu meló· 
die a prlslušných akordlck9ch 
značiek. Rozsfrenfm pohfadu l 
na tulo problematiku a v9be· 
rom vhodn9ch modelov vznikla 
by i šanra ovplyvntt aj Ideovo
estetickú lírovert schopnosti 
hodnotit a žiakmi Interpretovať 
tuto tzv. rahkú muzu . 

Outšlo ukážky charakteristic
kých uprav v závere publlká· 
r.íe umožuuj(r záujemcovi pre
l.!! pri klavfrl pek11é chvfle nie
Inn s posnlčkou českou, ale l 
'i plnsiraml rusk9ml, francOz
skvml, amerlck9ml, španiel
skou, porskou. Ntektoré, det· 
skému rhápanlu primerané 
"moctetv" slovensk9ch rudo
vvch Pltlsnf mOlo pedagó,s;! do
t>lnlf zo zblerkv M. Nováka 
"40 slovenských fuclov9cb ples
nl". Bolo by vhodné uvažovat 
o vvtvorenf slovenského pen· 
dantu knfhv .,S pfsnlčkou u 
klavfru" Ak bv na to nebolo 
etos! sil. te potrebné uvu~ovat 
o tel preloženf. emolo bv však 
i~t len o Pl'oklad textovei čHS
tf [tuk 10 "preložená" do sto
venčlnv klavh·na skolu l. nie 
skôr o adaptáciu. Možno ne
voľkú. ~lo tukú, aby podsllltná 
čust nlosi'lového materiálu hola 
slovenske! proveniencie: lebo 
len vtedy budú dati muzlclro
vat. ak budu vvchádzat z prv
kov, ktoré sú Im známe. 

BRA ISLAV VARGJC 



Súčasné, aktívne, 
umelecky a spoločensky 

tomo špecifickos ť zameran ia a 
uloh tohoto. v coróp~kotn kon tnx 
te vzácneho umcleckcho telc!.a. 

Mcdtt ďal~lo problémy mol"lO 
t.trddiC otázku nara!.tanlu reperto
ár u u tyto teho postupne sa ztm:n· 
~u tilcu roprlzovo:s f. čo nepriaznivo 
vplýva na udrwnlo vysokliho Stan
dardu r corlz. Zdanlivo sa tieto 
sku točnosti mOto zda ť ako mdXI· 
mnllsllcká pot tadavka, r ealita 
dne!ln6bo stavu však vytaduto pro 
pr ofesionálnu či nnost - pr ofosto
nálne podmienky. 

GRAMQRECENZIA 

angažované 
hudobné 
divadlo 

Na prahu nnvel , ezóny hovorime s umeleckým léfum opery SND 
PAVLOM BAGINOM. 

Opern~ aábor vkročil do !18. BO

zóny s presn~m plánom, ktorý cel
kom tedno:&nai!ne te ohnivkom v 
reťazi dlhodobého plánu formo
vania a pro[llovanla sáboru. Vie
mo, le a nových predatavent uvi
dime Mozartovho Dona Giovanni
ho, Verdiho Travlatu, Urbancovu 
Pani úsvitu a Waxnerovho Lohen
~rlna. Ako by ste :&dílvodnill u 
radenie jednotlivých titulov do 
dramaturgického plánu 1 

Keď z od~lupu divadel ných 
pr á'ldnin sumari zujete sezónu 
1!174· 75 - ako su vám lavia nic· 
len aktiva, o kto r~ch sa prlrodze· 
ne hravor• prl jemnel&lo, ale al pa
sivo '? 

- Sezóna 1974 v celospoločen
skom kontexte v r elo l oblasti ku l. 
líl rv 11 teda nl v SND. bola deter 
m•n tv u1á nimrovc~ nfm dvoch v9 
ro~l · 30. výroCun Slovenského nií
r odnf•ho povstania a 30. výr oe:m 

oslobodenia no Ol v lasti Sovie t
skou nrmádou Ttrto v9znarnnli 
udalosti s11 ~tall erikom zll kon lto 
h lavuým tnsplrdl'ným Zd l'Oiom dr u
maturglo l COIOSIJtÓIIIIOhO UlllOIOC· 
ko-provudtkovl!ho plánu. Na~ou 
snahou bolo - 11 to nupokon ostá
va Hl hldVIlOU bllllltUU do IJudúc
na - vytvéro f Očosné. aktlvne. 
umelrckv a sooločenskv an~ato
vané hutlobnt\ divadlo. k toré svo 
Um char aktt>rom tllne zodpoved-l 
kullurnym potrobám nar;e l vyspo 
l el soclultstlckal spol očnosti. T tcl
to h luvné ulohv a rlolo sme v t á 
sude ~u l ntll usp!lsn!l Dozaista 1>~ 
bol tdUIItndvý 111 ce lkov~ pohl<~d 
nll llt>lvn ulé tri bUZOnv od návru
tu ouArného a ba letného s(tboru 
do r unovovunol budovy SND. Spo 
mttnlnm at.oor) tu skutočnost že 
za toto obdobie sa oodarllo vv i.Ju
dovaC bohatý r 0znovr stevn9 ume· 
l eck9 náročn9 1 névštevn lcky za
u llmuvý r opor toár . Trldsa C~tv l'l 
o per ných a btJ iotn9ch titu lov ~u 
časného chvlldOIItého pla~átu u t
beZJlllt.llo tukmor 970o náv~t ev. 
nost prndstovonl . čo nema obt!n
by v histór ii SND. 1\ napokon lU

Iste nie sú nezauflmavé ani ume
lecké konfrontácie na scénarh v 

LUBOMIR CIZEK 

Hudobný 
rozhlas 
napred u ie 

l . 

Je to skutočne t ak ? Mo:•1o 
by 11iekt orl čitat elia videli za 
t i tulkom teJ tO ~ llidte r adšej 
otaznlk, ako bodku. Nebudeme 
však tla ttadptse ll tČ memt. raft
še j sa poklistme kottkrétnymt 
fak t ami na prrk lade hudobn~· 
lto vy .Ytelanta ntU ho rozhlasu 
dok áza( , že hudobný r ozhla.f 
naozaj napreduje a ie má pred 
sebou vclkfi, dost(IC ne•tapltlOtlý 
prre~t or. Zarouct\ j e vsak boha 
t o t~aplllella st ucL•uca t vor i vých 
tispecltov d11e.~ u! vtac ako pär
desta l ročneJ tradtcie ro:hlaso
vej kompoucnej t tlll erpretač
llej. dramalttr gickej i progra
movej či•mosl t. Jej cteCavedo· 
mlí oyh(adáuwue, t rredenie a 
oži Po vanie t uorwého odkazu 
rozhla.~O IJ!íclt lwdolmýclt osob 
no.•tí - je j('(l •m : málo vy11!i 
t'UIIIfclt mo:•w' t 1 /uulobtl~lw 
ro:;/llu~U 1J UICUMW.\II l IJ ILCIJ• 

Prahe. v Brno o v Ko!Hctach. alo 
at v NDR, Gr6r.ku. v Ta liansku a 
v Bul harsku a pochn l>llllfnu. v du 
mácom. ale dnes ui mlJdzlná t'..ld
no uznávanom oro!>trodl Brnll~luv 
skýr.h hudobných slávnoslf OrJJO 
by sa vravie( o mnohýr h ď ll~lr.h 
ekllvnch o vzn i ku a nrlirl Kom'lr
ného súboru opcrv o balotu o bo· 
ha tel koncertneJ č l n n osll !!Jenov 
SND, o obetove t práci o z.nn toru
~ovanostl mnohý•·h n' ' h (l '"'V 

Snlmka: J. Vavro 

v oblasti hudObtlóho. dlvocloi iiOho 
u v nemalel miero u l IJUII ttck6lto 
21vota. Na po kon zu tuto cel kuv.t 
činnost so v upl ynulo! ~ezóne tl o 
stalo oper nému s(tboru SND vy
znamného ocenenia udolenlm S1111 
net ceny Slovensko! sor lu lhtlt ku l 
r epubliky. Oper n9 l>ul>or SND dnr.s 
stlst red ule kéder dlr lgontov. r o11-
sérov. choreografov. scénogrAtuv 
!>Óitstov, or chc:.tet·. ktor9 v ooslud 
ných set ÓIIHCh čul>lokrát dokét.u l 
svoje vysoké un1o1eckO amblcm 8 

zbor. v ktorom to m11otstvo sklt
sen9ch a obetavých čl enov IHf l o 
zlo1ky. Pochopllerne. su 1 om.lvu 
- ob tektlvueho a subtek llvnllilo 
charakteru. Ak Sl! v odbornej kri· 
tlke oozlllvue prllal nástup nil f
mlad~et a výrazné umeloC'ké pre 
sadonw st redneJ ~u 1wrlirto sólis
tov. ako l podsta tné omladento a 
dobudovanie or chcstrélnet zlo1ky 
s obHVfl ml h l adlme do bud11rno-11 
v rt ešenf l)roblemallk y zboru. te 
fakt, t e nad ~enle oo návrdte do 
z rc k on~truovanet budovy, hut.:Jv 
lltt lá práca vednl PhO ZIHHIIIIIj~r•e 
11 l>llád 1 c itlivý vybet· r "rwrt •ul r u 
vzhladom ntt sueosné llllllnO~II 
zboru opery SND na~l t IJOZlllvny 
ohlas u odbornlkov 1 v návl> IPV
n lckom zázoml Súčasn9 Mllv z!>o 
l'U l nuttull s oh radom "'' vekuv9 
priemer l to ted nou z detormlntln t 
repertoáru, ak hovorime o vvl>o
k9ch profesionálnych krrtér tách A 
PllrSI)8k tfvy n lo su n ttako ružo 
vé . Adnptov zbor ového spnvu 
n lr t !napokon n ie te to Ion prob
lém nA~hu umolorkOho telesu l n 
návrh SlovenskeJ hudobneJ rudy 
na zr iadenie študllnllho odboru 
.,zbor ový spo v" to Z U liU l f t kCIOU. 
k tor á l pt•l okamžite! rnulizác ll hy 
vydala prvé plody na tskOr Po 6- 7 
r okoch! Zatial vldlmo todln(J mot 
nost ri esenia v už!lot spol uprllcl 
so Slovensk9m fllharmonlck9m 
zborom, al ked sl ol ne uvedomu-

Popri pr emlér ov9ch ti tuloch 
operného súbor u te snáď vhodné 
spomEnOt al plánované premiéry 
baletného súbor u. veď obe telesá 
v I stom slova zmysle tvoria nll
del ltufn9 Ideovo umelecký, vzA
tomno sa prel!nu !Ocl a dopli\u tuct 
c.elok. Popr i spomlnanvch premié
rach pl6nu 1nme Inscenovať balol 
P. Mot·ozova Dok tor )atboll. d ielo 
vhodné natmll pre natmlad~to:ll 
návstcvnl kov našol scény a klenul 
svelOVOI baletnej I VOI'bY. Romeo a 
julia S. Prokofi eva, v choreogra f ii 
nlir umelca M. Kuru a v r éžt l P. 
Wctg la a. h. Pripravované protnté
r y a ko celok pokraču lú v kon tl
nu lle výhladového plá nu. vypruco 
vaného na r oky 1971-1980, so z.i 
me,·om uvádza( diela rilznel SIV
Iovet a diferencovaneJ podoby, re
pertoár pestr9. žánrove vyvážen9, 
zodpoveda tú cl ldeovo-umeleck9m 
sna hám SND, ako nár odne! a re 
orozentačnet slovenske! scény s 
katdosezOnnym akcentom na uvrl
donle umelec ky a ideovo v9znam
ného pôvodného sl ovenského a lo 
la. Plánované premiéry budOcHf 
sezóny zohradt,u lú umelecký r ast 
súboru, súčasn9 stav a možnosti 
sólistického ensemblu a kolektlv
nych telies. 

Opera SND je nielen organic
kou súčasťou. ale priam jedn~m z 
pilier{)v BHS, podfn akých krltérll 
ste vybera li loscenácie pre tento 
rok ? 

Spolupráca test tvalového v9boru 
BHS a vedenia SND v uplyn ul 9ch 
ročnlkoch resuvalu, ale l pre bu
ducnosť sa tav! ako natoptlmál net
šiu r1esen le katdoročného vyvr
choleniu hudobne! a hudobno-dra
mallckel prehliadky domácich tvo 
r lvých sil a Iste prosper;nou kon 
lt·ontáclou vyspe leJ zuhranlč net 
hudobne! kult(t r y. A tak v tomto 
r oenl ku dochádza nielen k pHt'll
cl pácll nalii ch suborov na BHS, a lP 
l k ú činkovaniu významn9ch hos
futuclch telies, BelehradskeJ štél 
ne t OPCI'Y. Komorného súboru 
Stétne t opery Berlin a ND Prah/l 
Reper toár s(J boru a t>a l etu SND 
je vytipovaný ako or ganické sú
ču sť colkovéhu dramuturglckého 
protllu BHS 1975. 

Co vl et ko čaké sú bor okrem 
bežnej prcvédzky s pr emiéra mi a 
reprizaml r epar tuérovýcb čl&lel ? 

Prvoradou Olohou suboru SND 
te plniť svo te povtnnoslt na m •
tersket scéne. K umelet kému rn!t· 
tu te však potrebné neustá la kon 
f ron tácfa na v9znamných dumó 
clch a za hrun lčn9 c h scénuch. ' 'o 
v9h l adovom pláne na sezónu 1975 
7tl Sd UVIIŽU Jo S účaSIOU nu§tril 
suborov na festivaloch v Belgicku 
v Rumunsku, v Madar sko, a roku
le sa o zátazde Komorného subo 
r u do Spantolska. Pochopllnlnu. 
t•eallzácla t9ch to podujali nie tr 
závislá len od našich snáh 11 am 
bi eli, a Istá liknavosf v kon kru
llzárli ném kompll ku te každoro~.; 
no dôkladné plánovanie konkrét 
nych úloh . .. 

Pripravil : G, RAPUS l 

EMIL FRA TISEK BURIAN: 

Nonelto In Da. op. 74 

Detské plesne pre Jeden hlas a nonoto, op. 78 

Hré Ceské noneto 

Spieva )l ndľlch ) lndrák 

PANTON ll 0370 G 

Nov9m p lalňov9m titulom spláca PANTON a spoň fl as. 
t oč ne dlh ktorý ma tO naše vvdllvaterstvá voči hudobné
mu odkazu E. F Buriana. V9r.azná osobnost českeJ kul
t Ory mP.dzlvotnového obdobia, mnoholvlirnv umoiPr te 
za ľlxovan9 vo vedomi šl roket voretnostl pr odovšeti<Om 
ako dlvadelnl k . publicista. hor ec. rotlsOr . MeneJ ut ako 
skladater. Burlanova hudobná pr odukcia akoby zo~r á
vala v Ostr anl. nedocenená a nrsoravoôllvo zabOdnnll. 
Pre to treba ocentt dramaturgiu vydovate l stva. te l sna
hu zotrieť nezaslúžený prach z renn9ch pur tllOr . le t 
zlisluhou sa dostáva na t r h roorczentallvny odkaz Burl.t
tta - sklada tera - dva pozoruhodné llousy z teho ko
morne! tvorby. 

Nonello In Do. op. 74 z r ok u 1938 možno smPlo za
radiť k tomu na!le p~lomu . čo vyšl o z Burlonovol l>kln
dotel skel dielne. Cez štvrt časti sk ladby, tasno vvh rn
nené, kontrastné. ná ladovo bohaté Ulltllávemo Burl11na 
a"o ma jstra lvrtky. zvukovosti, poetizmu. oconfme tnho 
pu lyroul ckú oráru v kom pozlcll. duch •tplnos f a vtip. 
Očari nás teho temn ý ci t pro fa r bu n lbtrotn. ktorí> ' " 
ozve v správne( chvili. rozpt'ladu konvPrzArlu s d111~.11111 , 
bez néznakov rafinovanosti. lJI'Irodzrne 11 tesne olvnls 
vzá jomný dialó~ devta llrh, z ktorých katdy le l sOli -
tom a ne rozlučnou čt~s t ou " omu11ktnl>ho celku 

Jnterpretéctu diela komorn9m sOborom Ceské none
to možno označl t za mlmor tadne v vdarenO. Cllllv9 pri
stup k d ielu. technická per fPktnos l . čistota tOnu. zmvsel 
pra v9raz a l yr ik u. vzáJomná súhra 11 zvuková vyváže
nos ť - to všetko sú cenné devlzy v9konu hráčov. V trh 
hre vyni kol zmysel pre detail. cit ore fa rebné tlei'lovanle 
l pol yfonlcku presnosť, plasllcká dynlltnlč nost l pre· 
svedčlvé stvárnenie náladových kontrastov. 

l nter oretaf né kvality Ceského noneto dokumentuJe aJ 
druhé snlmka Detské plesne pre !eden h las a noneto, 
op. 76 na verše Vlt~zsl a va Nazvala, ktor 9ch s0lov9 part 
naštudoval flndi'l ch )lnd rék . 

At toto Bur tanovo diel o te dokladom tvorivého mal• 
strovstva. temnocllu a umeleckeJ fantázie. Jedenást ml
nla tllrn ych c;t rortr k~ch plesni te cyklom náladov9ch ob. 
rézkov. v k to•ých domi nuje ttar m. zmysel pr e humor, 
duchaplnosť. Na prvý llOhlad sO to plesne rah ké, až de
tinsky prosté. No práve lé to zdanli vé tednoduchol>f 
ukrýva chilľllkiPn~ll k v. nál adovO dtforencovanost až po 
nallemnrj!';le odllenp Výrazne sa tu pr etavu to Bur lanov 
eli pre slovo pre farbu a v9znam. V melodike tesne 
vvstuputu do popredia rudovO korene ako Jedny zo 
zdroJov Burtanove! hudobneJ reči. 

V lnw, tm tách )tndrlcha )lndráka vyznievaJú Detské 
ptrsno t>r svejčtvo, t•tsne. s v9rozom hlbokého proti
lia C1~1y tón, sý ta far btl, naprostá zrozumllernost tex
tu sú t9mt základnými k ladmi, nad ktor9ml domtnu te 
kulllvov11 ný prednes, svieti tempHrament, šar m a vttp 
v plost,a;:h vese l ~Lh. citlivá l yri ka až ba l adtčnost pr e
javu v l>los ti'lch náladovo kontrastných. Ceské noneto 
tu zase pr eukázalo svete schopnostt vyntka j(t ceho spre· 
váduča, citli vo r eagujt'lcoho na sOlovl\ho partner a a po
llo tovOho v ln ~trumon tálnych medzihrách a charakterl
znt~nýc h vstu ooch. OpUf tu treba ocen i ť - podobne 
t1ko u prvPI snlmky - tomn9. čtsl9 tón todno tllvých 
ht•áčov. ladnos ť sOhry, cit pr o !arbu, r ytmickú presnos ť 
a dvnamiku. 
Pl a tňa. venovaná komornému dlolu E. F. Bur iana, fa 

rozhodnr orlnasom a oboha tenl m. Ver i me, že nezostane 
ojedinelým pof lnom. slforajOclm z hudohnet mapy na
Sei kultúry biele miesta. z. BERNÄTOVA 

blt:::šej budricnostl. Kon/ronili 
e ta bohat ého odkazrt t oo reo v 
nttnulýclt pok olení so širok o 
ro zve / 11enou. : ó11rouc dtferc tl 
couanou roziJia.~ooou prácou 
SÚČaSIIOSI I - to je ! trOkó a 
bohat á zókladňa, k t orá &k r ý l1o 
množ sl vo inlptróctl l kottkrét 
11ych podnetov. 

•t iesla rozhlasu už nejeden po
: iltVIliJ výsledok pr i r oz§lro 
vaní palety fortem pr ogramo 
Pej prdce. prt §ir Som uplattl o
vanl fej rozmamt ýcll druhov a 
zánrov vo v§etkýcll sf érach 
rozhlasového pôsobenia. Tvort 
vým úsílím o r o::hlasovú ! pe 
ct/lčnosr j e poznačend práca 
vketkých pr ogramových t vor · 
coo od spravodajstva cez publl 

tánrov rozmamt ým spôsobom 
.~pracovallým t r elóctamt. 

Jlrený rozhlasovými ultlamlnaj 
adek uá tnejiu podsta te Tt11dby. 
Zóroue11 je aj najuč:innejší pri 
~lcdova11i meler1 kvanttlativ
ttycll, ale aj kualltatwnycll zá
merov §lro4·ej demokratiZócie 
luulo/mej 1.-ult ur11 u d i/erCilCO
vaných spoločenských vrst vách 
naJtch pracujtictclt. Práve pre
to je lwctobnč umenie najtes
nej §ie spä/4 s r ozhlasom a roz
hlas je zase prtamo e rls lellč 
••e Z11lazaný s celott zložtlott 
§tru4-ttírou or{1ant:mu lw dolll1e j 
lwltrtrl/ Je to kolllta l ol'ame 
tll~ptruJricc, ale zliroverl oj za
"ll;:ttJiiC'C' pr i hoclnotem t era.f
.~ relto stavu a nast olenl naj
"liž Icl! l ďaatclt perspe~· tw ltu
lobrttlto rozhlasu. 

'*"'"' V posledných rokoch sa čas 
t o hovorilo o per spek t w acll r oz
hlasu u ére rozvoja televízie 
Treba prtznar . že próue t oto 
obdobie podnietilo a podnecu je 
k hCadatmt nových cle.~ t . Po 
odst upe rokov mózeme u~ d11e.~ 
konšt at ouar, že strat a poc itu 
rnonopolnf>lto. suverf>nnelto pn· 
' l al'e•tta u rodme masortíclt ~-o 
mwul.·acllyclt pro~lrtedkov pn 

cls tlku, li terárno-dramatick~ 
ú tvary až po veľk6 plochy hud 
by. No vedCa pohot ového spra 
IJOdajst ua je hudobné umer1ie 
•wj§pecifick ej ším rozhla.~ouýnr 
t varom. Pret o zaberó v členiteJ 
.Hrukt rír e rozhlasového pr ogra 
•nrt absolti t• re naj!'ilč.~irt ploclru 
(l' prt('lltf!r(' f lO per('.) , k tor1i 110 

pl11a u celeJ ~trke ltudobnyclt 

Pri llod•Jo l en i po~ tauenta lw 
dobnéllo rozlt lasrt u ére teleLL 
ztc t reba uycltad::ar : pods i ali/ 
huctob•rello w nenia. Jeho t ech
llic4·o t vame výra:oué pros 
/riedky stí zvukovo-akust ickeJ 
pova/ty , •temajú vlast nost i prta 
me lto, konkr ét neho zobrazouo 
nla a vedú k prirodzenému a!J
sl rallovantu. lludobné ume111e 
md teda výrazne najuilčší dar 
t ovf eobec•tenia 1 individuall::o 
uanta zárouerl. Ak vychádzame 
: IIicltlo ~pccifických ulasttlo~t • 
lwctobnčlto umenia, je z hCadt~ 
ka k vality vnímania, pod neco 
I'Ott ia indiuid11álnej predsta m 
t•osti l po.~lucltáč.,kej aktwi r11 
JCdtlOk análový auditívny v11cm ( ľokracovanlo v bud. čts le.) 
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Luigi Nano 
(Z myi llenok a názorov skladatera, 

ktoré vyslovil v rámci diskusnfch 
li tretnulf na Studljno-v9skumnom se
m inbi v taliaOBkej Vl cenze. ) 

..• V západne{ Európe stále plat! 
aklist eurocentrallsttcká prax. akobv 
eur ópska kultúra bola kultúrou ce
lého sveta - a pre cel9 svet. A k v 
v eur ópskych dejinách existovali kon 
taktv s hudbou orientálnou. l ndtrkou 
(odvolávam sa na Debussyho, Mes
siaena. a lebo na praktik y, ku kto1·9m sa utíekujll sklu 
da tella ako Stockhausen l potom tento fakt vytvárd -
podfa mOtho názoru - eurocent l'allstlrk9 spôsob pri
vlastňovania st ntektor 9ch hudobno-tazvkov9ch pros 
tl' ledkov. ktor9ch pôvodná funkcia te Iná. Pod pojmom 
eurocentrallzmus rozumiem nadstavbov9 prlnclp - dO 
sledok ekonomtcko-pollttckej štruk tC1ry. prostrednlctvom 
ktorého st Európ1mla nárokujú prvenstvo pred cel9m 
svetom. Tento fakt môžeme analyzovat histor icky -
na príklade Debussyho, v sóv lslostt s politickou nad
vládou Fr ancúzska na V9chode . .. 

Súčasná funkcia hudby 
... Vychádzam z pofmu .. kultura v plnom zmysle slo

va". kultúra obsahujúca cel9 život, so viletkýml probtl'> 
m amt - teda nielen hudba. mall~rstvo a poézia. Kto o 
kultúre rozhoduje. ktoré sociálna vrstva. ktorá t l'lfld.t 
lu vyjadruje, prtjlma, organizuje? Pretože mt le vzdlll
lené čiste estetické chápanie umenia. ponlmanle vzde
lanca ako osamoteného tndlvfdua, vždv sa vraciam k 
hlavnej téme - k t'unkcll hudby. k tomu. čo Je danf
životom. čo detel'lntnu ie estetickú sociálnu a tdeolo,s;:tc
kú platnost. Ide o dlnlektlcky vzťah. don9 životom, 
ktor9 vytvára_ usmerí1ute a pretvára tav v sebe sa
m om . . 

Otázka: Casio sa vyjadrujú názory, že možnosti tra
dičného vyjadrovania sa v hudbe sú vyčerpané. Je pu
trebná nová reč. Tr eba vy t vá ra ť tlredpoklady pre ume
nie zajlra jilka - a to uhnuvovan i m i r evidovanlm sta
rého a hrada nim nn vií lw . . 

... Všetci máme o t t'il n 111atku. Muznme svoju matku 
l svojho otca tdVI'a>d.t HIP Oll i v nás bezpodm lonečmJ 
pokraču t ll. tll'e toze sme s nimi sp;i tl od narodenia. Ten
lo priklad je d!·t~kv. l'rohiC•m f!' vsak tn y. Trubu v sehll 
analvzovdť hrt~ IP t " l' , lll~tu ri t 1-.r• podmlnnkv nie preto, 
aby sme pOkl\lčov.l!l v pot ituch El .:vvkoch rodttov. 
ate aby sme It 11 dll't·rPncovull a znova V\' lváralt_ Znl ť':I C 
ICh - ntp V ZIII\"SIP dt'Sll'ltkt• ll ml Zitkladu, ale Vid l>'t 
tento proble111 v nuvnj I'OVI III' To zm1nwná - tJI'PhOdll il 
tiť to. čo \\ tvor 1.1 tJ I't!drh{td~:ujuca trlmla. čo z toho 
mole prPvtio~t nastupu júru trieda ahv to tralll l rozvr 
jala, prispôsobovala a nwulln. Aby o,u človek rnoh-.~1 
zmenil, potrebuje poznat mechuntzmv. klo1·é vnucu j:1 
premenu. Nlčlt záklnd - te chybné. Treba objaviť me
chanizmus, ktor~ SPála ekonomické s biolol<: ICkým. psv
chlckým a pod .. preto tu no!de o kontinuitu ll'ttdlclfl, 
ale o to, že práve my objavujeme minulosť. Wt>bern 1e 
dóležltý nie preto, čo hovoria hudobu! or,s;:an l:tátor l 
prlplltan! k lstP.j mentalite, ale pra poznanie dntfn. Dne~ 
práve my - podla potrieb dneska - objuvujeme mi
nulosť. Naprlklud objavenie Vtva!Lllho a teho kon.:umu
cta sa falošne ozn.Jčuie za idvllck 9. ele~1ck\•. oddvchuvý. 
snov9 návrat. Akoby v stlčilsnom živote mul tento skh 
dater slúžiť pokojnému rekret~čnému spósobu žlvotH 
Istej čast\ spoločnosti, !stet triedy n kultlll'Y· Naproti 
tomu považujem za dôltl lité, objuviť V!valcllho v rámn 
dej!n Benátskej republiky, vo vztuhu k tnllansket hu
dobnej tradfcll 1 k za hranične! hudbe. napriklad k Ba
choVi ... 

_. _ Myslfm sl totiž. že nt~sou úlohou (e .,objavovat~ 
Sme - teda ustflvt ~ ne hladáme 11 nt~cbaclzame . .. 

(Z knbánskrhu časopisu MU SICA pre luzila a spra 
r.r•va lf\ E M<l r ·ov f•l k nv á . l 

Pablo Pzcasso: Pastorate 

GAUDEAMUS JUBJLUJE 

Budova, v ktorej sa purwdujtí huäob11é stitu:e Gauäeumus. 

Táto v9znumná holandská lnst!- terlál). Edičná starostlivosť vytld-
tuc!a, ktorá má mtmOI'iadne záslu- vate!ov neobchádza ani Iné česko-
hy o propu~áctu súčasnej hudby, &lovenské mestá; spomína naprf-
a významne sa podlela na š!ren! klad súčasnú tvor bu v Podebra-
s(lčasnej holandskej hudby, oslá- doch, Ostr ave, v Brne, v Olomou-
vlla v septembri tridsiate v9ročle cl a pod. Táto Insti túcia, ktorej 
svojej existencie. V najnovšom z jubtletné oslavy sa neobmedztll 
pravidelne vydávaných bulletinov len na koncerty, ale l na ana l y-
nrináša preh ľad v!>etk9Ch med.:!- tlcký kur z a besedy skladateľov 
národn9ch hudobných suťažl a s krit!km!, pripr avuje bohat9 pro-
vsetk9ch svetov9ch festivalov cc- gram pro r ok 1976. Okr em tradlč -
lej jesene. Pozoruhodné sú odka- ného luterpretačného k onkurzu 
zy 11<1 uvádzanie sučusnej tVOI'IJY bude to e~te Medzinár odná vokál-
v Jednot livých mestách. Vlackrl!t na suťaž Arnolda Sch1lnberga a 
je v preh!ade zastupená l Br at!- organová sk ladatelsk á sóťaž. Za-
slava a Pr aha a informácie o st:1- klada ter a r iaditel Gaudeamu 
časne! t_vorbe na tohoročných Bra- Walter Ma do tal r l r íležltos-
tlslavskych hudobných slávnos- ss s P P 
tla ch (bulletin spomlna tieto sk u- ti tohto jubilea Gutenbergovu pla-
točnostt e~te skOr ako vyslel ort- ketu v jeho rodnom meste M alnze. 
clálny slovenský propagočný ma- N. 

Chile - spev a správy 
Dňa 11. septembra, v deň výroč ia udalost! v Chile, dostala •• 

do rúk verejnosti publikácia, k lurá dokumentuje solidaritu sveta 
s bojom l!f lskeho rudu. a publikác i i ChilP. - spev a správy sa 
podie fa jú osobnosti umeleckého sveta. Knihu vydalo vydavater
slvo OR v Halle. Z mnu~stva zaslaných príspevkov vybrali edi
tori ohlasy najvýznamnejšie. Zastflpen9ch je 200 autorov - vf
tvaruíkov, spisovaterov, novinárov. f otograf istov a skladatefov 
z 30 krajin. V zozname prispievatef uv do llttblikíi cie figurujú o. i. 
Anna Seghersová, Jorge Arnado, Peter Weis, Konstantin Slm&-
nov, Theun de Vries, Louis Aragon, Luig i ono. 

Mladi dirigenti 
vo Weimare 

Dtia 30. augus ta t . r . konal 
sa záverečný koncert dtriyent 
ského kurzu, ktor ý prebwltal 
v rámci 16. medzmárodtwho lw
dobného seminára emeck ej 
demokratickej republiky oo 
Wermar e. 1/ lavným vedúcim 
kurzu bol t ohto r oku svetozná
mi/ dir zgent, skladateľ a peda
góg, prof esor I gor Markevitsch 
( Paríž) . Pod jeho odbomtjm ve
dením malo 50 aktívnych ríčast
níkov a 50 hospi tantov z 21 
krajitt príležitost pre tvor ivú 
prácu s Jenskou filharmóniort, 
k t or á spol upracuje s týmto se
minár om od jeho vzntku. Prof . 
Markevit sch pat r í medzi osob
nosti, ktoré výrazne posunuli 
vývoj dirigent ského umenia o 
veľký k r ok vpred. Do naj men
ších detailov premyslel d lri
gentsktí techniku. V j eho po
hyboch ani ten najprí.~nejší po
zorovateľ nenájde nič, čo by 
bolo zbytočné, rušivé či vypo
čítané na efekt. K t omut o ideá
l!t sa usiloval viest poča3 
osemnástich dní t rvania kurztt 
v.~et kfích svojich žiakov. Kaž
dý detí prebiehali teor etické a 
pra k t ic ké cvičenia, ktoré mali 
za tíl ohtt viest f rekventant ov k 
pochopeniu ka:dého detailtt 
part i l tí r/1 , ako i k pochopeniu 
d iela ako celku. Program kttr
zu bol pestr1j: obsiahol diela 
Beet hovetwlle, Braltmsove, Bri t 
t enore, Cajkovského, L isz tove, 
Profesor \ larkev i t sch vo svo· 
jtch prednáškach objasňoval 
t zeto diela velmi prltavým spô
sobom, prednášku ukončil vidy 
prehratun vlastnej nahrávky 
toho ktoreho diela . a záver 
kurzu odovzdal prof. Marke
vi t sch vse tk!im aktívnym 
riéastníkom diplom za aktívnrt 
prácu počas kurz!t a desiati 
11ajlep.~í mali možnost prettká
zať svoje kt>ality na závereč· 
nom koncerte s Jenskou f ilhar 
mónrou. OLIVER DOH, ANYI 

Krach La Scaly - úspech Prokofieva 
lvorb<t sovie tskeho hudobnóho 

skl<tdatela ~cr~eta Prokofieva je 
v Taliansku veh111 populát'n!L Jeho 
opera .. Ohnlv9 anjel" po lJrvýkrát 
odznela na scéne svetoznámeho Ll! 
vadia La Fenice v Benátkach, po
tom ju obdivovali v Rlme. v Mi 
láne, v Spolete a v Iných mestách. 
'lfezabudnutefnou r>re tallun..,knho 
divák.t sa stalo tnscenácio ,.Vojny 
a mieru" vo Florencii, neskOr tu 
na scéne La Scaly uviedla skupina 
moskovskóho Vefkého divadla, kto
ré vo svojom druhom ho~tov<tn! v 
Mi láne oboznámilo tallunskeho di 
váka at s operou .. Semjon Kotko". 
V '\eapoli a v Rfme sa s t:1srwchom 
uviedli "Zásnuby v kláštoru". 
,.llrlič". a .. Láska k trom pomat·an
čom" Z!lse na scéne v Spolete. V 
súčasnosti sa táto opera uvádza 
v Miláne na scéne La Scaly u 
predstavenie sa stalo .,zlat9m 
!{IIncom" sezóny tohto dtvodld. 
Vtlaka nemu Prokoflevova popul.l
r lta v Taliansku vzrástla ešte 
väčšmi. 

Podobne ak o Pucciniho Turan
dot, ktorá vZJ:Ikla v takmer rov
nakom čt1se, no bola uveclflná ne 

~kôr, je opera S. Prokofieva po
stavOil<l n<t teducj z poviedok Car
la Goalho. No IHI rotc!lr. l od Puc
CIIllho, ktory zmttktll Iróniu Goz
zlho bohatou dllvkou lyriky, so
vietsky sklat.lateľ zladil povtedku 
na ostrO g t·otesku. V podsta te ope
ra ,.LásJ..u k trom pomarančom" 
vvzdvlltute velmi vážne problémy, 
PI'IČOIII autOI' d r ž! diváka akoby 
no dwlku, no umožintje mu tal< 
č1 onak byť emoc1onálne útastn9 
nu deJI. 

Ope1·a Je akoby pt·edurčená k 
apllkovaniu .,efektu odcudzenia" 
Burtholda Brechta. čo sa bravur
ne podarilo režisérovi pr edstave
nia v La Scale Georgovi Strehle
r ovl. HPll&er, d lsponu,uct magt.~
k9m dt~rom - nútiť spevákov nie
Jen sptovaC ale l hra ť, plne tu vy
uzil svoje skúsenost! z pantom!
my a tak vytvoril netabudnutefné 
predstavenie, nlltl<tce pr emýšlat. 
lludobnll čast predstavenia naštu
doval ~éfdirlgent La Scaly Clau
dlo Abbado a hoci sa obsadenie 
neblýska .,hvtezdamt" svetovP.f 
velkosti, oper a le Interpretovaná 
nhd očakávanie. Osobitnú pozor-

nost sl zasluhuje Serg10 Tedcsco: 
v ulobe Truftaldlna spieva, tan· 
cute. Interpretu le v na J)epšlch tra
dieláCh "comédie dell arte". 

Po jednom z predstavenť .,Lásky 
k trom p01·amančom" v m tlán
skom opernom divadle La Scala 
boli vsak za hrantčnť novinár! do· 
slova ilokovanf vyhlásenfm riadite
ľa d1vad la Paola Grassiho. Podla 
jeho slov .,niekolko opier a kon
<.ertov, napláno'vaných na tohto
ročnu sezónu, v suvlslost! s ťaž
kou finančnou sttuáC'Iou bolo tre
ba vyškrtnúť z repertoáru". La 
Scala je za minulý rok zadl žená 
n<t 9 miliár d l!r. Táto suma sa mO
t-e v tomto roku zv9šlť o ďalšie 
4 mll!ardy v súvislosti s nekle
SHlflcou drahotou a rastom pev
ných miezd • .,Nad nami v lst hroz
ba bankr otu, - vyh lásil Paolo 
Grasst - práve dnes, keď divad
lo nezaznamenáva žiadne ťažkosti 
s publikom, skOr naopak, vsetky 
vstupenky na naše p r edstavenia sa 
veTml r9ch lo rozpredatú. Soviet
skych autorov. osobitne Prokofie
va. však v repertoári ponechávd
me ... " J. D. JANOSKO 

Arabská hudba 
Medzinárodný deií hudby sleduje ok

rem iného l lfallle rodirovanie vedo
mosti o jednotlivf ch hudnbných kullít · 
racb. Dnes sme sice už viac informo
vani napr. l o hudbe arabskej, ale pred
sa len e§ te vždy nepoznáme viaceré de
taily z tejto hudby, -viaceré nuanse si ne
vieme vysvelll ť. Proces vzájomného po
znávania trd • • • 

• Arabská hudba sa obvykle rozdetu
je do šiestich výt•ojových per iód. Tá t o 
hudba sa rozprestiera všade tam, kde 
stí i.~lamské kultúrne oplyvy a t radície. 
Odborníci o:mačttjtí ako prvtí pen6du do
bu predislamského žwota a crtenia zhru
ba asi do roktt 661. Druhá perióda, kto
rá sa 11iekedy twztjva "čisto arabská", 
viaže sa na kultríru arabského polostro
va a siaha približne do roku 830. Znalci 
ju spájajú so životom a spoloče11ským 
cítením vtedajších Beduínov a zd6raz
ňujú, že vtedajilie hudobné prejavy ma
li v podstate jednoduchý rytmus a me
lódie sa pohybovali v úzkom rozsalw . 
Tretw penóda sa už viaie na bohaté 
mesta Sýr ie, pfeclaušetkúm na Dama!ek, 

kedy sa pôvodný arabský spev značne 
obolra t il a z t ohto cen tra vychádzali 
vplyvy do celého arabského svet a. Zvlášt 
sa obohati la ryt mická štruktti ra a teo
reticky sa už zdôvodnila vtedajšia st up
tticouá a t onalt tná prax. Z t ých čias ui 
pozname i viacer ých umelcov, medu k t o
rými ~a spomína najmä Muslim Ibn 
Muhris. známy svojím vply (}om v Sýrii 
a Perzri. Znalci st arých hudobných !lá
st rojov rozclelujtí v tom čase už jecl
ttotlivé inštrumenty typologzcky. a 
dvoroch kal ifov si zachovávala hudba 
charakter zábavný, alebo ceremoniálny 
inokedy sa už predvádzala hudba so zá 
me rom vyvolať al<:ýsi .. est et ic ký" :;:á±t 
tok. St vrt ú per iódu charakter tzuje ply
tlltlé prenikanie hudby z Damašku .~me 
rom vtichodným i západným a postup•té 
vytváranie viacer ých nezávislých ume 
leckých škôl. 

deci vá o vtedajšej hudbe ar absl·.-ýclt ná
rollov. Zat ia(. čo grécka teórta st vypra 
covala teór iu konsottattCtí a dtsOIIattcti 
a melodrcké myslenie včlenila do opa
kttjtíczch sa ok táv. vyvíjala sa arabská 
ltudba podľa iných zákonit ostí. Citlivo 
sa vypracovala i symbolika r y tmu, ktor ý 
má u arabských národov osobit ný vý
:nam. Keď sa arabská hudba rozšíril a ai: 
do španielskej Andaltízie, nevyhla sa anr 
vpi/Ivom .. európskym". 

• Piata etapa sa spája s ro::šírením 
mohamedanskej hudby v kresťanskom 
Spa111elsku. Zhruba ide o obdobie od 12. 
.~ toročza: arabskí speváci. tartečníci a 
lttl tusli trvalo pôsobili tta špamelskycll 
dvoroch a plntli predovšetkým funkcw 
zabavntích hudobníkov. Neskoršia per zó 
da opä( zjednocuje široko ,.rozbel11mt rí" 
a stále sa rozšir ujticu arabskú hudbu. 
Zaznamenáva mnohé pokusy vykryštali
zovať aklisi klasický typ tejto hudby 
zachovať v nej t o twjpodstatnejšie o 
odbti rat niektoré lokálne, azda nepod
~tatné hudobné zvyklost i . Podst at a je_i 
IIIIJSlenia sa v t om čase ui •temení, mno 
/té pritlcípy srí dol vo rené a zavfšené, jeJ 
formová vý.~ tavba sa ui neobohacuje 
Arabská hudba sa st áva vyhrarteným 

pojmom a spolieha sa skôr 11a tradíciu 
než na oboltacova11ie. Siri sa predovšet
kým ríst nym podaním, v nzekt or ýclt prí
padoch i písanými zborníkmi, ktoré stí 
munor iadne kr ás11e vyzdobe11é malbamf-
Arab.~kí teoret ici nášho stor ocia u: 

viackrát preskúmali svoju hudobnú ob
last, pričom najmä ko11gres v roku 1932 
(} Káhire vyvolal široký záujem i európ
skych muzikológoo. V Alitr.~ku napr. 
v::nikli výsk umné team!/. ktoré malz pn
spief k objagne11iu tejto problematzky. 
Zaujimat·é srí výskumy, ktoré hovorra 
o ôsmich tónoch arabskej stupnzce, ale 
~tívasne pri:mármjti. že f.·aí.dá st up•uca 
má mo:iných 24 stuptioo, čo utameuá 
rôzne iit rukt rí r y meniiiclr al.:o poltóno
f'!íclt ill ter valov. V pra xt j e tot i:: ote 
~mieme veta drobných melodtckýclt 
o::dôb, rôznych funkčných gli.~and. kto
ré využívajrí t ríto prebohattí vmitomri 
rli f erenciác i tt. 

• Arabská hudba i pr i viacer ých spo
ločných vlast nost iach dostávala osobité 
črty v Perzii, v Turecku, v Kurdistane. 
v Arménii i v obl ast i Severnej Af r iky 
Poprední arabsk ! t eoret ici sledujz~ uz 
vtedy jej u11iverzálnost, ale i lokáltte od
c"tíCht. Al-Farábi vo svoj ej Veľkej k111 
Ite o hudbe zachováva zattjimavl sve-

• My sa post upne ·oboznamujeme s 
arabskou hudbou najmä zásluhou mekto
rýclt rozhlasových relácií, návštevami 
arabských ltu.dobttíkov a muzikológov, 
občasným prísunom platní z týchto ob
lastí, i dostup11ort literaltírou, ktorá je 
už v nal6ch knižniciach. ~N. N.-



ľ.UDí NA CELOM SVETE 
Africká 
hudba 
1'6/o obla.~t nfr~ckl!ho kontinentu mo 

SVOJU vlast/lu puzorulwúnu hudbu. Cer 
no~.\ki obupatclru ,\t L'l/lvonlr bolwtý hu 
dobn!i prejav. ktvrtí ti::J,:o ~ríoisr .~ cet 
kot•ym ::icotom a p.~IJcllikou domorodé/ro 
obyL'atclsii'U. Je to !wei/Ja spi:ita s dát 
numr t radu:ramr, kt or á tli á ~vo JU truJ 
11/b~w orrgwalrt u 11 rytme a farbe me
klortic·lr pOII~I!'UIIfÍC'Ir lias/rOJOV. '\Uj ly 
prekcJ.IIP Zllctl.-y lej/O lr:tdby sa ncme 
11rlr cele .~taroéw, pre•w.~alr .\U :: gene 
rane na ge11er acm a JCdnotlrré dro/mé 
r o:clrcltl VZIIIIWII IC/l lokálne. Afrrclo:ti 
mcl'lclrlo:a Je plná /CIIIt1/idl IIUCJtm. li/Orto 
Ewňpwr ča., In 11111 ncpostrelltlc. Obi •i 
bc•1é ~~~ !rudob11é prejavy recrtatrenelro 
churaktcru a varruéná quast .,rondopá" 
forma. 

Viri:ši t•ýuram ne:: v curóp.~kCJ lwdúc 
me~ rytmu.~. /;tory casio tvori záklucl né 
Ut!l'hoclr.~lro ce/cho lwdob•telrn preJUl'rt, JC 
trapadtlc u popredi a mckccl y cloko~rco 

r y/micka šlruklura sttplttjc za celrí kom· 
po::icru. OblribCrll' w .. lcitmotwy", urér 
té rytmrcko-meloclrci.-IJ fragmellty, s kto 
rými sa praCuje a l.:toré .w rozvádzajri v 
čase. HrtdobrJIJ nti~trojc l<or enia u dáv 
nej nwwlost r, vyrabuju .~a často z d l) 
stupnélro materrálu a ich teclrmcký V!Í 
voj zo.~lal zllr ubu rra úrounr, •k t orrí malr 
u: v dávnych ciobaclr. Poclropr te(ne. ze 
bohato sa ro::v111ulr ro::ne t ypy bicrclr na 
strojov, ktoré majú ro::mamté podoby 
rô:ntt teclmrlm a rozrw zvukovú t10.\ 
/lOS(. 

V Afrrke srí wccré .,C'Ct!l r á", ktoré 
sa pot•a:ujtí ::a najt•tiztleJ~re z lrladr.~ka 
lrudolnwho prejavu. Spomma sa mesto 
Trmbuktu, l.:tore ~~'-"' t• juz11ej Sa/rare 
ktor é pod/ a pot•cstr ::alo:rlr rrmske lé 
gre. Kedy.\1 ro::pra!'IWl'O bohaté mesto 
je i d11e.~ strcdrskom afrrckcj spevavos
ti. Gramofúnoré antulriyre ura 'izujtí •raj
mii svadobm~ [Jics11e z tejto oblas t r. prr · 
č:om zclrira::mrju tlwrrorrucl rw obltrbtr a 
l'trtuozrlu brtlmo t•. V srt,\CCl tzom Suda11e 
clrocl ia lwdobmcr ~ obec clo obec a d o 
drre.~ sr ::udronrlr .\c/Wpttl.\1 .~per•tickym 
ur1wmm a t'erscmrr lo:tllllťll/11 ·ur ::.reot. Ich 
olllubcuum truslriiJIIIII je druh har.fu s 
21 't rwrumr. 1..·111ry ·'" Ju nu:,;va l..·oru. 
V Kun1»1t.,!J,!' !5JI'ui ·,, ... s· wr.~· r atl t•yrau.:a 
p;c.\e;rn zcrp(ť>mcl! . Rolr o1rlasu.iricr ::ápas 
je zo lot!relro klu. Potom ~a sprc"a 
::l'la~lll/1 rc·crtutw u nu :át•er o.~lara :a· 
pa,·u~·ot·. V .\tf/t'rrr t'lr.,lujc veta ~pcvou 
::l'la.~tnelw bojtJI't Iru t·lrura/.:teru. prr kto
nic!r sa lmb1111 prt'irrwjrí s ro/tmi a pr.~-
1.-a•l!m. Kmerr Kru IIW rwprrl..·tad pte.\CII: 

,.l'rrprrt •te "'' t•st'lct Chylr sa k· boju! 
A~· mcktu :tJeluw, tmlit· ::.tntor:cmfi". 
Vok·alrlll prcjlttl S(l spOjil s urcrlymr 

polr!Jb<II'!J IIII krcan111111 o 110 zaver sa 
tJtltckrat rJ pak'IIJC .~ltll'll l'tlu:.~lt'O, Do t•r 
ta:tll'illl JCI.\11/U S l/ !' li!l IIIICSCIJII plac a 
::ufoU• t'!r~·rrky ·rc11, k/or11m mu.:ouw sa 
% IWJII III!NCI/ia. 

t prost rell rlll'tHf..'on lw lesa ::rje kme1i, 
ktorý sa t•ola l opoke. L rt•r sa poloomc
t t'u/11, ryburs/t·um a jednoduc!rýmr for· 
111crmr pol nolwspoclarx/ r·a. Delr lu pre
be ruj" mcmi prccl~·uc• a cela táto oblast 
ucrr l' rri::l!e twclprrrod::cn~ .\rly. Zvlášt 
o!Jrllcl•ré ~ri prť,\IIC' k· naroclemu dretafa 
DrcL·cata ~ri oblci.·crlt' do sral utkall!ich 
:: trcwy, l..·torc .~u ·y~clobci!C orcclrový-
111r ~f..'rupwamr alebo knrálmr. 'llajmii na 
pocest prcorocienélro diela/a ~prcva}tr 

velmi ::auJrmut'l? preme. U kmctia Topo· 
J.:e CXtslujcí ro:!'ct t•rné pre~11c pracovné 
""Jmä pre.me obcracou palrem. Jedna :: 
ruch ma te>.l: 

,.Tu som 11avrrlru, tu som. ja. ktorú 
robím rtaJtaziiw a najncbezpei:trejšru 
prácu. Ak .~a ostatní boja, ja sa rtebo
jim vysok!ich stromov, ar1l oút'aí11osti 
v práci, hoci ma aj :lc plat ia" . 
V Konyu žije celý rad kmetiou, ktoré 

poráiuajtí rózne drnkarre r1ást rojc. Kmen 
Luba, ktorý frjc "a u::cmi Kata11gy, rád 
sprevad za svoje prcs11e prstalkami, r ap 
kočmi a llllími drobtr!imi bicimr nástroj· 
1111. Zeny kmetia Luba stí známe .fvojou 
krásou, ktorri e.He 'Zl'ýrazriujrí t etova· 
mm a orrrame11tmr 11a trose. Rady spie 
vajú presne o mie.ftnyclr k r ásaviciach. 

V juzncj Afrrke ::ijri Bantuouw, ktorí 
uclwuj" rcstor•atelo11 bolratymi .,Jwrmó 
rrrunu" scojiclr pre.~nr . Srivisi to s iclr 
prrrodou, ~c " doteraz ::achovalt ve[o 
t•okul•tl/1'11 pre IUt'Ov, lrtorýmt zalrátlajri 
.. stra.ml/a" Al.· t•lrcc dosprct'ajrícr clrla 
pet· rioko:ut •roju .~ ta/očnoM. llltr8i nk· 
rem r11c·lu, t .:a.~ pre ·ar pteseti, ktorú kme11 
prNrr.~!I,IC IJIIJOI'IÍIIll výkrrkmr t:o fo r me 
otcr:ku a orlpoveclc. 

A frrd·a luuliiO :.rjc u rllt10IIIich obla.~
tiac'lr t'll sl'njeJ pól'odncj podobe. 'la se 
ocre u l' rentrlirlr, l..·dc Sl tariadrli belos1 
curopsl..·r, st !il :.ivota preberá mekecl u 
curripsl..·<• Ppluvu. Zatial je malo profe 
sro11alttc• vuškole~t!iclr skladate(oo, kto 
rt by 'l' !l.~ilovali o syntéz" európskeho 
l..·mnp l:rc•rt'lto my.~lellia a neopakor·atef 
ti/ich lucdob11ýcil suojráZIIOsll crerneJ Af 
"kiJ. ·F. K.· 

Dna 25 .. ~eptembra prrpomr~tame s1 30 
výročrc smrtr madar.,kélro skladatela Bt 
Ili Bar t11ka. Tr wmfatnu ces t u jeh o ume 
nra ro pot'OJrtových rokoc·h tazko mer af 
lrocrčrm mtím " oblo.~/ r moderneJ hudby 
Ve/ku ,\/aro.~tlrt•o.,t t'ťfltrJri Bar tokovmu 
odka:u 11 sk·tadatcl ovej rodnej k r ajine 
- v Maáar~k11. V tiOVJiCh nalrr avkaclr, t: 
•tOl'!iCir interprctač:nych poriatwch t•yd á 
t'ujrí jeho sliborné drclo. objat•uju sa no 
cé gramoplatrrc, tto/ot·~ uydmlla jeho 
cl rcl. Výročre Bdu Bllrloka uwmctta su 
čas11c aj rwcclut1Wtlre .\r lwclr161 kultur 
nej a lrt~dobneJ ptJklucbrice \1udarska. 

Ram Clrartdra \1rstry - itldl<"k!i rrrter · 
pret hudby 11a sr/are. 

l 

Novinky charkovskei opery 
Lysonkovo divadlo o

pery a baletu v Charko 
ve slávi tohto r oku svo 
je pll tdeslatročnó jubi
leum. 

Divadlo nousl ál o dopi · 
i1a svoj repertoár diela 
mt sovietskych sk lada te
rov. V Char kove bývaju 
a prucuju mnohf známi 
ukraj lnskl !>kladatella. 
Vofku pozornosť venuJu 
opcrnfómu a balotnl"mu 
l.ttnru ~kladatella D Kle. 
b.Jntw, B. jarovlnsklj, V 
Gnbdr!!nko a M Karmln 
-.kiJ V~etcl spol upracu 
ju .., ndjrozllčn<'Jšlml dl· 
vadclnyml kolflktfvml. Už 
v tridsiatych r okoch 
Jll'etlvled lo dva bt~ l ety D. 
Klebanova m os kovské 
Vefké drvadlo. Oporu M. 
Karmlu~kého Desať dni, 
ktoré otr1t1SJI svetom, tlil· 
lVIInu autorom .,lre~ky 

t) rovoi(ICIIu. prvý ruz u 
viedli v Donecku. Po 
tomto pt·edvedenl Ju 
tvorco\'i!l tlonnrkeJ rrhl'tl· 
nilcle pt·edvledll v Pra 
hc. Balm B. jarovlnské· 
ho venovaný pamtatke 
ukrtiJtnskeJ partlzánky 
vwtkol mt objednávku 
Kvjevsk!lho OJWľrll'hu dl 
v,ltllu tt s USJHlthom !>il 

~·redviltl.:a no kyjovskeJ 
sreno. Chur kovskl sk l11· 
d<~WIIit .rkllvno ~polupru 
t'UJU so wojlm divadlom 
Po pr vy ruz boli lld 
1 hurkovskot M'(llll' uJsce 
uovuno uporv 1\1 . Kurmtn 
ského 1\tir'JltHskll ht:.tut• 
ku , O 1\lchunuvtl Kontu· 
Ili~ tH, 1\ll.hiiU\ '>kl! hO 

Puvel 1\orčugt n, B l<~ 

rovzn~k!!ho Porut1k 
Sthmlc.Jt 

l Lh<lrkOVl>kyth prr · 
nuor dvor;Jt mtnulyrh st~ 

zón lr!!bd sponH'IIilt tli · 
~U!Itllctu opery Opustrmy 
z.tt oc.J J Chrennrkovn ,, 
opery Krok do la~kv od 
G. Zukuvskóhu Ch t'UIIIll
kovovu opornu tvorbu 
powuju Churkovčama u~ 
dJvno. Ko lcktlv divadla 
Sd dv<tkrilt vrátil k jo 
ho historicko revolučneJ 
opere V burke, nopl~a 

nej t'oku 1939. su,cto 
vym Zilkladom komédtn 
Opusteny zat jo populár 
lltl sldroruská povw,( zv 
XVI I. l>tOroCia. l l lavnym 
hrdtnom diela fo pred 
stuvltof nového stavu, ze. 

man Frol Skobejev, kto
r9 vďaka svojmu umu, 
smelosti a šlkovno!>tl 
vstúpil do pr!buzensk9ch 
zväzkov s bojarom Tu
gaj-Rededlnom. Fr ol 
predstavuje akysl r uský 
val'lant Fi gara. Ch rennl 
kov v tejto opere orga 
nlcky vzkrlestl r uskO o· 
perné trad!cte XVIII sto. 
roč la, opierajúc sa o 
ttinrové osobrto:,tl vaude 
vlllu. V scóntckom pred 
vedeni opery sa Char
kovfanom podarilo cto 
stdhnuť harmonický su· 
lad s hudbou. odhaliť tu 
1omstvo jej neopakova 
tcrnej pnrodzcnostl. 
ChylráLke imurkanlo a 
obzer anie sa na obeccn 
stvo, táto vaudevlll ová 
črta skvele podchytená 
hudbou určuJe emocto 
nálnu atmosféru prcdsta 
\enla. V úloho Frola vy
stupil jeden z popred
u9ch sOII!>tov, národný 
umelec USSR Nlkolt~J 

Mano)IO. 

(.:,pech mal NtkoluJ 
Mdnojlo ttJ v druhnJ 
tllilrkovskej premlért• 
rnmulej sezOny - v opt!· 
1 e ukt'IIJinského skl.1da 
tera G. Zukovského Krok 
•lo lítsky, Dej ope t'V 1111 

J'ba WJ na z<ikludn .,dt•a 
n uli~'l<PJ novely v plu 
l ieh kapitolách", Subot 
Oli ku·gtzskeho SIJISOVéJ 
IC!il \1111'11 BU)dliJf'VU, Sél 

uc.Juh t'll\tl v suCasiiOl>ll 
Vo l or !U ll IIIStoiiOVtlllÓhO 
Ut'tl>o:hu • tromt uč.tst 

n•k•H: l>tl nu scéno odo 
ht'Ó\b nupilty mrnvn9 su 
lOJ \1ladu z!'nu '\uti. 
k lO l' á VIJI olli skoro Jlľl' 

'>lrlla liel'l{ V fuc.Jsku Čt'Sl 
r.usl a sft11 IlP.! nos( Lllltl 
r<~ lo.: a bt't.t ' lf'fno~ l 

\ lol"llll!ltO llVtlltt ZhdVII 
116ho tdCJIOV Mth'IH'I H 
('rl'dstnveny Ntltt ll>kun 
der, ktorému :,u kudys1 
pudltrl l o podvpdum zts 
kid Sl fO j láskU, l VIli( 

J-y ZdÔI'UZilUJU ~VOJ ngOIS 
tlcký vzťah k tlvotu. 
Chce svoju nulu presvPd 
čtt, že všf!tky Fudsktl čt 

ny pramema zo sebec 
kyrh záu pn ov. Do bOJtl 
proll prlzemnému pnt k 
t:cazmu lndavlduallstu, 
lli!Stttraceho <,a ani klam · 
stva, podvodov a zrad\·, 

v-.tupu)e demobtltzovan9 
námorn9 dOsto)nlk ALts, 
<; ktorým sa Nazl za ne
prltomnostt l skanctera 
náhodou zoznll ml na o
pustenom morskom bre
hu s dvoma prlatefml, 
ktor, ul nic sťi mcdtt 
.tlv;mt, Zi!Chránll Azls 
pred smrtou obrov!>ku o
sobnu motorovú loď. t'o 
'Id Jon-len te nedo, tal a 
do rr~dtačného Jlil!>tna. 
Pro človeko, ktory mus! 
zmnr10t v rozkvete svo· 
1lci1 sil. sťastlo slúžtť ru
ďom nlo sú len prázdne 
kutžnó t ráty.- Pocit ll to
to §ťastto v tom twupa· 
kovatofnom okamihu, 
ked bm: váhania daroval 
;VOJ '-Ivot, postavlac sa 
do CO!>ty smrti. Azls zno
\'U poc!tll toto obt·ovské, 
u! keď vPfml krátke <;(as
tlo na prahu smrti, ked 
~a s NazJ tak znenazdaj
ky navzájom na!ill. 

Zukovského opera ~a 
vyzndčujo vysokou mno
clonálnou Intenzitou Vo 

vokálnom parte provla
ua vyp3ttl lyricko dekla· 
mácta. Skladater pokia
deJI Zll svoju hlavnu nlrJ>
hn vytvorit v diele vtH· 
l'nltodnu emoctonillnu at 
nws!Or·u. taku potrebnu 

11.1 ret~ l lzovllnl sltčasne) 

lti ll',' 

11krnm pt•ufcstunálneho 
•ltv:wlu s opernyml prl'!l 
o,;'uľ•.nlulllt VY~ l ll plljll 

u•'•t'Ji ,, !tu• pred uh"' 1·11· 
tliom ntli.ldl!t llitkv ko-

lAk' •' - Opnrnn 1 ltt) 
1 hurknv- kldto trrlu:ll·t ké
h) Jol od lUlU, Okl'lllll l'U'>• 

k l) l l:IJhrdllH'IlHJ kltiSl• 
kv Zolh:•ttiiJI! )Chu n per· 
(O/It• 'ljl' l l SOVI!)lsklt ll 
ltlltnrm• Cha1 kovt<~ntd 
o•l7ol 1 

.. cl'l !Itl ltlkl' pn•rl
'\luvr 111t1, ukn holo p11 d· 
lt;dl't:lt' Ml.tdnj !(ttrtlv od 

'11'1tl"d ll il Jli'Od:.ltl Vt:lliB 
/.,t ((liU I.IVUIH oc.J \it kO· 
lujl Vd IH! OpllllllSIH' kll 

ll'ill (·!lou totl Choltnlllt/Vtl, 
K tl· .u~lot ll•mu vyročiu Vl· 

lut~··· ·· IIUd lttSillllOm -
Pl'lpl t!VIIo :C>t udlo Ojli!I'U 

~IJOJho k• lJolnU V Gnhtl· 
rcnkH "'ttvráiP.ny m,lj, 
ktorOJ dt:f sa odohráva 
v cnll'rku v m.ítl roku 
1945. 

CERKASI OVA, 
p1h8 nó pro HZ 

NAKLADATE[STVO DOBLINGER VO Vl DNI 
Toto významné raku~ke vydavatelstvo 

rozvila v poslodn~ch rokoch mtmonadne 
hohatu Clunost. Cora.~: v!lč!;mi su stará 
o propagáciu súčosncJ rakťiskef hudby 
Vydané skladby al komentuje vo svof::>m 
t lučenom spr11vodujl. K sodmndeslattnám 
Marcela Rublna vydalo 1eho Vl. symfó
niu; sústavne !>a storá o vydávanie tvor
by Paula Angerora , do životn uvádza no
vé skladby Cesara Bresgena, ktorého 
Concertino pre husle. violončelo a mlt-
19 orchester malo minulý rok verJ..ý 
úspech v Salzburgu. Edičn9m činom je 
1 vvdanle ll. konr.ertu pre sláflky od 
Tboma a Christiana Dovida. Zi!sluhou V\
duvatofstva preniká l tvorba Josefa Fried 
r icha Dnppclbauera. Ovo jeho skladb\ 
- Konr.l!ľt pre violu a malý orchcstnr 
.r DtvE'rllmento .~:awumenall v poslednom 
t'ase úspech u obct;enstva l krtllkv Mn 
dzl stálo vvdávoných ~klutlutcrov Pttl l'l 
1 Helmut Eder . Dvn teho posledné ~klad 
by, vvduné v tomto vvdavatefstvn. nasl 
notlllvny ohla~ u r•Hcenzentov: su to Mn· 
tHmorrOzv na fragment z Mozarta t>rP 
rtautu. hoboj, sláčikové kvarteto a or· 
chestcr a Molodla - Rltmtca pre 12 
vlolončtel. V prvej skladbe odbornlcl 
lilodnotla zvukovO sp~trum a Cltllvé pre-

tváranle Mozartovho ťragmentu, v dru 
het zauf(mavu náv!l,;sno:.t na barokový 
slýl a jeho transponovanie do .,Silne 
kon!itrukl!vnej" podoby. Eder v posled
nom čase preniká na pOdlá ďa lšlmt 
sk ludbomt. na 1m ll Koncer tom pre husle 
a sláčtky. Ako ~tudlinu parlltliru vvddll 
l ll. symfóniu Helma Erbseho, ktora šl9· 
Jovo vychádza z neskoret nemecke1 ro
mantikv. lmoonu1e vi.ak technickou vv 
nallezavostou autora V Bratislave zna
my Armin Kaurmann to v nových edl
r. .ach zastúpený I V. sláčtkov9m kvarte
tom a málo známv Paul Kont Koncertom 
pre klt~rlnot a orchester a dalshni skl ad 
beJmi. 

Med.:l de~rutkaml <lal:sl<.h vvd,mych síl 
cr~sných skladieb je bohato zastúpenv 
1 Robert cbollum. jeho nedávnv kom 
'IOZitný večer komentovala vtP.denskll 
krit kH slovami. 'lP .. tento skludater c;a 
>Ice uz zriekol prlllilného tr udictonallz 
mu a le moderný v har mónii. avšak vcAI 
ku repr ezcntu te uvá:ZP.no modArn9 smer 
v rakOskel hudbe" Jenú Takács, sklada 
IP.f macfurského p0vodu. avšak doven 
burgenlandských <~k lada tcrov. vydal v 
tomto nakladateJstve prednedávnom 
MonolOa pre v ioloru!elo a tri cfaliU• 

skladbv 'IJtrm málo známv skladateJ 
Erich Urhannor la tiež bohato zustitpe
ný v tomto vydavatefstvc. Posledny ka
talOg uvádza šest jeho skladieb. z kto
rých le C1spešnll Burleska pre fla utu a 
organ a Kontrabnsov9 koncr.t·t. Poznám 
kv kon~tatulti ~e skludlllP.T vvchJdza 1 

ll. viP.densket i.kolv. ale ncza·Jekol sa 11n1 
subllmáclf tradtčnýrh po:,tuoov 11 urCI· 
tých zdravých ohfudov 1a owrhlku PO
'Iucháča Po nedávni'! srnrtr skladdtflfa 
~ muzlkolOga Egona Wllllosza prtpr.tvilo 
vvdavatr.Tstvo bohat9 prl'hfad ... Id ttl••'b 
tohto autora. ktoré u nich vvsli. Medzi 
ným te to t autorova IX symľOnta. 

Impozantný prPhlad posledne vvdll· 
1\ÍCh sklo!dl!'h dostávu PriiVÓ ľOZIIlOI'V len 
vtedv. ak sl oredstavlme. 2e viaceré tte
to mull•r lálv orPhoralu rôzne ollrtnl!r
...ké vvdavatefstvá alebo su ortAmo 
uzavrettl kontaktv s rozhlasovými 11 te
lev!znvnu <;tanlcmnt, ktoré zaradutu nie
ktoré zo skladlnb do svotlch pro~r11mov. 
Iste vznikne otázka. prP.čo su dotar11z 
oomPrne mnlé výmenntl kontaktv naslcb 
1 rakťiskvrh notov9ch materiálov? Iste 
by smP v tetto orehlbPnot v9mnm! mohli 
s našou tvorbou obstáť. 

Z. NOVAClBK 



Johann Strauss o krul! u poprecln!íCII osobností ole· 
denskél!o umelecké/io ži vota. 

5topätdesia to v ý ročie narodenia JOHANNA STRAUSSA, 
k toré pripadá na 25. september t~tbto roku. v~razne po
značilo dramatur~iu tohtoročn~ch restivalov~ch t f l di\ov 
kladatefovho rodiska - Viedne. Uddzall sa Strausso 
ve Jav iskové kompozfcie, teho orchestrálne skladby boli 
f.Oradené takmer do vlietk~ch konr:ertných podujatf slh· 

nosU. Strausso.vsk~ rok sa stal al prflditosťou pre zrud 
viacerých publikácii - knih l l t6dil. v ktorých sa sk la· 
daterova osobnos ť. Jeho padleJ na v~volových cestách 
hudbv minulého storočia, vtznam pre hudobné dellny 
i po11tavenio v oblasti .. zábavnej hudby" osvetrule z vlu
cer~ch nových aspektov. 

Xl. bratislavské hudobné slávnosti terpr etov, ot·ganlzáclou ktoreJ poverilo 
BHS UNESCO. 

Bratislava žije hudbou Pok!aT !do o dr amatur giu programoveJ 
koncepcie tohtoročných Bratisl avských 
hudobných slávno~tl, mali organlzáto
t•l na pamäti pr edovšetkým realizáciu 
hlavných cleTov s účasneJ k ultúrneJ po
lltlky: v rámci umeleckých podujat!, ako 
aj tematickým zameran!m muzlkologtc· 
kel konfer encie sl festival dôstoJne ucti 
30. výročie oslobodenia našeJ vlasti. V 
toht oročnom programe stl boha to zasttl 
penli diela slovenských a českých skl o
da tefov. ako al diela sk ladaterov zo 
spria telených socialistických kraJ!n. Po
k lnr Ide o telesá a sóllstov, budO v pro
grame BHS Očlnkova t naj lepšie čes ké 
a slovenské telesll a prominentné tel esá 
zo socialistických kra l!n na čel e s vy
nikaJúcimi umeleck~m l osobnosťam i 
Prostrednlct vom spomlnHného INTERPťJ 
DIA a M.T.M.I. prejavu je sa na BHS vý
razné zustú penlo mlade! generácie kon
certných umelcov. 

Slávnostnými fanfá rami a premiérou 
Clčenášovet skladby O vlasti op. 48 (šty. 
rl mlesanll zbory] v pr edvedent Sloven
ského filharmonického zboru v Zrkadlo
W'I sieni Primaciá lneho paláca. otvori sa 
4. ok tóbra dopoludnia 11. ročnlk veT· 
k?ho medzinár odného hudobného resti
vr lu - Bratlslavsk9ch hudobných sláv
nosti. člena Eur ópskeJ asociácie hudob· 
nýrh festivalov. 

Bratisl ava bude celých štrnást dni žlf 
hudbou - symfonickou. opernou. komor· 
nou 1 recl tálml sólistov. Vďaka veTkor y
SAI podporo nllšho socialistického štll tu. 
bez ktore! by sl nebolo možné takýto 
rcst lval predstavlt, vďaka dlhodobe! c!P.· 
Tavedomel dramaturgickeJ. PI'O~ramovP J , 
or~an izačne l l propagačne! práci fest!· 
va tového výboru. sekretariátu festivalu 
1 celého štábu pracovni kov Slovkoncer
tu. ponúkne so Bratisl avčanom, zahrA
n lčn~m hosťom l milovn!kom koncert
n{:ho umenia v štrnástich slovenských 
mestách naozaJ široká a bohatá pal eta 

progr amov rôznorodého žánrového. štý· 
lového 1 formového zamerania. Do šesf· 
drsiat koncer tných poduJali, vrá tane 
o oorných predstavenť. majtl na svo jom 
programe Brati slavské hudobné slllvnos
tl. Umelci z desiatok štlltov nášho kon
tinentu 1 zámoria navšl!via počas Bi l:> 
h lavné mesto SlovenskeJ socla llstiCkPI 
republiky, aby tu pr ed náročným, vn! 
mavým a kultivovaným posluc hllčom 
pr advledll svoJe I nterpretačné umenie 
Mnoh! z nich sa takéhoto veTkého eu
rópskeho festivalu zú častnLa po prvý r 11z 
a bud tl to možno prave Bratislavské hu
dobné slávnosti, k toré Im otvoria cestu 
na Iné vý . .mamné zahranič né pódiá. Pre
tože Jednou z osobitosti a špectrlck~ch 
čtt BHS Je sústredený dôraz práve un 
mladých talentovaných Inter pretov, a to 
hneď na dvoch poduJatlach, ktor é sa 
v rámci BHS uskutočňujú : Interpódla -
nesúťažneJ pr ehliadky mladých talento 
van~ch umel cov zo soc la llstických kr 11 
Un a MedzinárodneJ tribúny mladých In-

Popri programovej koncepcii a tdeovnl 
or lentllcil má pri or~anlzovan! Bratislav
ských hudobn9ch slávnosti významné 
miesto al prácu propag očnli. Jei hiRv
ným cterom 10 vovlest tento restlval do 

( Pokračovanie na 7. str. ) 

BR u s sE L TRIU~F SOVIETSKEJ 
KLAVIRNEJ ŠKOLY ll. 

V katalógu tohtoročnej sút aže sl publikum mohlo t i pouaf 
vítaza spomedzi portrét ov S9 klaoirtst ou, odhodlaných znásar 
t vrdé stítai 11é podmienky. Dal§icll 14 kandidát ov sa svo jho 
úmyslu zúčastnil' na konkurze z r ôznych príčin vzdalo. 

••• 
Pre kortcert né povinnosti v CSSR nemal som možnost sle· 

doval' prvé dve kolá. Po rtá orate do 
Brusselu som vsak st ihol počtívar celé 
fmále. Vilč§inu z dvanástich tíčastrtíkov 
posledného kola m oir1o charakt erizoval' 
ako umelcov. ktor ých tech11ické 1 osob· 
nostné zázemie je r1a takej tírovni, !e 
dokáže oykompenzovar nedostat k-ll v 
zrelosti, stýlovoslt, či o m ýclt est et1c· 
kých aspektoch irlterpretačnej k oncep· 
cie. Mladosť, k to rá je snácl hlavnou prt· 
čínou uvedených výhrad. j e zas na d•u 
hej st rane schopná očis ti( rch výkony od 
akýcllkof vek nánosov rut inér st va. f!/1 ' 

'stantslav Tgolirl.~kij s ti/trttíf neopakovatel no.~r chv1le vr clwl· 
nej príležitosti a zoláštrlOtl stíla;:IIQu 
tí primnost ou naplnil' poslucháča uzác
llym pocitom čts t oty. 

Myslím, že palrt tt ž k dobrém u vy· 
chovaniu kai dej stiťaže. :e porota pn· 
praví stí t a! iacim t pu/Jl1ku vzd/l mekol· 
ko nečakaných prek vapení. Ba mek erl.y 
j e ich t ol ko. ie sa zhlulmri clu labyrutt u, 
začínajúce/to k oncom prrt>Jw kola a k ort
čiacelto vyhlásením v,rjsledkov. Pret o 
každý rozumný pozorovat eľ lwdobnélto 
stífa i ema je t>elmi povdačr11í dobrémrt 
zvyku uverejriOt•at v S l iľclirwm bulle t ine 
zozrwm členov porot y 1 k rátke životopi 
sy súfažlacich. Takýto po~orovat el to· 
td: nikdy nezabudne - a u1e, prečo tak 
čirtl - porovnal' si me11á osobnoslt tll'<i 
dzanýcll o kartcl lddlot'om žioot opi~e so 
zozrtamom členov jur y. (6. mladí hudob· 
nícl slovenskí! K iež by vasic lt pedagógov 
častej ste pozývali do porôt ! ) . .". 

Ale vrátme sa k na§ej stlťaži: máme 
'Jur i j Jegor ov za seoou dve k olá l smrteľný infarkt 

i stého belgického hudobného k r itika, 
spôsobený nadmer nlim rozčúlením z fak
tu, ~e belgický klavirista Groslot nepo-

stúpi l do Ylnále. (Groslot bude hra( na tohtoročnej Tr lbúrte 
UNESCO v Bratislave.) 

Neznalý sit ttácie z prvých dvoch k ôl sllažím sa tlpnúf si 
vitaza z dvanástich , väč§inou neznámych nttert a fotograf ií . 
Najviac sa ml zavráva Stanislav l golinsk i j (ZSSR). Pred r o· 
kom získal drttltú cenu na Cajkovského stífa~i a vet mi dobre 
viem, že takýchto tudí Soviet i neoysielajtí na to, aby obsadtlt 
piate, či ôsme miesto. Je zrejmé, ~e Igol~11skij si P_r i siel d? 
Brusselu pre pr vú cenu. Neviem, na aké mresto si trttfal Jurrj 
Jegorov (ZSSR), no pred rokom v Mosk ve sa umiestni l h ned 
za Igolinsk('m. Tiež neboZ ter az vysla11ý l en na t o, aby získal 
súta~né sk úsenosti. Ešte pred začiatkom posleclnčlto kola sa 
dozvedám, že mnoho odbomíkov už vidí 200 000 belgickríclt 
frankov a zlaltí medailu u Tgoll11skélto. Tgolinsl-:ii nebudí nl1 

ciiv Zerl u eXiJCrl ov, ale j eho osobnost t bt:amé post ave ue 

r úk a pr st ooej techniky nadcltýrla pr i televízoroch aj hudby
milovné belgrcké dámy. Neviem. aký rtázor má na l goltnskélto 
hru kráfooná Fab1ola, ltO prlsla si vypočttf f inalistov výlučne 
o dňoch, keď hrali soviet sk i k lavirist i ..• . .". 

Por iadate(om stífaie osud vel m i žlč1l: rwjdramaiH:ke}iile 
zápolerue t ot iž prc!J1ellalo o posledny sútaž11ý večer. / golilt· 
11k ému o o ner1 ueéer st astie rw~1čllo. Zdalu sa mi. ie každý je 
lto poltyb ~a klavírom Je naplnertJi ra±kym bremenom zodpo 
ved11ostr laureáta Cajkovskeho suťaie a reprezentanta krOJI 
rty, o ktor e! hojnosr zla tých medarll devalvovala str 1ebro 1 

bronz Po výborne koncipovanom. no pomerne opat me hrr,. 
nom pov11mom l.·o111:erte belgiCkého .~kladut ela 11asledttj c sc•t 
zač11e lll terpret ooallá 7. sonáta Ser geja Prokofi eva u po rtej l.·o 
los Brallm,ovlto 2. k/apirnelto k oncertu . l golirrsklj lto lt ru 
110 pomery mladých -~O t'tet skyclt i rt l erpretov akost netracličr1e: 
s maximálnou dávkou : relvst l. s 1·et kým por ozume11im brahm· 
sovej reci. r1o teclrrHcky me dok onale. Ku koncu posledrreí 
častr wwuerrému 111terpret ovr :lyl11h'a paméir . Mám ešte o .:r 
veJ paméit r Jegor ovovu ltr u, s pontá rlmt a dravu , preslahltlt ri 
du.tou Slocarta 1 te·nperament om a začirwm uáine uvažovať 
č1 azda por ot u lle•trutclw l väčšmt práve jeho vúkon. Tiet o 
tiualtu .~om si mohol dot•oltf len prel o, lebo som ešt e r1epočul 
hral Miclr cula ľajermona ( ZSSR). Vo firrále lt r al ako posledný, 
rw prt oyltlasooarll výsledkov vyš1el 11a póclltlm pr vý . 

"'** 
Faj erman nemá zrelosť ani sktísenost l golinskélto. Je na 

srít ai1 protílrrá t Má však vel ktí túib11 r•yhrat . A rwoyše, má 
OJ dost vnút om eJ ~tly . aiJy o tom každé/ro presvedčil. Bol son1 
tot álne fascrr tovartý jelto obrol'skou vôlou. Vset ko o ríom JC 
rra{;asovarr(> na víl a:st t>o: miliónu pohybov soctlst va rrík i !tOJ 
r1osr gnmás v l vá rr. Dolrtje st cenu v pote l vare a ka±cl!í 
tíder clo k lat>ira mu iu ne-zadrž1tel ne pribli! uje. Ve/ ký je roz 
d iel chcie/ byt prvý. ale necltctef byt dr uhý! 

Ak sa ruekedu bucl em prehrabál'af o ruektorom z mask ot' 
skýrh gramoolrclloclov a uvtdím nahrávky týcht o troch l.·lavr 
r ls t ov, zrejme si najskôr k tipim Tgoltnského - bez olt /adu Y<ťl 
t o, Čl sa jel! o ::wot '1p1g O!'en i'l od t ých cr as •le)akým zlatom 
alebo me Ale na t o. čo do~·ázal dt•acl.~al ročný \ltchatl Fa je•·· 
ma11 vo Vel kej sál e Palw s des Beaux Art s o Brussell l.~ te o Z:r 
vrte mkd11 nezabttdnern. 

ajoäčilrm prekvapemm t olttoročnélto konk ur zu u!ak bolo 
štvrtá cena Američana Larryho M. Grahama ( a som ochot ný 
uveri( , :i:e t olrto .~ympat ickélto a t alento"anéll o lclavm stu lcrfr~ 
ne umies tneme prekvapilo ešt e viac ) , ako aj piate miesto so 
vtet skelto účast•Jika Sergeja Juilkeuiča, ila~·a por ot ného pro· 
fe.~ora V. Mer ::anova 

,.Di vné pak a silrté j est um~ní oribec" ( K . Capek). 

Výsledky sú ťal.e: 

l. Michail Fajerman (1955) - ZSSR 
2. Stanislav I golmski,J (1953) - ZSSR 
3. Jurlj Jegorov (1951) - ZSSR 
4. Larry Michael Gr aham ( 1911) - USA 
5. Ser gej Juškevlč (1953) - ZSSR 
6. Olivier Gardon (1950) - Fr ancúzsko 
7. Michail Pel uch ov (1951) - ZSSR 
8. Evelyne Brancartová (1954) - Belgicko 
9. Ilaruml Hanafusová (1952) - Japonsko 

10. Il . Daniel Rlvera (1952) - Ar gentina 
ll Dominique Cornllová (1953) - Belgi('ko 
12. Sete Tanyelovä (1945) - Rakl.i!>ko 

Pt:TeR MICII ALICI\ 

Zo zahraničia 
Vo veku 76 r okov zomrel v Su ll:burgu 
rakusky diľi~Cnt llans Swar owsky. a
rodi l su v Bud.apellll. na viedenskei uni
verzite ~ludova l deiinv umouin a P:.\' · 
chotógiu; medzi !Cho učitefov v hudbe 
pntrl li Sch!ln bllľg, Webem a Busson1 
ako d l r i~en t bol t lakom Franza Seba!· 
ku a Fel ixa Wctn!lal'lnera. V r oku 1946 
prevzal Hans s warowsk y katedru d l ľl· 
~ovonia na viedenskeJ HudobneJ aka!lé· 
ml!. kde vvchoval takmer dva ~~:enerá rí e 
mlud~ch dí l'l~eutov . Medzi nalznámc lšfch 
žia kov al u ná-; z koncertn~ch vy~túueni 
známeho unwlcu JJBtľla Zubtn Mehtu ll 
éJuudio Abbado. 

Georg Solti dlrl~ule na snfmkc Deccy 
Ct~ Jkovského operu Eu~ en One,l(ln. V só
l lstlckom ensembll tetto nahrávky f!~ u
rule al bu lharsk~ spevák Nikola! Gja u· 
t•ov. A i na ,l(lydenbourskom opernom fes· 
tlvale vvstuuul ú sólisti z Bul harska: do 
lnsconllc!e Eugena Onegina Ich obs&dll 
dlrl~en t Andrew Davis. 

Vo veku 56 rokov zomrel w llmy a po· 
polárny sovietsky spevllk Gear~ Ots, kto· 
l'ého l>Oznáme ako Inter preta populár
neJ hudby a oper iet. ala al ako dona 
Giovanniho a verdlovských postáv. 

Bohato Ilustrovanú mono~rallu o Rl· 
chardovt Wagnerovl vydali vo VIedni. 
Zau jlmav? úvod nap!sat P. Boulez. 

Vo Svalčlarsku zal ožili novú k oncen tro· 
vanú edlclu .. Sva1čla rska hudba 20. sto· 
raCia". jo to reprezenta tlvna an tológi a 
te jto k rnllny. 

K sedemdesiatinám rak ltskeho pokroko
vého skladatera Mar cela Rub!na odzne· 
ll viaceré Jeho skladbv. Tiež k ri tika sl 
vs tmia nlektor ó za u jlmuvé črty v 1eho 
sk ladatefskom mysient. 

U ESCO chce roku 1976 zvolať konre
r enclu nu tému " Hudba a obecenstvo 
ZHI tra Jš ka" . K te lto akcii robia už nlo
ktoré kr aJlny pr lpruvné orácc. nuJrnU 
u~ku t očl)u !ú rOzu o l'ormy p1·!csk umov. 

Osemnllst kandidátov sa zučastnllo d!rl· 
~entskel sú taže Kar u1 B!lhma. Vltazl ma· 
iu možnos( dirl~ovut popr edné orches
tr e a operné scény. 

Vteden~ké vydavatelstvo Doblln~er vv· 
dtlva pravidelné J>r ehrady o tvorbe r a
kúskYch skladatefov pre mládožnfcke or
chestre. Je to vllanll pomoc rôznym škol· 
sk~m l ln~m or chestr om. 

25. v~ ročle Symfonického orchestr a Ba
vorsl<ého rozhlasu sa konalo v znamen! 
vvsok~ch lnterpretačn~ch Ideálov. Or~A
nlzátor l zdOrazi)Ovall nutnos( spoluprá· 
co vedenia or chestra s kritikmi. rozhla
som u ,gramof6nov~ml i nštttúcium!. 

D r ri~ent Rudoll' Kem pe. ktor ý pôsob! 
PL'Cdovsetk~m v Mo!chove. oslávil svale 
65. naroden lnv. V kr i tikách zdôraznili 
1cho ora k tt c k~ oristup na skuškach a 
oPznbu!lll an! nn mimor iadne uspechy. 
kiOrň mJI r l 074 v ZSSR. 

'\ ku III IITIUI' IUd ll ll lll'edst,i veli iH llliiBČU 1e 
~ 1'1t1ka uovú mnlchov!>ku Tr avlatu. kde 
v t1 tutno1 utohe spieva llenna Cot l'llha· 
!>ll VIi. 

" 1!0. nttrodcnlnlim ~kla !l u tef11 Cdl' la 
Orf fa pr1mlsa Jutové a augustové C!s lo 
čusopls u Melos študle z pero W. Se!fer 
ta a W. E. Schl.lfera 

U nás nezná mu operu na shakOSJ>earov· 
ský námet Mackbeth od Ernesta Bio· 
cha uviedli v 1011 v Lond~ne. Hudobne 
rHJ ~tudoval u !l lr i2ovot José sorehr!Pr 

Di r i ~o~cnt mt~darského pôvo!l u An tul Do· 
o(itl orevzal vedenie letného Beethove
wvho festlvulu v Londvne. Modli sólls
l iiml sa oblnvll i a t mená Y. Menuhina a 
d And u. 

ľrlspovo k !lo 2alér!e mltld~ch dl ri,l(entov : 
ľt!ter Macdonald uviedol. úspeSne Mo
zartova Rrqu lern - krlll kv očokávHI(I 
~vot111 budtwno't mludoho umelca. 

'!..:dobou toh toročn9ch st~lzburských sláv· 
nostn~ch hi er bol o vYstúpenie sovietske
ho k l aviristu Emila Glle lsn: tnter pr eto· 
v ti cl iPli! BePthnvrnovr a Lisztove. 

f\Jž!lti novú sk ladba P!CI'ra Bouleza r k to
rý sa už dlhé rokv lntunzlvne vonu le dl
r l2entsket orácl a komponulc i ha zr led
"'IVO 1 bu eli živ9 záu Jem t !JI'Ullrhotlnó 
nazory. Tak to bolo al s who na lnov 
~ou skladbou R1tur 1 l prl'm l<~ra sa kon A 
la v Londýno a ncskorsln 111 IIVIf'cl l l v 
':irllll'bi'Ut k<•no 1 R1t1 wl 10 ~ k lo Hl hli t r vR Iii 
"" 20 llllllllt. lhiPbnná lli'O El 1·ô~nvrh ~ku 
o!n nlistrotov l cii'Cvonf• dvchuvé. r>lcrhu 
~· f\ dvr·hov~. !.li.ičlkovl'i1 a It> VP.nova n ~ 
•·rml11tkr !kunu Mucl f'l'llll . 

P1·1 ur!lnžltosll Jubi lea loh•1nnu S tr· .~u~"l:l 
Jznačl ll pam!l tn~m t doskami všetkv do 
tPraz 1estvu iC1ce hudovy, v ktor~rh bÝvA l 
t icho kde sa zdržiaval so !>Voilnll pntl· 
t!!Tml 



Ensemble belehradskej opery. 

Jadranský Orfeus 
5tdrogróckn mytológia lokalizovali! 

spravidla miesto dPfa svotlch báJI na so· 
YPr a východ od obci Peloponézskeho 
I)(Jiostrov!l , do hornnt~ch kraJov dnellné· 
ho BulhHrsku n fuhosllivte. Tam nle kdn 
o zda Zll 111 ~~~~ondá rnv spevák Orfeus. 
ktorého krá~nv soev doká..tal uzmterlf 
l bohov - Aká historická zhodn okol 
no!>tll V krallnllch tuhov~rhodncl Euró
PY kvitne krll<.nv ~nov nf dnes I'Odlcl ~u 
novi Orfeovlfl. plodv tlllnntu lNtdfciP 1 
bllzkostl nPY\ t.r. run II!T•H~ho žt vot cHili ''"P 
ho ~rlcdlt1 Ak t11tlž nároclv Srhsku a M.t 
cedónre upoll ož do za(·Jatku mlnulélio 
storočia uod lnrmom tureckeJ oku oli ·Jp 

opornťl ku1Jur11 1lloadn~ch n7Pml 
d11u:;•w1 Juhu tav" •·ozvlfnlu ~~~ v ortn 
mum. ?lvt>m kont •t klA s Vlnlll"lou t1 ru 
llunskom Ve<f orv!l Ot>PI"H z uera IU 
hoslovanskóho ski1Hitttl'fll - Pulmot•čova 
Atlnnll• - vwlklll v č tsoch Mont••vrrdl 
ho. v r oku 11129! 1111 .,u lOdi! hnvorlf 
o viac net tri!>I IHll(;ml kontlnu •tPI 

Oldobou luhoslovnnskt>l ooc•rJI''' kul 
tOr v v čAra l Ska l dn <Jš ka sn ~lll'vánl ll1 
V ObdOb( UrOd dľUilOll WUtiJYI ll \'lliiHHI 

Stretávame SA S nimi lld IIIIIVMČSII h IH• 
vlskllrh ~tarého l nového k•••lttnt>ntu l'o 
proslllvenef kolornturkP Mrlllt 1\ortll!>'' 
VPI Oľ!Chádzll éra OI"Yili dálll\ :'VII'11"11 Hl 

fllt111 operv 40 rokov Z•nkv MII•JJJo\OVf'l 
vo Vlednr sn ustdlu1e vorkoí 111 • z" ruv· 
ský tenoristu Anton Del'll10ta. necuiV rok 
ored skončonfm votnv začfna v ooetnAI 
budove no Rln~u wofu skvPiu umr 'rr·ku 
kariéru Srrbrt•nk 1 1 Sena 1 (ur •Hit'O\Iá V 
!>OVO jnOY'Íľh SIIZÓillll 1J ľOZbi P.hll (ll Sil tlO 
svetl! celé ~kuolnv fuhoslov!lnskýr)l 
operných suovuk<H. slrrnc v nafvllfšlch 
metrunolárh dobrO mono ooerncl kult t'J 
ry od Dunntu a Jad•·anu A su to prllvo 
Juhoslovania. ktor! v rokoch studeneJ 
volnv matú Jodlnl tú motnosf zoznamo
vať svet s kln::.lckoím odkezom Vt!llkán'>v 
ru~kel opernoi tvorbv Záhrebská, rub 

rauská. no naJmll belehradská opera ce~ 
tuJe po Európe s CnJkovskOho Eugcnono 
Onoglnom. Borod lnovým KnlcžuCom l~o· 
1'0111, Muso)'gského Chovančlnou a Bori· 
som Godunovom. 

Zo špičky Juhoslovansk~ch otJernvch 
spevákov. oOsoblllclch doma l vo svete 
dal by sa dnes zloži ť skvcl9 ensemble. 
ktor-í bv bol ozdobou nf v kontextp tý• ·h 
nnfbohtllšlch OI)Orn~rh kultúr VHcf Dtlnl 
eu Maslllovtl'ovil Jo dnns IJO Nllssonuvel 
•JZdu naluznilv.meJsou o red st 11 vltf'fkov 
Str!lussovet t::lektrv 11 Pucciniho Tur.•n· 
dot. v rentre 1110/ltr tovskóho kultu sl 
svoiou Zuz;Jnkou llskela vcrkO rnPnn tv· 
rlrkll sour~tnl~tkn Olivera Mfllt~kovlču~ii 
nu bBvrf•nlskvch fcstlvllloch t>ruvtdplne 
Y\·S lUUUIP lll l'tZ!JSO itr•JIPSlku llu ' n Ru llf>t. 
nf Pus111š lo l zrr.lil krul.tnklt " kola~\ o) a 
z odboru Rlsl!rkH Cvtlt'~m·A su.nvula WJ· 
Ju CHml'n DII IIIu ~ /\?Ul r.nu vo v ľf. 
k~ h 'iVf'ffiYVľh O l" " • C!Jil ll•l l'h 'l 1h 
11 IJ ~ ''ll" ~•,nnH 11 tf <1 • • r!J verkvrh , 11!
\'lt'wv. nO~ b uf'lt·h tHI·~ •'•~~' v n"tn 1 '<rl 
ko'ltnrnr.l oblllsll - N 'l rullč,J liu dl.l; 
k 1 . V ~•ú / lllll trnrll• ll M.l •noYOYPI It 

Jur p, t'llVf'l J'Okr ttU III SUIJIÓil\ '11'11~ l l~· 
ll - vvzntmué lnl01'1Hľ.lkv vrrdl'lY,~(l a 
\t ·rl tlrH - M1lk 1 Srn tHPOYJľnvá Bo''"'· 
1111 Wuk Foč'č l.tll•n t ~lnlnur· ľllltl 11!. 
R ~ 1 1 l, R •koc"vito\'á - Jedným z o t 1• 
u..1 {, ·• • m •nt r1>• lov nllroc'nel un 
)l vv Mt~•orysk~.;ho Borisa Godunova IC 
tl11k čoskol SOI>riln•stkv ZdenkY Zlkov•JI 
M••·"· •·•v C·n~Hiovč 

Ak lr.:la n 1 toht rJčno rn ročn ku Ro·H· 
t1s'u~ k~rh hudulm9ch slávnosti vit nue 
Oll!'ľU z brl!tsk~ho Rr.l"h rudu. vrd l me sn. 
bor. ktor~ má v onrr,.om ~vr.te w ·Jin 
m1no o vlihu vit nn" rn·· 'llbll kvul't 
n~ch onern9< h spflvákov. A m'"lzl n 111 1 

ol>zvlášf vflamA oreLI'<taVJt f' rku Elvfrv v 
orP.dslavenf Verdiho Ern~n l ho - so:,•n· 
nl-;tku svetov~ch parametrov l? •rlrn 1tu 
Bo kočev•éovu. 1. BI. ·w 

po n u k a zborové skladby slovcnskyt:h skladaterov: 

Ladislav BURLAS: Zvony - miešaný zbor 
Slovenské partizánske Tuctové plesne 

Ján CIKKER: Tt•i slovenské fudové plesne 
mu,ské zbory 
mužské zbory 

Vlha, vlha, pekný vták - miešaný zbor 
Oto FERENCZY: Dve nokturná - mlesaný zbor 

Máje - miešaný zbor 
Volanie - miešaný zbor 

Stanislav HOCHEL: Konštrukcie - miešaný zbor 
Ivan HRUSOVSKÝ: Cesta ku svetlu - miešaný zhor 
Dezider KARDOS: Tri spevy zo Zomplina - mle~aný zbm· 

Trt staré piesne z východného Slovensl<a - muiský zbor 
Tri východoslovenské Impresie - ženský zbor 

7denko MIKULA: Domovina moja - nuešaný zbor 
Slovenský máj - miešaný zbot' 
Ozýva 1 sa hora - miešaný zbor· 

Milan NOV AK: Bra tislava, otvor svo re brány - miešaný zbor 
Andrej OCENAS: O vlasti - ženské zbory 
Eugen SUCHO : Slovenská pieseň - mužskS' zbor 
BartolomeJ UR HA EC: F'ašiangová - ženský zbor 

Ohnfk - miešaný zbor + bat·ytónové sólo 
Alfréd ZEMANOVSKÝ: Jánošíkovské z Terchovej 

muzsl<ý zbot• 
3-hlasn9 

Valašské z Liptovských Sliačov 3-hlasný mužský zbor 
Lúf><Jstnŕ~ zo Zuberca a C!čmlan - 3-hlasný mužský zbor 

Materiály !>li k ulspot.. tci t 

v PozJt0\.111 Slovtmskí)IJO ll ttuobnéhu fondu, Fttclkova 29, 801 OO 
Bratislava, tul 373-21, 373-34. 
Blizšle údaJe o tvm·be jednotlivých skladatefov i o vybraných 
skladbách podá a po dohode pripravi pr·ehrávky Hudobné tnfo1· 
mačné stl'l)disko SHF, Fučíkova 29. 801 OO Rratlslava. 

Za d r. 'I'eodorom l irn••••on1 
Oňa 18. septembra rozlúl!ila sa slovenskd hudobná verejnosť s hudobnfm 

skladalefom, dirigentom a pedagógom PhOr. Toodorom Hlrnerom, zaslúZ119m 
učilelom a nosilelom vyznamenania Za zásluhy o v9stavbu, predsedom Kon 
1 rol nej a revfznet komisie Zväzu slovenskfeh skladatelov a rladilefom Kon· 
zcrval6ria v Koiiclach. Prednedávnom smu sl na stránkach nállho časopisu 
prlpomlnall vklad, o.rgani161orskťi l tvorivú l!lnoost prot. Hirnera - prlpo 
mfnajúc sl jeho iestdeslalepiale narodeni ny. Dnes otim prlchodl znova 111 pri 
pamätať (oho z6sluioé zastávky l lvola v Cs. rozhlase v Ko iclach, v roku 
1954 v Bratislave, prácu oo poste tvorivého latomnlka Zvlizu slovensk9ch 
~ kladatefov, budovanie Konzervatória v Knllclacb a - samozreJme, ako Ivor 
eu. Odchod dr. Hlrnera znamené odchod mnohostranného umelca. pedag611a 
tunkclontira ZSS a pokrokovo zmUfafúceho l!loveka, ktorému boli mylllonk~ 
""~'rh eln~ nanalvý!l bHzke. - R 

l 

Xl. brat s:avské hudobné slávnos ti 

r Dokont.enle zo 6. str.) 
I>Ovedomlll st•·oko( vere(nostl, aby ho tá· 
to prljlmala ako umelecké vyvrcholenie 
celého nášho koncertného života a sú· 
časne, aby ho chápala ako udalost pro
st rednfctvom ktoreJ prenlka(u hodnoty 
soclallstlrkel kultúry a umenla do ce
lého sveta. lllavné mesto Slovenska má 
vera významnfch pcxlu(atl medzlnárod 
né ho charakteru (Incheba, lnterllport 
Blenale llu•Hráclf. kon~resy. medzlnárod 
né konrerenclo n pod.). Každé z nJch sl 
hrndá svoJskú a nápaditO fOJ•mu proptt
gllcle. Zdll sn. že popri nlrh sl na~ll 
Ol RHS ~vol orlglnlllny prOPIIROčn9 IP.Il· 
motfv· Je nim prltomnosf hudobn9rh mo· 
lf v ov vo v9tvnrných dlelnrh nnštrh nn l· 
v9znamn!lJ!iiCh v9tvarných umHicov. Po 
úsunrhu vlm'alšleho Fullovho obrazu nn 
centrálnych vlocJazvčnoích l>lugá'<J. h 
B!IS le to tohto t'oku Mudrochova oln
jom , rba (Kytica s mandolfnou 1. ktor!') 
kval •lnll reprodukcia te dominAn tou toh
to~nčn~rh nlrtNitov a ln9rh nropngHI' 
O.)'t·h materiálov BHS. Plagáty v lr<wh 
f1 ,1111\lOV\Ít..h YYhOIOYľll !ľ.h YZilUÚlll fU 
z -.lt"t2cnu oo1orno~t y(adn. kdo sa ob 
ft: • tn a le o no ver'< ý zátqr m. 

Pri oro:).t•·l!r'l B!IS n~l •l v ustrety 111 
. ·:norlnoí v~b~ r t-1. mn~to S$R il tuk u:Z 
cl "' t In" , l 1 "'"' r~ .., m • •tv ·Ju un-
ho (Ir~•• · • 't Pratt•' • '1n ~~~ ná Jllrl té 
tra nsp: renty a prfe>tor o\ é pútal'e, 
Uln 1t. l nt né fi/l fr •l-• niOVitnl(th mi•!S 
lPrh llr '"'•'•v Pr'l~ lrt' ,., ctvom rekiHm· 
ného porlntku ERPO 11 CPDOK·u doslá 
Yil !U ~o pla• á tv BHS n1 nln~álovar.JH 
plochv verkcr v!II!Sinv slovenslt9rh mre.,t 

M •dzl novinky 11. ročnlka rostlvalu 
patri r •"lanálneJ!lle a koncepčnE" fšle vy, 
dáv•n •c tzv . denných programov f i orn 
)<'r.tmo• v•·h bullntlnov VyJde Ich r.-lkom 
bi nJ~ t a v kil?dom bude festlvalov9 nro 
'!rc~m Pil rt 19 de•'· s rozborom sklt~d leb. 
ln 'ormllr' •nl o telesách a lnter l)rotorh. 
Okrl'm 1111~"o ro má al laku l>redno!>C 
žo kto ~1 kald ý deň zúčastni lAdného 
ľPstt vafového poduJatia (denne budú 3 

až 4) bude mat na konci BHS zhromnž
dené programové bulletiny všetkých res
tlvalov9cb podulatf. 

Inou novinkou bude každodenné vy
dávanie Festivalového spravodajcu BIIS, 
ktor9 bude vychádzať tlačou nn !ltyroch 
stranárh formátu A4. Fesuvnlov9 spravl}
dalca bude novinársky nllpadltou formuu 
nrlbllžovaf ťlča~tnlkom BHS (samozreJ
me, :Ze medzi nich ráta(ú organizátori 
BIIS al návštevnlkov koncertov) festlva
lovtl atmosféru, zákulisie, budo predsta
vovať účlnkuJOclch umelcov a \Oformo
vnf o celom dlani počas BHS o to slo
vom l obrazom. Fesllvalov9 spravodaJ
en bude tednou z ktlvft Tlačového stre
diska BHS, ktoré bude pre akredltovd· 
n9Ch novinárov v činnosti denne V (U
nlor-klube na Palnckého ulici. Tu sa bu
dú organizovať denne po večern9ch pro
gramoch nl tlačovO besedy s promlncnt
n9ml hosťami festivalu. 

Tnk ako v mlnuf9ch ročnfkoch BHS 
ll( tohto roku prebrali nad tednotlfv9ml 
rcstlvalov9ml podu(allaml patronáty bra. 
t tslavské podniky, závody, llkoly a m
~lltlicle. Potešllefnou novinkou v tom
to mc ro Je podstatne vyšši záuJem na t
mil pracovnikov bratlslavsk9ch závodov 
o Očast na festivalových koncertoch a 
pro~ramoch. Sekretariát BHS už od má
fa t. r. pri U mal obJednávky na vstuoon
ky - a tak do vere Jného predprednlo~, 
ktor9 sa začal 10. septem bra v pokf,td· 
nlcl SND, vera zvySn9ch vstupeniek sn 
už nedostalo. Takto sa vytvorila záhrz
poka 2e prakticky všetky resllvalové oo· 
dulatla budú plne navšt!vené a vlallt'ltt 
llstok na nloktor9 koncert BHS budo 
.naozat vtsadou Iba t9ch. čo sl Ich za
dováWI so značn9m čnsov9m predsti
hom. 

Od 4. októbra teda Bratislava :Zl le hu:l
bou nrlhovárll Jú co u sa rečou, k lord ne
pot rt huJe llmočnlka - už al preto. Juho 
(et nHtvlnstnofšfm zmyslom Je rud&ké do
rozumenie a radost z krásy. ·PK-

Stalo sa už nlekolko
ro,'nou rtobruu trucllclou, 
te ~u vtäy lo.·oncom 
prdzdmn konc1 v pre 
krd~nom p. o~trerlt ~Iaru 
byleho me,ta Chebu "Ce· 
ICJStdtny ~emlndr o mo 
llornlzdc/1 hudobnej vý 
chuuy", o ktory le vždy 
uefky zt1u/em. Tollto ro 
ku to bolo v dt1och od 
20. -27. augusta. Sem/ndr 
c-rgunlzoua/a CPskt1 hu 
debni společnost a k o 
na/ sa prp wl'lrllnčntknu. 

V burtucum roku hude 
prebtPlwt ll. ročntk toh 
to semmdra, ta/.:Ze til'ast · 
ruc/ tuhtorol'n(lhu kurzu 
bua6 natl p: crtnn\tne pri
/all. Vďaka uymkef od
f;urnel arovnl predndSa
tticlch a Ich zanieteniu 
we :.voj odbor, l po celý 
t U\ neutlchaf6cemu pra 
t•uun~mu nar/Sen/u ačast 
rtkuu semmdra, k n!:dtí sl 
• (:l;p/'11 mnhnl odn/Psf 
mrn/'1' re·m~ pnznntky a 
/JCI' Inuty pre ~11'.1/11 dal5ru 

p1t!cu. Sem/ndr bol roz
dPienO na nlekolko sku
pin na ucttelou MS ZDS 
f ro ·rteiPnych na due sku
piny Jl' e triedy 1.-5 a 
6.-9.) a na uč/tr>/ ou 
LSU. Ka!dt1 skupino u 
priebehu fr?dn~ho dtlo uy
str/Pdalo všetkých pred
nt1Soj(Jc/ch. 

Pou~lvanle orffovskljrh 
ndstrojou prl spreut1dza
nl pleml a Ich komblnt1-
clu s 1.-laslckQml nd\troJ· 
ml ut/lt dr Peter flstPl, 
hudohnQ sklarlntef Pauel 
Jurkovič a dr Mtro~lrw 
St ~P/11k. ll prof. V lsl.:cnm· 
ve/ sa ZO\P. spdJn/1 l!u
dntm~ pruk11 s pnhljl>om, 
O/ltll Ul ~priP110du orffnv
~lo.·tích nt1strojou u k nmhl
nl1r.ll .s kla\lclo.·fíml Man
fp/In Dan/P/OIJCI uNit 
'"'" ,,,fí flautu {tíča\tnl
cl kurzu hol/ routPIPnt 
nn ?oč/at očm knv a po
A'rul'tltích ). ,.Flautou~ u
mente" u.~etkQch 6l'a~t
nllmrl ~Pmlndr(1 U!tUrcho-
11111 na lntE>rnom zt1uereC-
1!•1m uttst6pent. Cheb,kQ 
~E>mlnťlr predstauufP uef· 
1<'6 fl•llle pri IJZdPiduanl 
ui.tiPI ou rlJznych typov 
~kol. Eva Filipová Očastnlc1 chebského semimlra. Snlmko: V. Fedor 

•UUu~N \' ZIVUl - dvolt9Wtmnlk Vvdáva Slovkoncert vo Vvdi!Y&tuf ,• 
Hl ZOR n. p" ul. Cs. armádv 35 893 36 Bratislava. VAdOct rAdektor: dr Z-Jo• 

<o Novllček. CSc Redakčnll r!lda· Pavol B ~!lln tuhnmfr Ci,Pk orom hl•' 
r.adlslev Oóša Milo~ Jurkovič Alotz tnkNir ornm. oPd 7rl<>nko Mil<••' 
Ir ~;teba! Palovčlk. dr Gn.,tllv P11on Mlrn"lllv t:ntl' 'Rn'tlllmll Trnel'k~ ~ 
otomat Urbanac. AdrF!lll rAd.llkr'e· GorkiShn 17'VJ 1193 qA ~rAth:l.IIVI'I t<>l "'~ 
S8234. Admlnlstrilcla: Vydavaterstvo OBZOR n. t'~ ut Cs. 11rmlldv S!!. 8ln • 
~ rattslava JnzMtné oddPIRnle: Gorké)lo 17 893 36 BratlsliiVA Tlal!la Nltrt• 
•ke tlaelarne o. o" 949 01 Nitra. RtYTI!IrutP PNS. ObtRdnllvkv nredollltll<> f 
orl(fma PNS - Ostrednll expAdfcla tJqče llr1m1nlc:trdl'lll oc1hornnl tloi!A. Go" 
waldovo nllm . 48/IV. BOS 10 Bratislava. ObiAdndvkv odbPratofov v zalirnn•' 
orltlma SLOVART oe. spol" Lenlngredsfd ul. l!. 11/t .. 896 26 Bratislava. CPn 
•~>dného v1ttae1ru 2.- Kčs. Neobtednané rukootsv sl! nevraeatit 
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JAN ALUECHT 

ll. 
Albrechtove požiadavky na 

umelca a na umelecké dielo 
možno zhrnťH do dvoch hlav· 
nS(ch postulátov: ťíprlmnosf a 
náročnosť. Pod pojmom úprim
nosť rozumel predovšetkS(m 
pravdivosf fičlnku, prirodzenosť 
preJavu a hlbku. Neuznáva! ná
sllnosť, vyumelkovanosť, štyl!. 
zovanosť a afektáciu. Pod ná
ročnosťou rozumel predovšet
k~m novosť preJavu, tedlneč· 
nost a pOvodnost. Tieto krité
riá uplatňoval na umenie unl· 
vcrzálne a Ich splnenie poža
doval at od seba. Bol! mu kré· 
dom vlastného tvorivého pre
Javu. Po rozhodujúcich doty
koch s vtedajšlm štandardom 
svetovej hudobnej tvorby, kto
rá v oblasti rnodet•neJ hudby 
nebola ešte v čase Jeho vlast
ného hfadanla ťíplne vyhrane
ná. začal sa zameriavať na hla
danie vlastneJ cesty. K prvet 
vyhranenosti sa dostal na za
čiatku 20. storočia skladbami 
Andan te con moto pre organ 
[1922), Suita pre klavrr [1924) 
a Sonatrna pre ll nástrojov 
(1926). V nich vid iet jasne 
uskutočnený zámer a spOsob 
tvorby, ktorý je pre•1ho nat
charakterlstlcketšf. Popri do
tykoch s cle1aml Novej vecnos
ti, čo vidief v odmocnenom ro
mantickom výraze, v striedmos
ti, vo vyhýbanl sa d~matlckým 
a dynamickým výbuchom, ba
dat snahu pren ies ť hudobný 
výraz z dynamickej oblasu na 
sa motnú kompozlcl u, Ideový 
význam skladby sa motneJ. SpO
sob tvorby dokazu je velké úsi
lie o koncentrovaný prejav. o 
sústredenosť a dôslednost prá· 
ce. 

SpOsob otcoveJ tvorby a jeho 
POStoj k skladate1skej práci w 
vždy zhodovali. Ked písal, w 
celý čas v znamen! svojpj pró
ce. Hovoril , že ka2dý det.ttln ý 
nápad, ktorý sa vynoril v l':t~se, 
keď sa zameral na Ul"l':lté dh•Jo 
stál v prlsnef návllznosu 11~ 
projektované dielo. Jeho sustn!
denost na určitý rha1·aktrr die
la zrejme neprir>ustila Pl"l!nika
nle k hlavnému cteru hetero· 
Renných nápadov z I>OVPdomla. 
Pri kompozfcll sl vllč~inou ne
sadol ku klavfru. alp hrndal 
svoje pod1wty IHI Jrll(bl!j nn 
prechádzkach. v ~Jrfrocle, kde 
notoval do malého sk icáru naj
hlavnejšiu nit a základué bun· 
ky svojich Idei a kdP. nHčt·tol 
prlpadué modulárle alebo kon
trapunktlcké flnew. kton"í mu 
priši! na um. Začal piStlť at 
vtedy. ked mal osnovu sk lud 
by presne domyslenu. ... 

"Nebolo mu však vždy dopria
te komponoval: množstvo rOz
nvch povinnost!. čt to boli kon 
certy, alebo vedenie býv. Mest. 
skef školv. čl p1·áre or~o:antzuč 
né. alebo orcdovšotkým stMo~ 
tt so zborom. vyžadovali vcrmt 
vera času a možno ešte vlar 
nervov. Umelecké v~kony trho 
zboru ocenili vvsoko a l v z:1 

hraniči, predovsrtk~m sklada -

SPOMIENKY 
NA OTCA 
(z prflel ltoall nedolltfch 90. narodenfn Alexandra Albrocbla) 

Steja11 Némelh·Samorínsky, Béla Bart ók a Alexander Albrecht 
na bratislavskom k oncerte u roku 1938. 

tella, k tor~ch diela predviedol, 
sa vyslovili vermt pochvalne o 
umeleckej kapacite tohto tele
sa. napr. taliansky sktaddter 
Llctnlo Re rt ce, a na jmll Karol 
Sz1•manowskl, ktorého Stubat 
matet• uviedol v roku 1934. 

Pr!roda, ktorá otca na)vf,tc 
lnšptrovula pri skladobnej prá 
rl . bola l prostrednlctvom teho 
najobrúbene)sej rekreárle a r f'· 
l axácto. Miloval Tutry. ktoré 
mu boli dnthým domovom. mi 
loval more. velk~m do jmom 
zapôsobila no neho cesta do 
l stambulu. ktoru absolvoval s 
mon>.elkou a skupinou učlte
lov n ~vmnazláluych pt·oťeso 
rov. Vvhradával ale al prlrodu 
v okolf Bnlllsl.tvv. Mnoh/l die 
la vznikli pri prP.chiídzkarh na 
Knmzlku 11 pri Zclewel studntť 
ke. Vychádzal skoro ráno nd 
vclku prPchiídzku. často už o 
5-te l hodine. Až po návr utc oko· 
IO ÔSllle( Sil Vt'llOVIll SVOtfll pe· 
rlagol( tckel práci. 

l kP.ď miloval prfrodu. zvie
ratá a samotu. llredséi nPbol v 
živote ~.tmotárom Mttl vrel9 
vztah k futl'om vo svo tom do 
movc. rád uvltal host!. prtare
rov rulkom l"ô:tnych prorr~i f. 
Vyllradávalo ho mnoho rudi 
kecf}p sl ho mnoh ! obrubovali. 
nrPclov<;Ptk~m vš11 k mladi tHIPp 
ti umenia, s ktorými rád rli~ku· 
lOVili. ktot·\im rád rwnlmivul ZJ · 

ujlmavostl hudobnej literatúry. 
Mal z čoho čerpať, kedže po
znal obrov!.ké množstvo skla
dieb z rôznych obdobi. Hod no
tv vede l rovnako ocentr. bez 
ohfadu na to. z ktorého obdo· 
bio pochádzali, čl od Palestri
nu. Stravinského, Mozarta t~lll· 
bo Szymunowského. jeho v9-
voclv a konverzácie boli ob 
:tvlásf prlťalllvé pre jeho lm
ili'Ovtzovan9 vtip. ktor~ spre 
václzal celu Jeho debatu. VP· 
del zabávAť a upntaf cel ú spo 
ločnos t Z<IU Umnv~ml vývodmi l 
vllpn\iml epizódami, ktorymi 
dokresroval svoje humornč. ole 
al vážne myšlienky. llumor 11 

esprit boli zárovelt nepostr,l 
datorn~ml ln~redlenclaml aj te 
ho hudobnej tvorby. Chlacluý 
vtJ p nmnn l rád. to k a ko ne 
mal v 1. 1 ~kf' samoučelný Ml z 
mus. U:ttl<l l len ten vtip a P.S 
prit. ktorý dopltlu je mvsllen ku. 
ktot·~ osviežu je prtebeh bez to 
ho, Žil by ho narúsal, bez toho. 
Ze bi' ho t"OZJllvloval. Vtip mu· 
~PI siUll t 11 Zllpadnut do zá 
kladnl\ho vyrawvého Z<lllHH'd 
nia. l1cto :tásady vywával v 
umPn! l v .>.lvo te. )oho prei-•v 
vtipu v hudbe sa podstntnP od · 
lisute od cl111rakteru l(iocosa u 
inych sk l<.~datcrov . jeho vttr> nhi 
osobitný chnrakter. osobtlné 
zafarbenie. lfsl sa napr. od 
vznei.unot grotesknosti Proko 
1 iC'VOVPj. od o;arknzmu Sl l"tiVin
sk l•ho k.trtkatnry. Hsl ~tl od 

Bartókovef burleslmostl. Jeho 
vtip je skOr jemn t , lyrlckf a 
emocionálne akcentovant. 

Skladobn9 prejav Albrech tov 
v ostatných jeho zák l adných 
charakteroch má tak tiež svo
fu vyhranenosť. Jeho paslonát
nost, leho kontlablllta, Jeho ly
r ika má svo ! svet v množstve 
a bohatstve sl1časných skladob
ných prejavov. Llšl sa taktiež 
od štýlu vrcholných reprezen
tantov prvej generácie sloven
skej hudobnej moder ny, čo pra
meni z odlišného spôsobu nad· 
v!lzovanla na tradlclu, z odllš· 
ného výberu pravzorov. Menšia 
poznačenosf Impresionizmom, 
čoho dôsledkom je väč!lla 
vzdialenost od modálnostl a 
f olklórnych prvkov. Totálna 
funkčnosť predstavuje v jeho 
h udbe silne jšiu kostr u ako v 
diele mladšej generácie. Dôs
ledkom tol-lo je aj jeho vllčšl 
prlklon k tonálnemu chroma
tizmu a vObec k chromatické
mu dotváraniu tonálneho amb!· 
tu. Jeho eplcko-l yrlcký št~! ne
vyhladáva útočné dramatické 
vrcholy, Jeho gradácie sa do
sahujú viac fakturálnym zauz
len!m tematických elementov, 
polyfónnosťou a rozvlfanrm te
matického materiálu na zákla
de klasického variačného prln· 
clpu. Preferuje hudbu s pev
nou formovou stavbou - pred 
tmpreslvnymr senzuálnymi ro
vlnami bez tematického )adrii. 
To všetko prameni z Jeho cha
rakteristickej povahovej štruk
túry racionálno-emocionálne j. 
Citovosť a ráclo znamenattí pre 
neho neoddcllternu dvoucu -
lef prHomnosť žiada v každom 
úseku skladby, ako 1 v každej 
chvili života. 

Filozofická, estetická ako l 
li terárna erudovanosť otca f or
movala vo významnej m iere je
ho skladatelsku paletu. Jeho 
otec. klasický filológ a nemčl
nút' Ján Albrecht. bol gymna
..:rlllnym profesorom. hlavn9m 
studttn~m tnšpektorom. jeho 
odborna zatl\eranosť na klaste 
kl! filológiu. latin či nu a gréč
tinu podnietili 1 mi moriadny 
ai u jem a obdiv mO i ho otca o 
krásy 11 hodnoty gt•éckel a 
runskl'l antikY. Sofokles. Euri· 
ptdes. llomér čl Ovldlus alebo 
\ rr,~:lllus pntrll l už raz k nlll· 
~amozrejmoj!;!m základom vzde
IHnosti. \,ad to v!>etko však ml· 
lova! l oril'ntálnych básnikov, 
Hafl~a. Ll Tal Peho. Japon~kl' 
tvorbu. kto1·e1 chcel na sklon
ku svo1ho :bvota vcnovat ešte 
woi .,ki<Hlllt!'rsk~ záujem. S ob
lu bou v:;ak čltal d iela no~štch. 
nl<t dar~ kyl"h 11 rusk~ch kl"li•C 
kých ľOIIl iSlO V . 

1'a1ké ~octlilne. polrtlcké roz 
uorv vted.t tsfrh čltls občds ver. 
1111 znppokorovalt l hudobn~ ~l
vot. 11'11 dôsledky neblah~m 
~IJOsobom ~ tuiovdlt život umel
ra na f'XJlOnovanom nueste il 

ab.,orbovalt mnoho nadbytoč· 

ne! a dokonca zbytočnej ener
gie. To všetko se. odi'Ažalo na 
otcovom zdravotnom stave. Na
priek t omu, že mal vel mi vera 
zástancov a prtaterov, z kto
r 9ch spomlnam na tomto mies
te zo staršieho obdobia pro· 
dovšetk9m I vana Ballu, dr. KO· 
rlčanského, nehovoriac ani o 
teho kole~och hudobnlkoch a 
skladateroch, kde nachádzal 
vždy dobrl1 oporu, vznlkll čas
to zložité situácie, ktoré mu
sel rlešlf sám. Následkom ver
kého množstva starosti a po
vtnnostl nastali značné časové 
medzery v jeho kompozične j 
pr áci. 

Pohf &d na životnil dráhu Ale
xandra Albrechta ukazuje, s 
ak 9ml ťažkosťami sa musel ru
va ť hudobnlk v minulosti, ked 
všetky predpoklady zdarnej 

: 

Oskar Ned bal a Alexa11der Al· 
brecht u 1..-artkalríre .A. Richte· 
ra z r. 1930. 

činnosti. ktoré sú dnešnému 
človekovi naprost9ml samozrej
mosťami, musell sa v tom čase 
z pr!padu na prtpad z.abezpe
čovR t. Niet dIvu, te pri takeJ 
pracovnej zaťaženosti muselo 
osta l jeho skladatefské dielo. 
aspOI'l v určitom zmysle, tor
zom - l ked sa venoval ok
rem opery takmer každému 
žámu. naptsal diela symfonic
ké. ktlntátové. oratoriálne, kla· 
vlrne a predov etk9m komorné. 
ktoré možno pokladať za nat
repl•ezentatívnef Je. aprlek to
mu chýba žiadúce množstvo 
sk ladieb z jeho vrcholnéh o 
sklada telského obdobia. ked 
stál na v~ske svojeJ skladater
skej dráhy. ChýbaJ(! kvartetá. 
svmróme. l nstrumentálne kon
cenv a pod., ktoré by mohll 
patriť k stálemu koncertnému 
repPrtoáru . 

Sklddatersku prácu, ktorej sa 
Otf!C venoval s vefkou sústre 
denostou, pokladal za hlavný 
cter svo1e1 umPieckej dráhy. 1 
keď nestačil vytvorit dielo, kto . 
ré b1 l zo stránky kvantltél 
Uvu11ho Z.Jstnpeula dokresfova 
lo ooru•ét človeka. ktorý zápa 
si l v· dvadstatvch r'okoch o au 
ten ltcky prejav hudobne, mo· 
clernv v BrHttslave, zostal po 
uom aspoi1 r·od sklad teb. kto 
t•é svrclčlét o tychto úprlmn~ch 
filo v mnohom aj uspeSných 
.,nfltl:niach - tvoriť umen c 
vvsokých pretencil. 

Jubileum na ostrove 
História prírodne/to jauislw pod stor oclltí•m plota/l 

mi na Margit1110111 ost r ove dalr1je sa ulas t11e od r o!.·u 
1938, keď tu uured!t prvýkrát Slwkc.~pearOl'IL rozprii vku 
Sen noci suiltojánskej. Uplynulých J7 rokov ale nezna 
mená súčasne aj totko sezó11, l ebo u pouojtlOI'fírh r o· 
k·och sa predstat•ema ko•wlr iba sporadw!.·y. Slíi!IS1ti ko'l · 
tmui t11 t•ykaz11je p.~ak uz po.~lednu etapa od roh1 !961i. 
kedy M u1JI uonla samostatná ut!l l wrc:1a - Riaditel sf.t·o 
prírocl ntíc:h. javísk - ktora spoloč•w riadi trt •wjt•iié.~IC 
prírodné jaul~ká letnej BuclapeH1. Pn lej/o reorgani· 
zácil sa ttrčil aj profil jcdnolliuých scén. a t ak na 
naj11äč.~om a s1íča.me nojkroj.~om jat•tsku dostalo clo 
11101'.~/..·é prat•o o pe mé a balet ti(~ umenie. ' a tohtor·oč
nej, tak trošku jttb i lejllej c/esw lcJ sezóne bol! na pro· 
grame Pucc1111h0 \1adame ButterfliJ. Verd1ho A•cla a •ta 
::áver galako11cert za úča.~ti t•.~etkrích zallraiiiČII!ich ~6 
listov. Videl som u poradt .~ l t•r /é preclslat•eme PtiCCI 
mlto a tretie precl.~tacellte Vercll/w c/1ela. 

vol ich naclhemé hlet.~!l u lyl"hlo menšie/i ttlohách -
(Jrll ťC tak. ab> do Sl/IIPJ drUIIllllli"IIO.~ tl 1'1/(.fradouatlll .H"I' 

1111 Bonza u podwu Fercm·a Beganyzho. Dmqentom prccl 
stat'ema a Sličas11e tWJalruktwnejsmt magnetom let ne.1 
sezóny bol vlatiaj!ir víťaz d ingentskej s1íťaže maďarskej 
t elevízie Ken lcluro Koboyashi. Ze Je uýbomtím. od pn 
rody 1í:Za.~nou IIWZtkalit ou obdareným drngentom, to po 
t urclil aj teraz. Nejedc•r det ar l, nejeden metodický ob· 
t1ík zostáva u pamilti z jeho /lmoi:c111a. ako ani na uy 
r ounane kr ámy tlin Symfomcl;élw Or chestra \ lAV clllw 
11e:olnzd•tem \ upnek tomu . :e sam som 11Ud!ie11e tl1es· 
kal rclko1:~mu t•ýkonu, udc:llflcl:al som z preclstavenw 
.~ poc1 t om. :!:c lla)clóle:t le)šllt osobu, Cwcoma Puc:cim 
ll o akoby bol1 ~nbu!lli priZI'rtt k tejto procl ukru . Nato( 
1.-o sr·ojpulným rupwllrc~·!im i; /li/0111 ll 11a ukur clrumattč 

noslt spomalertýmt tempami interpret oval Puccimho 
opertL som ešte IICpoi:tll . . . 

"'"'"' Ako 110 t•setkých svetouyclt prtrodn.Qch scénach, aj na 
\largttlnom ostroL·e je najpopulámcjsou osobou vyse 
storočná .. stará dáma"' - Verd11Lo večne krásna .AIDA. 
Tohtoročné predstavenie bolo vylepšeným variantom vla· 
riaj.~ieho 11aštudouania Andrása Mik6a, ktoré u tejto 
podobe zapôsobí na diváka práve svojou prirodzenou 
jedt~oclucltostou. Je to bezpochyby rwjl epšra tnscená
cia tohoto drela tw tejto scéne. Z výborné/lo· spevácke· 
llo teamu 110 prvom mieste treba spomcttiÍt predstavi· 
tel!.·u titulne; postcwy, lebo mladá. doteraz sotva zná
ma Tal1a•rka armén.~keho pôvodu Seta Del Grande bola 
pr ekuapemm jubilejnej sezóny. Popntom, že má ideál
ne pekný hla~ouý matertál. je uy::brojellá teclttllkou a 
zauiderriahodttou piatro kull tí rou, part má prepracovaný 
rouiUtko dokonale po speváckej aj po lter eckej stránke, 
mmwrwclne .~t uázim u 11ej tli tdeálntL vyrovnanosť, akou 
::asp1eoata su'J iu cilolw od pr vého nástupu u tercete a: 
po hymnicke .. 0 t erra addto . . . " D6st ojným part'lerom 
jej bol La io' Kónya u tllolie Amonasra, ktorý t úto po~lu 
uu ~prel'al u: u) u predchádzajúceJ ~ez611e: jcllo ~·to •wj
.~ia i!l'ld"•J lade11á postava dostala rtové tmat!.~W ' Ira
ma/ rch i·rtu Mrlél'r•ouá ako A111nens rba vo ~t r·• hm 
ler.,t rP noclala tJýkon na tej vysokeJ 1íroum. ktor11 r•la· 
" 'ct''lll •rasarlt1rt Tohtoročným vodcom Eguptat!OI' '>ol 
tw't"" \loll'~C flrclmský cl10rakter Jeho pekttélio te
Wil '' '· p•umt precle$timrje na lti/o postauu. Ztal. Jeho 

.\IADAME BUTTERFLY u sumpat1ckej kollcepcit re::• 
sera Andrása Békésa a u peknom JOpon.~ /..·om ctomi:cku 
Arpáda Csányi/to bola premiérovou udalost ou n t' l/:110 
corala sa tým. te sa tu do maximalnej miery uplal•t;l 
póuoclttý japonský komponettl. Titulmi postavu ~p1e1·rr 
la a autenticky stvárnila pôvabná Japo11k·u \ fat s•tmntt 
\11waková. Jej pek11c sfarbell!Í príJemný a na drob11tl 
kresbrL obzvlášt v l!odn!i lyrick1í soprán mii ale aj clro 
malrc!.·é odtiene. ktoré u melk u na Pel mi pósobh·o u plat 
111la u poslednom arió::e ,.Con onor muore . . ". l.:t rJ> 
scéna sa stala st rhujúcim urcholom preclstar:eniu Tr· 
liansky tcrwrt st a Michele Molese spiel'al Pinkerlo•w ., 

, V!íbornej tírovni a lezérnou llrou trefne cuzdl'ilwl c ll •z 
rakter postavy . Aj u nás známi umelc1 - Ale1 arui r · 
r..f1lceuová ::o Sofie (Suzuki) a Lajos Kó11ya z Kluic 
( Sharpless) po speváckej a hereckej st rán!.·e rovnak• 
~ ~ ,.;oJ• postavJI. S pôzllkom som počú MATSUMOlU Ml\1\AKUVA 1-.E.N-JCIIIIW KUBA YASIII 

"1 1rL,,,..,-. b·ulrtq a t'tí razoué schopnosti nie stí u rdeál11cj 
''"'WI"Mte a tak m6j ulatiaj§í dojem po jeho Faw:toci 

·• B•ll lot·cj oper e Mefistofele sa opätovne potvrdtl: \fo • 
•. ,e 11Cpalrt a: do špičkovej triedy súča.~ll!ích terrort.~ · 

11'JU. Postupu krála spieval a hral Ferenc Begá1tyt im· 
.,,,:nntne. zatwr čo nádherný bas Józsefa Bódyho u úlo· 
·le Ram/1~a znel akosi unavene. Na čele predstat·en1a 
1 Symf ortického Orchestra MÁV stál Ervin Lukács. Po· 
i:til'ajríc jeho produkciu, s nostalgiou som myslel 11a 
l'lwiaj§ielto d irige11ta t ejto opery, na Lamberta Gardel
lilw. liOZEF VARGA 


