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Hudba patrí k umeniam, ktoré vyja,dru jú [,Predovšetkým vnútorné stavy 

človeka, najmä jeho emocionálny habitus, j.eho náladu v najširšom zmysle 
tohto slova. Netreba si však myslieť, že. v hudbe. vôbec nieto objektivnych 
prvkov. Vyjadrovacím prostriedkom hudby , je zvuk v čase. Akú úlohu_ hrá 
zvuk v živote všeobecne a osobitne v Judskpm spoločel\skom živote? Ulohu 
nesmierne dôležitého signálu, ktorý umožňuje orientovať sa ,v . skutočnosti, 
správne na ňu reagovať pre vlastnú sebazáchovu a pre znásobenie svojich 
živt;~tn~h sil. A. V. L u n a č a ~· s k i .i 
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And~nte eantablle z Čajkovské
ho · kvarteta. Dňa 11. decembra 
1898 vyst1lpilo v'. Brat1s~ave už 
po štvrtý raz. Okrem iných skla
dieb uviedlo tu i slovensk(! pre
miéru Cajkovského kvart~a 
op. 22. Krtti~ konštatuje, že sa 
~!ce vie o Cajk~vského existen
cii ' a o jeho niektorých sklad
bách, ale že Bratisl.avčtmia pred
sa len nie sú ešte dostatočne 
informovani o · gen!álnpm ume
.Jeckom o!lka~e P. , I. eajkovského. 
Cajkovského d-Ielo vyvolalo ta
ký ohlas, že · .1,lsporl·aďat~ľ si o 
dva roky neskôr vyžiadal toto 
dielo opäť na program. Ten istý 
súhor hci teda zriovu int.erpretu-
.i~ 15. januára 1900. . , O kq,lo roku'. 1?00 sa začfnajťi v 

Bratislave z·načne r ozmno
Žovať vedO!llOS~i o Čajkovského 
tvorbe. ' B-ratislavské hudobné 
kru~y sledoval! Riehterovo 
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.Čajkov&k'ého Plkoyú dámu. , Kri
tika hovori o ČajkovsJq>m ako '> 
geniäln<ml skladateľovj, ,;ktoré·)1G 
symfónie . už dávno poinä:me"
Ked' v Bratislave vystúpil v nô
vembri 1902 slävny . husHst• 
Bronislav. Hubet)Ola.nn a . za;hral 
.;ajkov&kého Melancholickú sere
nádu, niet už . 'pochýbnostl, že 
i>rátlslavčania sa zaľúbili · · do 
Cajkov~kého tvorby a dokonca 
l ~lršfe kru~,r. obecenstva hľa 
dajú .sl k Cajkovskému . cestu 
najmä cez jeho rnštrume.ntliLne 
clr.obnostl .. v r . . 1907 sa aŕcl-iivár • 
Batka · opäť obracia na, · MÓdÉH;.t~ 
čajkovs·kého a prosi ,ho, ··aby·mu 
podrobnejšie . vysvetlil ' oratóvu 
Pat etlcktl symfóniu, ~tor á ·Itl ala 
dovtedy' viac výkladov. Zladáné 
vyÍWetlerÍie prišlo' a v br.ai l~lay
s~om mestskom·, archive je 'au
tentický list . Mode$ ta, ·· ktorý ; je 

čajkOvskij 

· yPtatok 6. novembra t. r. otvoril v bratislavskom Dome umenia 
minister I<Ultúry SSR Miroslav Válek výstavu o živote a diele 

slávneho ruského skladateľa Petra flj iča čajkovského. Brat islavská 
výstava je reinštaláciou expozície, ktorú už videli obyvatelia Prahy 
a Brna, no doplňuje ju osobitná časť o vzťahu Slovenska k tomuto 
ruskému hudobnému génlóvi. V hlavnej . sále sú exponáty o skla
datel'ovom detstve a mladosti, v kovových vertikálnych vitrinách 
sú uložené dokumenty charakterizujúce jednotlívé obdobia jeho 
života a t vorby. Osobitná sála je vyhradená expozícii č aj k o v
s k i j a S l o v e n s k o. Sú tu doklady o prenil<aní prvých správ 
o čajkovského umeleckej práci do Bratislavy, alw aj fotografie, pla
gáty a programové bulletiny dokumentujúce inscenáciu Čajkovského 
opier a baletov v Slovenskom národnom divadle. Pri tejto príleži
tosti prinášame úvahu dr . . Zdenka Nováčka, CSc. pod názvom čaj
kovskij a Slovensko, v ktorej autor rekonštruuje vzťahy Bratislavy 
a Slovenska k Čajkovskému a jeho. tvorbe. 

Až do sedemdesiatych rakov 
minulého stot·očia bola Čaj 

kovského hraná tvorba známa 
len v úzkych hudobníckych kru
hoch Moskvy. Nlektorf ruskf kon-

. certnl umelci, ktorf ·v tom čase 
prechádzali Bratislavou, síce u7 
poznali Čajkovského prvotiny, 
ale nemáme presné správy, že 
by boli o tom informovali Bra
tislavčanov. Keďže niekol'ko po· 
predných bratis lavských hudob· 
níkov bolo v stálom kontakte so 
svetovým hudobným dľaním, ni" 
je vylúčené, že už v tom časf' 
poznali aspoň meno Čajkovského 
hoci pravdepodobne s jeho tvor· 
bou sa ešte nestretli. 

Rozhodujúci prelom v tomt" 
smere prináša až rok 1881 

keď aj v Bratislave dobre známy 
dirigent Hans Richter uviedol v 
neďalekej Viedni svetovú pre· 
miéru čajkovského Husľového 
koncertu. Richt.er .bol už . v tom 
čase uznávanou dirigentskou 

osobnosťou ; často cestoval do 
Bratislavy, kde mal viac priate
ľov a silný estetický V'Plyv na 
mnohých popredných hudobní
kov. Richter, ktorý udržiaval 
;n·avidelný kontakt s mestským 
archivárom a hudobným kri ti
kom Jánom Batkom, informoval 
rJepochybnf' túto .,hlavu" brati 
slavského hudobného života o 
-.:ajkovského tvorbe. Brati<>lavča
l'lia mali vtedy vo zvyku cesto
vať na veľké premiéry do Vied
ne. Sám Batka prináša viac sve
dectiev, že chodil na viedenské 
koncerty najmä vtedy, ke(ľ sa 
predstavoval nový sklndatel', ale
bo keď mu to odporúčal niekto 
z jeho umeleckých priateľov. 
Hoci nemáme v Batkovej po
zostalosti priamy doklad, že sám 
':loJ prítomný na spomínanej vie
denskej premiére, predsa je to 
viac ako isté, a to preto, f.e · 
Batka svojimi kritikami, podpo· 

roval prudký umelecký yzostup 

... 
1. a Slovénsk'o 

' . ' l ' . 

dirigenta Richtera a chodU na 
všetky jeho koncerty, ktoré di
r!goval v pri jateľnej vzdialenosti 
od Bt·atislavy. 
y edómosti o čajkovského 

tvor be mohli prichádzať na 
'>lovensko aj z Prahy, ktorO Čaj
kovskij viac ráz ·navštívil a mal 
tu nadšených obdivovateľov. Z 
"rahy prichádzal! bezprost redné 
Informácie nielen z českých no
vín, ale aj prostredníctvom ko· 
morných telies. Už v r. 1894 hra
lo v Bratislave české kvarteto 

triultlfálne predvedenie pat~tlc
kej symfónie vo . Viedni. Kl'itik 
Be-tka využil túto priležito!?ť a 
nadš!!ne písal.o tom v br~ti~lav 
skej tla čl. Výstrwky Z' " l'I:OVtn 
poslal bratovi Petra Iljič!i -
Modestovl, ktorý bol osobné 'pri• 
tomný na konceťte. V bratislav
skom mestskom archíve je ·ori
ginál listu, ktorým Modest od
povedal Jánovi ·Batkov!. Bat kR 
poznáva Čejkovského tvorbu· i 
die la· nitiktorých ďálších ruských 
skladateľoV"- aj na koncertnom 
turt1é dirigenta Richtera po Rus
ku, kde ho sprevádzal. Stretol 
sa t\1 s niektorými žijúcimi maj
strami a v Moskve l Petrohrade 
počul viac ruskej hudby. Nad
väzuje na svoje prvšie články a 
plše vinckrát o svo jich dojmoch. 
s tykoch a zážitkoch z Ruska. 
Ako sám priznáva, Čajkovskij ho 
najviac zaujal, preto vraj hľa
dal vhodnú osobu, ·ktorá by mu 
autenticky dotvorlla obraz o 
Čajkovskom. Nachádza ju v oso
be brata Modesta. Batka · sa ne
vzdáva myšlienky uviesť Pate
~lck\1 symfóniu l v Bratislave. 
Po niekoľkomesačných skúškach 

·zaznelo napokon toto dielo za
čiatkom r. 1901 . bod Burgerovým 
vedenim. Kape lník Burger mu
~el skompletizovať všetky súce 
bratislavské umelecké sily, aby 
toto näročné dielo naštudoval. 
Obratnf organizátori . pozvali do 
mesta na jar 1902 ·brnensk\'1 
o"ernú spoločnosť a požiadal! ju,' 
aby okrem Iných diel uviedla i 

z výstavy o P. l . ~ajkovskom v bratislavskom Dome ume1tia: 
fotografie, plagáty, programové bulletiny· clokHme·r:tuja insce
nácie Čajkovského diela na Slovensku. Smmka: čSTK 

c~ lý venovaný Patet!~ej ~ymf6-
nii. 
p o roku 1918 v samost atnom 
,_ ~táte n~musel sa te.4a začat 
budovať vzťah k Ča1kovskeho. 
tvorbe od zač1 atku. Už v ŕ. 1923 
prináša bratislavská op'erä 'Eu
gena Onegina. Vtedy oslňujúci 
tenorista BronislaV" Chorp·vfč 
spieval Lenského,' sopranistka 
Simanová Taťjanu a basista Mar
kov. Qremlna. Bol? to prvé pred
vedenie Čajkoyského ·opery v na
šom jazyku. Kritika sl s uzna
ním v.~!mala choreografické kon 
cepcie Cajkovského bale tov. a vy-
7.dvihla zltsluhy choreografa V!s
c:us!h,o. Veľký úspech mala v 
Bratislave Plk·ová dáma s R. 
Htil:merom v úlohe Hérmanna a 
so skvelou Martou Kräsovou v 
(Jiohe Grófky. Cajkovského s~dad
by nechýbali ani na programe 
amatérs~ej Slove-nskej filharmó
nie a menšie skladby uvádzal 
vtedajš! malý, ale na svoj čas, 
výborný rozhlasový orchester. 
H ned' po vojne študuje s veľ-

kým umeleckým zaujätfm 
dirigent Milan Zuna PlkóV\í dá
mu a vedenie divadla .. zveruje 
réžiu Srankovi Gave llovl. A.i ko
šická opera prichádza s Euge
nom Oneginom. Dňa 13. VII. 1949 
uvádza opäť Milan Zmia Eugena· 
Onegina v réžii Karola Jerneka. 

' Potom už prichádza doter az nl:l,Í
väčšia Inscenácia te~to .oper,y v"' 
t:e~ijnom poi\a·1;1 ·!roviet$keho re
žiséra N. s. Dombrovského. Obe 
Tatjany - M. česänyiová a M. 
Hubová . - dosahujú v tomto 
predstavenf výrazné úspechy. 
Dombro\lského réžia za11ecMva 
ohlas, ale vyvoláva l .úvahy . o 
modernom a reailsttck()Tn c!1á- . 
pani javis~ového priestoru, kos.,. , 
týmov. kul!s a pod. 
V prospech Čajkovského -zači· 

na po vojne pracovať aJ no-
, voz~ložená . Slovenská fi.lharmó
.nla . .Za 20 ~okov činnosti uviedla 
desiatky jehC! skladieb, ba do
konca vypestóvala si svojský hl· 
terpretačný p ~!s tup · k Čajkov
ského tvorbe. Pre úplnosť by 

. bolo treba ,zaznamenať: čo všet 
.ko spr.ayÚJ .naše rozhlasové sta
nice . pre popularizáciu sklada
teľa. Ukázalo by sa, že práve 
vozhlas bol hlav11ým rozširqva
tel'o.m jeho die l. Iste by nebolo 
bez zaujímavosti všimnúť sl nie
len to, čo dal ČajkovskiJ svojim 
poslucháčom .a ctiteľom . . ~te i 
nal!m interpretom Al_e to ,je u! 
tfma ~~a aiektorv cielil čláriolc. 



U v • ~ nikto tó äj tak ttečttä, nepozérä, . nepo· 
'7 JB na·· a se < čúva, nekupuje. Obmed~ený, úz.ko · .eko

. 'Ll . . · . · ... • nomický as pekt, ktorý .'Iba · :potvrd:líuje. 
nekritické'· a jednostranné · préferovanie 

Nové diela sovietskych ·skladateľov 
aby sme ~a; naša vyspelá socialistická zábAvných žánrov.: 
spo1očnosť, vyrovnali s tými problémami, Alé to hlavné - ôp'era, : nemá.'· u ·úas ' 
ktol"é njis r.oky v kultúrnej sfére pália. obecenstvo. Náhodný návštevník: nie . je 

Malé divadlo opery a baletu v t..eningrade uviedlo novú r edakciu opery Dmitri
j a Kaba levského Colas Breugnon. Di:t.'!g~ntom novej ľllscenácie bol G. Provuto
rov, h lavné úlohy stvárnili N. Aleksejev, V. Kočkin a sólista Kirovovho divad la . 

Aby sme po desaťročiach nezistili, ze operný návštevník, a . nilv~·še . prichiidza 
ostatný svet stojí na ~:ell>om iných pos- do opery už' s al<ýmsi ~lešpektom'. Clti, 
toch a že má pre nás iba blahosl<lonný že tento umelecký žáner je na periférii 
úsmev, akým plný človek obdarúva ob- kultúrneho diania a súc hudobne, ale 
medzeného hlupáčika. Je čo naprávať _ predovšetkým všeobecne esteticky zo 
a radikálne, na druhej strane . môžme školy 11\Jpripravený, snaží sa tento pocit 
byť i hr!Jí a v nejednej ohla&ti široko. vysve'tllť PCI l>v.ojom. Rozpamätuváva sa 
koncipovaného po~mu "kultúra" tllllO PY na hlasy p!iečítpné kdes i v tlači, že ope-
sa dokonca hovol'iť !l tom, že ~tojfme ra je v kríze, li.e nemá čo povedať d.neš-
v popredi európskeho vrenia. Máme v~- nému divákovi, že nerešpek tuje zákon!· 
spelé ·dfvadehlíctvo _ angažované :j!a tosti divadla, z ktorého vyšla ~ do kto· 
človel>a, profesiot)álne ll·ll. lirovnl a v ' rého patrí. Nevie, · pravda, že. kríza v 
ojedinelých prípado<lh i' pokllš!ljú_ce.• sa ·oblasti tvorby súčasného operného žán· 
hľadať nové formy výrazu. Máme bohatli ru je lízko odbornou záležitosťou, týka
hudobnú minulosť, myslím samozrejme .. júcou sa voľby nových, ,tradíciou neza
v prvom rade pa české zeme. _ A ťažen~ch výrazových pr~striedk~v. a .ž~ 
predsa nemáme operu. Fakticky sice · ~ozatt: . S~etana, Verclt, k~oreh? tiez 
ell;istuje _ dvanásť profesionálnych· ~li- 1 19Jlor.uJe, .. Je c~Ikom. mlm.o dtskuste, tak 
v.adlel, pomerne bohatá a diferencovaná . ako .Je Iste pumo _dtsku~ue Rub~ns, Mo
pôvodná tvorb<! _ ale v povedomí .na- · .net, ~h~kesp~are, fo)stoj, ~eeth~venova 
šej verejnosti už '.roky sotva ~lvorí; ak . . symfolllll ·. al~bo ČaJkOvs~eh?- kot~ce~t. 
nechceme priamo povedať, že .·prejavuje Nezr?zumite;fnosť _oper! st ttez prt~po
znaky smrteľného zápasu 0 svoje bytie ·. so~~ Je ~vojim vmmacmt schopnostiam, 
čľ nebytie. J.e to, ži!! l', naša špecifi~ká, . nevie. · sa _":YP~rladať so zäkla~no_u k.on
"českoslovensl,á" choroba a pociťujen1e . ven~iou zl!,nrl!, ktot•ou je. uz - s1Jrtsto 
ju Qajmä na Slovensku; lebo v čechách . rokov .~pieyane- slovo, _nepripusti,_ .z~ je-
je jej výslíyt pre!}sa len obmedzený vl~ ho zmateny; prtpadne 1 unayuj~ct dtvác-
talli.J"amj tradlcie· i väčšieho národného l~y pocit v opere p~amem aJ v Jeho 
a ~ultúrnel1o povedOmia. v ostatnej Eu~ nedo~tatkocl1,_ ;v~ťahuJe 11~ o.peru cmo-
rópe ju prakticky nepoznajú. Ani na herne kritéri'!. (lwadel~osti. _ . 
zäp;uJe, ani na Východe _ v tomto . __ O~ tomto, .vsetk<Jm, co sa tyka _ k_rtzy 
pripade stoj.ime, a sotva s hrdým .p'o- • navs~evnos~l · oper~, je~nalo sympoziut~l, 
hfa!lom, proti všetkým. Okolo nás opera· · ~tore ~a :ZI$1~, z imc(attvy MK SSR a YY: 
veselo ~ijl!, láka masy n.ävštevnikov, teší· · skqmnel1o ustavu kultúr~ a ver~Jne~ 
sa podpore publika, inštitúcií, verej-nej mienky _2. novembr~ v Br.atisla.ve. AJ ked 
mienky, lete zaplavuj ú najrozlič~ejšie · ' s~ v prtebehu jedneho dna mnohé _pro~
festivaly, ako na bežiacom páse sa vy- lemy iba .letmo . nadhodili ~ ,cely rad 
rá~ajú . "hviezdy", ~ramopriemysel do~ . ~tázok _zostal n~zodp~vedanych, pre?sa 
slova chrli komplety a profilové platne, sa ~rl.s!o ~ istym u!áverom, ktor!ch 
v masmédiách má tento žáner svoje stá- realtzácta _by perspektivne mohla vratiť 
Ie, vyárendované miesto. Aj u ná~ má~ oper~-~lvakovi a ~iváka · opere: .. 
me dosť spevákov, ktorí aj za hranicami l. zvystť umelecku úroveií produkcu 
dokázali, že niečo vedia, a najmä máme opery SND, . _ _ 
pôvodnú tvorbu ( Suchoňovu Krútňavu, 2. prebudovať a skvalitniť system vyučby 
Cikkerove opery). Počet zahraničných estetickej a špeciálne hudobnej vý~ 
premiér slovenských opier a 'ich ohlas chovy na školach, 
dokazujú nepriamo, že opera je ešte ~ivá. 3. dať. publlcit ll opery v masmédiách 
A predsa ... Sme radi, ak nám v del)ní- zodpovedajúce miesto. 
ku vyjde operná recenzia aspoň 'mesiac Tri hlav!lé východiskové body .k od-
po premiére, sme radi ak sa raz za pol stráneniu návštevníckej krízy v opere 
roka objaví na televíznej obrazovke, ak obsahuj.ú množstvo samostatných, diel-
- celkom v nepomere k ~dvadsaťročnej čích problémov. Riešenie môže prísť 
praxi - vyšli v Supraphone takmer sú- Iba za pomoci a pochopenia najvyššieh 
časne tri slovetis ké o.perné pJat ne. Ne- štátnych orgánov, všetkých ·kultúrno-
vyrieknutý, ale jas ne mienený arg\lment spoločenských inštitúcii a celej širokej 
rozhodujúcich (šéfredaktot·óv a pod.) .... verejnosti . . Už je načase... B. 

E:rjumátý o skla
date!'ovom detstve 
.a mladosti z ''v ý· 
stavy P. l. Caj

korJ~kij - · Život a 
dielo. 

Snímka: čSTK 

s. Babéško. · 
·, Odesské operné divadlo uviedlo llOYd opet~u skladateľa G. Maj borodu nazn nú 
Arsenal. V tejt o ·tnsee-nácil jednu z hlavných úloh vytvára N. Ogren ič, k t.or<"ho 
sme mali možnosť po?mať aj u nás na vystúpeniach v rámci Dní _sovie ts·ke j 
kultúry. 

V čeljabinsk<;>m opernom divadle uvied)i prem iéru II. časti opery Tic·hy Don 
(názov druhej ča sti je GrlgOJ.•ij Melechov) od I. Dzeržinskéha. Toto divad lo 

-uviedlo nedävtío aj ďalšiu opernú n(lvinku, operu A11uš od A. Tigranjana. ' 
-o-

Na zasadn ut! komisie pu 'hudobn~ divad lo vypoču li si a posúdili nové opery 
. . sovietskych skladateľov. J. Mejt us prehrával svoju novú operu Anna Karenina, 
• ktorú napísal na libreto A. Vasilevy a L. Sm·lrnevy, Autorom opery Biele 1~o ci 

je J. Bucko (libreto naplsal sklad·ater podľa Dostojevski!Jho ). V. Rubin predložil 
operu . Sevastopol · (na vlastné libreto podľa A. Tolstého, A. Platonova, A. Tvar
dovského a ľudových textov). 

-o- . . 
y komisii symfonickej a komo~·nej hudby si vypočuH .nové diela K. Chača

turja.na · (Sláčikové kvartet o), J, Levitina (Sláčikové kvart eto . č. 9) , Koncertml 
f~ntá.ziu .pre vi<!l lončelo a orchester pr edložil A. Lensklj. Z ďalších skladieb, kto

' ré odzneli na prehrávke vo Zvltze sovietsky·Ch skladateľ<!lv t reba spomen)1ť Bala~ 
• du p-r'e violo.nčelo a klavir š. Kaloššu, s'kladbu nazvanú D SCH pre klarinet, 

ti<ombón, violončelo a kl~vir od ~. l)enisova - veMvan ú D. šos,takovičovi, ďa lej 
Ser\'!nádu , pre 5 interpretov A. šnitkeho a ~. 

-o-
Dve prehrávky boli venov.ané t\o~ým elektroniekýtn skladbám sovill)ts:kych 

sk ladateľov. O. i. t u zaz.1'leli nové diela E. Arten~jeva (Mozaika), S. Gabajdu!inovej 
(:Zivé .. ·- neživé), E. t>enísovl (Spievanie vtákov), A. šnitkeho (PotOk) , A • . Nem
tina (IoJ!as) - diela napís~tné ~ pomoci stt·oja ANS. Po rprehráv'ke sa prltomnf 
zhodli v tom, že uvedemé aklad \!y, ako aj st roj ANS "odkrývajú širo-ké per.sopek
tívy .hudobpého vyjadrovania, pom~hajú z!skať také ume lecké efekty, ktoré 
obyčajnými inštrum~ntlmli l ľudl!d<Ýf!'l hla\$o0Trl sú nedosi-ahnttteľné". -mj· 

XIII .. festival vokálnei tvorby v Jihlave 
v neskoré je~é obct.obie - 20.-

22. novembra .- 'pr.!víta ,Jihlava $pt'Vi~e 
zbory .a du.iemcov - z\»rmaj't~v. · 
skladateľov i milovnil~ov zbQr>Ovttho spe-

. vu na XIII. festivale speváckych zbo
rov. 

Tento r ok možno ZllOVU hovoriť o jeho 
celoštátnom vý~na.tne, le~ poria(la~lia 
prizvali · ok-rem účaS,tni!<ov z · čie~ll a 
hosťujúceho. Státneho al<acl~~m!f;iké-bo 
zboru ZSSR (dir. Sveš.nikov) ·aj dva 
zbory slovenské. .. , 

. Pražský mužf;!f<ý zbor s d.frigentom 
M. Košlerom sa preclstavi ~O. Xl., Det., 
ský rozhlasový .zbol' ~ O$travy, ktorý 
·vedie J. Richter, ·dopol\lJlnil 21. XI •• v~
'čer koqcertuje Sve~nlk8vov ·1 ibor' a ne
deľa. pred.poludllún -~atri - sll,'lv~nským 
účastníkom - miešanému ~bpru Kon~ 
ze rvatória z Bratislavy (dir, prot. 1. Kd~ 
žan ) a Speváckemu zboru Tectullk (eUr. 
V. Slujka). · 

, Drl!m!l~utg!cl<y ·sa zbo;r brattl!la.v~~éhQ 
~ ,. .., i<oi~zeriy.at~ia z~merttl rl~ u~~žl<y ' $'Vt\f 
: .... ~tov'e.i tvQ.I,'j!iy . 2<5;''sto.rli'či 11{~·Méb~Jiťi, '~~~~ 

!enc, Kod&ly) a ďalej na tvorbu slo
v.enskú (Trnavský, M, Moy:z:es, !ll. Su~ 
choň, A. Moyzes. M. Korí·nek, Ferenczy) 
a na úpravy ľudQvých. l)!esní; . . · 

Cieľaved~mý prorw<~m si tl,ež )'osta..r 
v-i[ ZbOJ.' Technik a to Uf){>Zornenírn na 
vh~nú t vOl.'lbu staršej s lovenskej skla
d!lteľskej generácie (M. Lichard, Fi• 
guš-Byetrý), ale .najmä na t yorbu sú"' 
časnú (~. Moy.ze.s, Z. Mikula, I. Zeljenka, 
A. Zemanov~>ký, E. Suchoň, O. Fer enczy) . 

Osvetový ú&t~v v Bra:tislarve okrem 
toho usporďad-<t seminár pr~ ·zbormaj
s trov (zo Slovenska ic.1h bude asi 50)' 
o súča,~nej s lovem;:ke j z.bo.rpvej tvorbe --: 
aj s ukážkami notových mate rJálov a na"' 
l'lrávok. Nateraz sa jihlavského z-boro• 
véhQ festivalu zúčastnili tieto s lovensKé' 
zbory; Spevácky zbor SF, mie.šaný a 
?,en ský zbor Lúčnice, Žilinský miešaný 
zbor, Spevácky zbor slovenských uči
teľov, Spevá.cky zbor brat islavských uči
teliek, Mest ský spevácky zbor V. Zľlš 
z Trnavy: 
Žiaľ, pek.né ciele celoštát neho pôso _. 

ben~a v 'dr amaturgii sa doteiľ·az nepoda"' 
'til~ VYJ."Ješiť, a w najmä nedostatoč·ným 
(~á\ljmQm zo str any slov~nských s k;la-' 

• íiateľov, Je ti' na škodu veci, lebo naša 
tvo,.~ si . zts11l~ í po.zom ost i zo strany 

' če$l<él'lo zborového hnutia. 
Anton Krištof 

e Minis terstvo kult úry čSR spolu s českým ról;ht•~ 
som vypísali pri prlležitostl 5(). výročia založenla Kse 
s u ť a ž n a s l á v n o s t n ú p r e d o h r u p r e s y m~ 

.. Eo ni ck ý orchester .. Súťaž je neanop;YJllná;· tllela. 
musia byť pôvodné, dopbsl:aľ ll~:z:ve,rejitetté a ~·neodme~ 
nen'é v inej verejnej · suťaži., Výsle,ilky : bu.dú vy'llHisené . 
k 9. máju 1971.. Súťaž bude v dvoch etapách: v pryeJ . · 
etape vyberie odborn'á poro'ta :>-4 najlepšie qlela bez 
určenia poradia, ktoré budú .nahrané ·v f!12;h,lasov!IJ11 
'št'údiu Symfánlckým orchestrom čs: rozhlilsu, pó 'pr!l
hrávke snímok (druhá etapa ) určí p9ro1:a rQzdelenle 
cien. V súťaži udelia tieto ce lty: l. cena - ·10 000,- Kčs, 

·slovenskí skladatelia 
v Gruzínsku 

Z redakčnej 
pošty 

V ~rat!slavskom Dóme okrem veľkého 
organa na hlavnom chóre· stá l kedysi 
tzv. "chórový" organ v apside, za budo· 
va11ý do bohato rezbärsky vyzdobeného 
komplexu kresie l. Historická a umelec
ká cena . t ohto nástroja j e veľká, bol to 
iste najstarši zachovalý· organ v Brat! .: 
siav!'l. Pred renováciou Dómu asi pred 
10 r.okmi s om upozornil 0sobne zodpo
vé'dnýeh ľudi' na Farskom úra de; že or
gan t reba o él bor n e rozobrať a usklad· 
niť. Ked' som sa po dokončénf reno· 
vácie viackrát z.auj!mal o · jeho osud, do · 
stal s~m Iba vyhýbavé odpovede, do~ 

konca správy, že "sa stratil". ľred ne
dávnom· som ~badal v jednom za zákutf 
Dôrnu súčiast\.;y tohoto nástroja, ktoré 
sa podľa zbežnéhó pohl'aclu zdajú kom
pl'et.né a opraviteľné, Sú ulo~ené na do~ 
st uprom a neuzamkm1tom, mieste. po~ 
hádzf)né priam trestuhodne. R ~IJta u ro. 
vanie tohQto orgam považujem za jed· 

2. cena - 8000,- Kčs, 3. cena - 6000,- Kčs. Ďalej 
môžu byť . udelené 'odmeny v celkovej výške 10 000,
korún. l'ar ti.túry súťažných prác autori odovzda:!u alebo 
zašlú poš tou najneskôr do l . III. 197l . na adre!;u: 
Sekretariá t umeleckej · sútaže, Praha -!. , Valdštejnská 
ul. 10. Partitúry budú vrátené do troch mesiacov po 
vyhlásení výsledkov, ak nebude uzavretá iná dohoda 
s aut orom. Autorské práva zostanú zachované. 

nu z na,jprvoradejších úloh pr ! odkrý · 
vani a zachovani hudobnej minulosti 
Bratislavy. 

Prosím vás o zákrok v tejto veci, a 
to polo·:6ením dvoch otázok Farskému 
úradu sv. Martina . v Bratis lave a Pa
miatkovému ústavu: l. Čl vedia ·Q ·osu
de a stave tohoto vzácneho nástroja. 
2. čo a kedy hodlajú urobiť pre jeho 
záchranu. 

Dr. F . Kllnd~ 

da :sv.oje " skladateľské remeslo", ale 
navyše pre ne[lo organová hudba zna
mená ešte čosi viac, niečo, čo mq>žno 
ťažko slovami vyjadriť. 

S Petrom Ebenom sa mohli p~·ažskí 
poslucháči zoznámiť aj inde; po skla
dateľovi li.Jovi Hurn.Jkovi mu bolo totiž 
zverené vedenie 2. pražského Salónu 
hudby. Pre stre tnu tie s divákmi si vy
bral ako prost redn!ka cyklus piesní 
Franza Sch\Jberta (KráSU!! m lynárka); 

*** 
\ on sám hral na klavír i, spieval J!fí Baar. 

recitoval Jirí Adamíra. Bol. to výborný 
nápad usporiada~ stretnutie s hudob
n!kmi v priestoroch st arého pražského Moderný človek, žijúci uprostred stále 

sa ro~máha,iúce,i c ivili ~ácle,· stále viac 
nľadť\ chv!l~. kedy sa m8že odreagovať · 
od skutočnost! a úplne Sl! ~(istredlť na 
j ediné -- umenie starých čias. Pražania 
11ašl! takútťl prlležitose v kostole 
sv. Martina· .ve ~dl, kde Lyra pragensis, 
ináč tiež oľfJ!Uli~ácfa, poriadajúca ku l· 
CúrnP. akcie vysokej umeleckej ťirťlvne. 
uspot•adOva pravidelne (každý piatok) 
programy, na ktorých - v podaní po
predných našich l~Cltátorov - Sa po
slucháči zoznamuN s najstaršou sve
tovou literatúrou-. Nechýba však ani 
hudba; na výbornom organe tu lmpl.'o
vizuje hudobný skladateľ Petr Eben. J e 
póchaplteľné, že ťažko by sme hľadali 
urne lca. ktorý · by mohol s Ebenom sú· 
periť, lebo tt!mtQ skladate ľ rl'lele11Že ov lá -

Kounicov!lo paláca. Toto prostredie na
vodzuje atmosféru ·úprimného kontakt u 
rned,zľ poslucháčom a Interpretom ~ čo 
sa, pvlznajme si, niekedy na normälnam 
koncerte d()sť dobre nepodart Tiež dis
kusii! v druhej polovici večera prinesie 
obojstranne kladné výsledky - u-melec 
~iskava poznaťky o svojich posluehá
čoch a posltlclláč zase o Ulnfillcovi. Ten
tokrtit o , ľett·ovi Ebenov!, skladateľevi, 
ktorého dielo dnes patri k základnénw 
repertoáru súčasnej českej hu<}by. 

A. tak sa tu ponúka otázka, či by ne
bolo dobré chytiť sa tohoto nápadu aj 
inde. V;:;al ~om si za priklad večer Petra 
.Ebema; ale vydaril sa nie iP.n jeho Se
Ión hudby. 

ľomáš Hej<elar 

Na dobrých priateľov sa nez:abtlda, aie 
naopak, hfat:lajú sa príležitosti k novým 
prejavom úprimných vzťahov a radosti 
zo stretnutia. TakétQ. chvíle prežívali na
.šl skladatella, keď pre.d nie)soľkými dňa
mi (25. X.-31. X.) svojím pobytom 
v hlavnom meste Gruzínska v Tbilisi 
"odplácali" návštevu gruzínsl<ych skla
dateľov v Bratislave z r oku 1968. Vtedy 
u nás zaznievala ich hudba, teraz slo
venská u nich. Nie s íce podľa pôvod
ných plánov, ale o tom 11ám povedal 
niekoľko slov jeden z účastníkov, skla
dateľ Juraj H a t r í k: 

- Naša návšteva v Gruzínsku bola po
kračovaním družby s gr uzínskymi skla
dateľmi z roku 1968. Do Tbílisi cestovali 
- okrem mňa ..=.. Miroslav Bázlik, dr. Ivan 
Hrušovský, J úlius Kowalski, Ivan Parík a 
Il ja Zeljenka, Cestovali tí, ktorých diela 
mali zaznieť na kon certe tt ilporiadanom 
Zviizom gruzínskych sklad a te ľov. Žia ľ, pre 
ochorenie niekoľkých interpretov neza
zneli Bázlikove . Piesne na čínsku poéziu, 
Ze ljenkove kvar teto a moje Kontrasty. 
Hrala sa časť z Hrušovského Suity pi ccoly 
pre čelo a klavír, Paríkova Hudba pre 
t roch a Kowalského III. sláčikové kvar
teto. Koncert , ktorý odzne l na pôde Kon
zerva tória. doplnilo Scherzo Pavla Šimaia 
a slovenské ľudové piesne upravené V!
to;n Nejedlým a Vítezslavom Novákom. 
Ďalši čas nášho pobyttJ, sprevádzaný 
srdečnosťou a príkladnou pohostinnosťou, 
patril najrôznejším návš tevám, rozhlasu, 
televízii. divad lu a pod. Hlboký dojem -. 
myslím že v nás všet kých - zanechala 
g.-uzlnska ľ!.ldová pieseň so svojou po
lyfól'lnou stavbou. A o umelej hudbe sú
časnej srne sa presvedčili, že drží krok 
s na,imoderne.Jšfmi výbojmi svetove:i hud
by. Hovorilo sa samozrejme o ďalších 
formácl;l spolupráce. Chceme v rámci na
šich zväzových koncertov pravidelne uvá
dzať diela gruzínskych autorov v podanf 
našich interpretov. a slove nská hudba má 
.zaz,nievať v Gr uzínsku. V Moskve sme sa 
str~tli s mladými sovietskymi skladateľ
mi a d.obovorlli sa o ich návšteve u nás. 
Smalenických seminár ov sa zúčastni Kor
nejevbv komorný súbor a skladatelia De
nisov, Sidelnikov a Šnitke. (mm) 



V 
tJ&slelfnej 'ciobe nejedni 
skladba z dielne strednej ·i 
mladšej generäéie sloven
ských skladateľov Novej 

hudby v~budi.la nemalý záujem 
zahraničia o našu súčasnú hud -· 
bu. Dôkazom toho je predovšet
kým prezentácia slovenských 
diel na medzi.národJlých festiva 
loch súčasnej hudby, úspechy v 
kompozičných súťažiach. Vedľa 
úspešných skladieb Jozefa Ma
lovca, Ta{!eáša Salvu, Jozefa S!x
tu a iných vynikli najmä Hry 
pre 13 spevákov a bici·e nástro
je od Ilju Zeljenku. Premiéra 
tejto skladby odznela na t oho
ročných III. seminároch pre No
vú hudbu v Smoleniciach v po
dani Slovenských madrigalistov. 
Onedlho nato dielo odznelo na 
festtvale Medzlnáro,dnej spoloč
nosti pre súčasnú hudbu v Bazi
leji. Zároveň bola skladba oce
nemi v medzinárodnej tribúne 
UNESCO a zaujímajú sa o ňu 
villceré európske i mimoeuróp
ske hudobné centrá. Slová auto-

_ra sa pokúsia priblížiť nám tú
to zaujíma'vú hudobnú kompozí
ciu. 

často sa stáva, že skladate
ľa podnieti k napísaniu sklad
by nejaká vonkajšia okolnosť, 
napr. záujem určitého resti
valového výbo•·u, _ pl'Ípa(jne 
sldadateľská súťaž. U Hier sa 
nám táto sú v islosť vy!iavuje 
o to nápadncjšie, že sldadba 
v nevel'kom časovom rozpätí 
odzne la na dvoch podujatiach 
súčasnej hudby . . Bola tvoja . 
skladba písami na nejakú ur
čitú objednávku? 

- Pokiaľ ::~a týka predvedenia 
,,j-Jier" v Smoleniciach i vo švaj ~ 
čiarsku, nesúviselo to so žiad
nou konkrétnou obj'ednávkou. 
Hry som písal pt·edovšetkým pt•e 
Slovenských maňr!galistov: Už 
dávnejšie ma požiadall o nejakú 
vokálnu kompozíciu. Stále som 
to však odďaľoval - nie snliď 
preto, že by som nechcel vyho
vieť ich želaniu, práve naopak: 
nechcel som naplsať hocičo. Mal 
som v úmysle skladbu na nich, 
ako sa povie, priamo našiť. A 
trvalo to takmer päť ro.kov kým 
s om pristúpil ku kom!fonovan.iu 
!-Ii cr. 

Tvoj zámer sa t eda vyclaril. 
Slovenskí madrigalls ti inter· 
pľetujú Hry skutočne výbor
ne. Mohol by si povedať akú 
kompozičnú metódu si použil ? 
Prečo sú Hry Hrami? 

- · Názvy · nemožno ' brať smr
teľne vážne. s t ým sú spojé!lé' 
veľké trampoty. Názov je však 
vodltkom pre konzumenta. Ľudia 
sa často cez názov pribl·ižujú k 
skladbe. Ja osobne si s názvom 
nerobím ťažkosti, častokrát mám 
skladbu 11ž hotovú a neviem ako 
ju označím. Hry? Je to hravé 
nech sa . to teda yolá Ht·y. A 
kompozičná metóda. V pt·v'om ra 
de pt·iestorový móbil. Speváci 
nesplevajú z jedného ťixného 
rniesta, prestwpujú sa, sú roz
ptýlení, v kruhu, navzájom si 
akoby odpovedajú ľavá strana 
pravej a pod. Spievajú l počas 
pohybu. To ;je jeden z momen
tov. Organizácia zvukového ma
teriálu '! Nerád použi v am nejakú 
fixnú kompozičnú metódu, ne
chávam sa čiastočne niektorou 
inšpil·ovať. V Hrách ide v pod
state, neviem to presne nazvať, 
o zhusťovanie a zrieďovanie v 
čase. Nie však narastanie počtu 
h lasov. Ide o pohyb intervalov 
ticha. Je to však pulzácia v 
priestore, neynima sa ako met
rum. Ostatne, nerád analyzujem 
svoje skladby. Na to sú inf, po
volarnejši. 

A al<a j e to s inštrumentá
ciou? 

- Chcel som, aby speváci aj 
spievali, aj sa hrali. Jednou z 
hier je hra na hudobný nástroj, 
hra so zvukmi. Pochopiteľne po
kiaľ je to mož.né. Predovšetkým 
táto hra nesmíe byť prelwmpli
k<>val!lá. V Hrách sú momenty, 
keď inter.preti počas pohybu 
spiev·ajú aj hrajú, s tým súvisí 
voľba nástrojov (zvončeky, hr
kálky, bubny ... ). Ne-smel som 
prsať n.ič príliš zlož·ité. Stratil 
by sa potom základný element 
- hra. 

Niektoré pär Ue Hier p3sohfi 
miestami voľne, akoby impro
vizačne. Použil si v Zápise 
skladby l prvky aleatoriky'? 

- Na·Priek tomu: že niektoré 
miesta skutočne pôsobia voľne, 
spontánne, je zápis presný. V 
tomto ohl'ade som interpretom 
neprenechal žiadnu voľnosť. Nie 
všetko sa však dá presne zapí
sať. Niektoré úseky ~ najmä 
ich textovú časť - som musel 
prekonzultovať príamo s Madri
galistami. Napriklad prechod od 
u cez U, y do i nie j e možné 
preniesť presn.e na papier. Mob
lo by sa stať, že výsledný zvu
kový efekt by· bol odlišný od 
môjho zámeru. Dá sa to sice v 
legende opísať, lepšie je to však 
vysvetliť priamo interpretovi. 

\ 

. Domnievam sa však, že v 
tvojom hud.obnont vývine im
provizácia zohrala nemalú úlo
hu. 

.:._ Máš pravdu. Ako klavirista 
som si doma osem rokov impro
vizoval. A stäva sa to <>bčas aj 
teraz. Hrával som na klavír a 
zaznamenával na magnetofóne, 
potom som s! takúto nahrávku 
vypočul a dopfň·al som ju. Mô
žem povedať, že takýto drul1 
,,komponl:lv!lnia" ml 'v!ll'mi Impo
noval. často som sa taj{to s kla
vírom a magnetofónom hráva l. 

Teda opäť "h~:~y". Ako je to al' 
s ich texto.m? · 

- Texty si pripravujem sám. 
Je to najistejšie. Ťažko vša·k 
možno hovoriť o ~~ejakom plynu
lom texte. Text v Hrách 11le je 
2ídro jom literárnej i•nfor mácie, sO 
to len znelé slová, os amostat
nené od svojho významu, inšpi
rované latinčinou. Mohol by som 
to nazvať pseudolatinčinou. Je t o 
hra so slabikami, so zvukmi. Na
viac, s·riažil som sa využiť t u 

Rozhovor 
s Iljom 
Zeljenkom 

Snímka: CSTK 

prermere v Smoleniciach. Mys
Hm, že Madrigalisti boli pre fes
tiva l !SCM tí najpovolanejší. 

.. Inak to bol·o s orchestrálnymi 
s kladbami. Ich interpretmi bol! 
buď tamojšie symfonické tele
sá, pripadne tie, ktoré tam na 
festivale hosťoval i. -

Pokiaľ viem, spolu s Madri
galistaml si bol v Bazileji a j 
ty . .. 

• • • o Hrách, - Áno. Do SvajČia·t\Ska som 
išie l dosť skepticky. Ľudia tam 
žijú na úrovni ku ltúrneho bla
hobytu. PochOI,)lteľne, že som 
očakával menši záujem o festi
valové koncerty. Bol som ale 
vermi prekvapený. Na koncer
toch bolo úplne nabité divadlo. 
Napríklad . moje Hry odzneli na 
matiné, 'vónku bolo strašne ho

·rúco a v divadle napriek tomu 
bolo veľmi veľ·a \'udf. 

festivale 
IS CM l 

a inom 
viac~ré ústne flrejllvY - smiech, 
šepot, hovor, výk:r!ky, spev atď. 

Jednýn1 z najdôležitejších 
prvkov Hier j e priestor, pohyb. 

· Možno Hry nazvať priestoro
vou kompozíciou ? Domnievaš 
sa, že ich n1ožno niekam zara 
diť? 

- O tomto ja nerozhodujem. 
A, pravdu povediac, ani ma to 
nezau jim.a čo lla k čomu zara
ďuje. Nezaujimajú ma prúdy, 
ktoré ·sa o niečo usilujú a súdni 
znalci ich potom zaraďujú pekna 
do šuplíkov. Sú rôzni autori, kto
rí sa zaradili sami. A moje za
radenie? Nie som proti tomu, ja 
sám sa nemôžem posudzovať. A 
keď niekto napiše niečo, čo je 
proti môjmu názot•u, je to vždy 
lepšie, ako keby sa nepls.alo nič. 

Priestorová kompozlcia? Ne
robil som priestorové veci, ·ne 
urobím Hry II., ·nr., atcľ, Prob
lém pri13stor u je vša:k rozhodne 
zauj imavý. · Nemám dosť prehľad 
o podobných veciach. V rádiu 
ani. z gramoplatne sa to nedá 
počuť. Ostatne, spomínam si na 

jednu svoju staršiu kompozíciu, 
bohužiaľ, partitúra sa stratila a 
skladba nebola predvedené. ·Išlo 
o die lo písané k odhaleniu pom
níka na hrobe básnl~a Ivana 
Krasku. Interpreti mali byť roz
t rúsení po cintoríne a skryU za 
hrobmi. Malo to byť akési ma 
ximálne stereo poredvedenle vo 
vornej prírode. Okrem tejto 
skladby som neurobil žiadnu 
priestorovú kompozJc.iu. 

Národná, a po, nej medzlná· 
r odná komisia vybrala t vo,je 
Hry pre tohoročný fes tival 
ISCM v Bazileji. Ako t o bolo 
s voľbotj interpreta pre tento 
festival? 

- Mal som to šťastie (mys
Jim, že to môžem takto pove
dať), že Hry sú komot'nou sklad
bou. Komorný súbor si mohol 
skladateľ, ktorého dielo malo byť 
na festivalových koncertoch hra
né, vybrať sám. Samozrejme, že 
ja som sa rozhodol . pre Sloven
ských madriga!istov. Dielo mali 
naštudované, mal som možnosť 
byt na ich skúškach, bol so-m na 

A aký bol ohlas na tvoj u 
skladbu ? 

- Nezažil som ešte na svojom 
koncet-te taký ohla·s ako tam. 
Bolo to pre mňa skutočne milé 
pr ekvapenie. Publikum spolu ži
lo s tou hudbou. Mal som t aký 
prí jemný sviatočný pocit. Ohlas 
bol netradične koncertný či di
vadelný, poslucháči sa koncert u 
plne zúčastni!!, bola to ·akoby 
ich hudba. Ľudia sa proste ne
chali strhnúť. Mal som pocit, že 
kričali góól. Tento druh ohlasu 
u nás nejestvuje (nehovoriac o 
ohlase na súčasnú hud b\.1!) . Pre 
našinca je niečo také nepochopi
teľné. Nemäme u nás taký bez
prostredný prlstup k hudbP, a 
vôbec k umeniu, 

Zúčastnil sl sa okrem kon
certu; na ktorom odzneli t vo
je Hry ešte nejakého iného po
dujat ia? Môžeš niečo povedať 
o skladbách tvojich zahranič-
ných kolegov? · 

- žj.aľ, bol som iba na dvoch 
koncertoch. Okrem toho "môjho" 
ešte na jednom symfonickom. 
Festival ISCM stále prináša ten 
!stý problém svojej dramat urgie 
- pest ré všeličo, ·festivalové 
koncerty sú akýmsi kaleidosko
pom súčasnej hudby. Mnohokrát 
je to na úkor vyznenia výbor
ných skladieb, ktoré bolo ochu
dobnené susedstvom nie vždy 
úspešneJ skladby. Môžem však 
povedať, že na koncertoch, kto
rých ·som sa zúčastnil, odznel! 
interesant né skladby. Napriklad 
v podan! vokálneho sextet-a z 
Talianska zaznela kompozícia 
Sylvana Bussottiho. Bola stce 

t rochu akademická na môj vkus, 
rozhodne však nie nezau jlmavá. 
Súbor bic!ch nást rojov predvie
d-ol skladbu japonského sl<lada 
tel'a šinoharu, · t iež to bolo po
zoruhodné dielo. Slovenskí m~;~.d 
rigal ist i okrem mojich Hier 
uviedli d ie lo gréckeho autora 
Tezakisa. Na tom Istom kon
certe bol pred ved eny akýsi hap - . 
p'ening, snáď hudobné divadlo. 
Na počúvanie bolo ale dosť ne
záživné a ako divadelná záleži 
tosť málo nápadi té - bolo to 
značne banálne. Asi pol hol)iny 
tam hráči tlkli do vše tkého čo 
im bolo poruke. Bavi li sa s 
konskou lebkou - dali ;lej zhlt 
núť partitúru atd., na pokon bu 
benik vyčerpaním akoby omd lel. 
Bolo 'to oroste také nezt:iživné 
cirkusové číslo, jednotvárne 
podfarbené e lektronickou hud
bou. A druhý koncert, symfonic
ký - čo môžem k tomu povl') 
dať? Dramaturgia bola. ako som 
spomínal, značne nes\Írodáj od 
zne lo tu vedl'a seba yšet~o 
možné. Od· webernovsl<ých kom
poz!cil po aleatoriku. Ozi1ač!l ,by 
som celú túto zá ležitosť za We
bernovo obnosené sako - nlel<to 
si môže dať ušit šaty na mieru, 
ale neurobí to, pretože sa ďo..: 
mnieva, že obnosené ·sako mu 

· svedč! viac - pretože je prá\re 
v móde. Nechcem .sa však vY, -
jadrovať ako kritik. Tak som ~o 
vn!mal .Ja. Je to mô;l čiste sub~ 
j ektlvny názor a je možné, 'že sa 
aj mýlim. 

Ak porovnáš predvedenie 
Hier v Bazileji a v Smole ni
cia'ch, boli badateľné nejaké 
odlišnosti ~ Mám na mysli pre
dovšetkým problém priestoru, 
akust iky ... 

- Iste, rozd ie ly boli. V Smo
leniciach to bolo skutoč-ne ko• 
morné predvedenie. Priallly kon
takt s pt~blikom bol veľm! v!t a
ný a výhodný. V Bazilej! boli 
Hry Interpretované vo veľkom 
klasickom divadle. Na rozdiel od 
smolenickej premiéry nebolo 
možné obkľúčenie publika. In
terpreti vystupoval! na javis·ku, 
ktoré bolo rozšírené o zakrytú 
orchestrálnu jamu, mohl! sa te 
cla rozvinúť, rozostúpiť do po·l
kruhu. J.ediný kompromis voč i 
pôvodnej ver zii bo! práve ·v ne
možnosti obkľúčenia a pochopi
teľne nemohli vyjsť tak pre
svedčivo ako v Smoleniciach 
efekty počas krúženia spevákov 
okolo vlastnej osi. Celok ale vy
~nei dostatočne presvedčivo . a 
boli <j.ps\ahnuté ' 1 · viaceré s t.eL'eo 
efekty:· 

Okrem Smoleníc a Bazileja 
boli Hry ·ešte · niekde predvl':
dené? 

- Áno. Slovenski madrig(llistl 
uviedli Hry počas svojho vystú
pen'ía v Juhoslávii. Bolo to na 
fest!,v~Je star~j hudby a Hl'y 
odznel! l'!ko mimoprogra.mnvé 
čfslo. U nás majú byť Hry pred 
vedené 6. novembra na prehliad
ke nových diel 'slovenských au
tot·ov v Žiline. Je to podujaf!.je, 
ktoré organizuje Zväz Sloven

·ských skladatel'ov predovšet-kým 
p1·e zoznámenie sa s novšóu 
tvorbóu najmä v mestách .,pe.rl
ľérie" - t. r. v Žiline' ~ v Trn~
ve. Okrem · tohto uve.den ia'. Hlét• 
sa pr ipravujú ešt e n!f)·koľ!~é v 
taht'aničl · (Hef'?inky, Sydn~y 
atď.). · · 

Môžeš · :iá~erom spomenúť 
nejaký zážitok 'Spojený s pred
vedením Hier vo švajčiarsku ? 

Samozrejme: Bol to vel'ml 
milý zážitok. Po koncerte ma 
boli požiadať o autogram dv e 
male de·tičky . . Bol som milo p~e
kvapený. Niečo podobné som za· 
žil nedávno, keď ml bol doru ... 
čený list - tiež od eberateľa' 
autogramov - · z nejakého mes·· 
tečka zo Spojených štátov. Ne
našiel som to na žiadnej mape 
a neviem sf precilsta'v·!ť, odkiaľ sa 
môj priaznivec vôbec dozvedel, 
že existuje nejaký skladateľ Il ja 
Zel;)enka. Je mf to zatiaľ zárha· 
hou. 

Zhováral sa: 
Milan Adamčiak 

e Bratislavská odbočka SSHV usku
točnlla 23. októbra otvorenú hodinu hu 
dobnej výchovy pre VI. ročnlk ZDŠ, kto
rl'). viedol štefan Škdpec zo ZDŠ na 
Schiffelovej ulici. HodLny sa zúčastnilo 
asi 40 učiteľov. Na 16. novembra pripra
vila odbočka v spolupľáci s Mestským 
pedagogickým stred.iskom v Bratislave 
seminá·r o nácviku detského speváckeho 
:;:boru. Pr.aktioké ukážky predvedie La
dislav Weisser a jeho detský zbor z Bo
lerázu. Bratislavská odbočka SSHV ešte 

v tomto kalendärnorn roku uskutoční 
sem~n4r na tému Vltezslav Novák a Slo
vensko (14. decembra ), ktorý povedie 
český skladateľ Alois Hába. Okrem toho 
výbor pripravil plán činnosti na bu
dúci rok. Medzi akcie zaradil aj školenie 
pre učiteľky Mš (hudobná výchova), se
minár o interpretácii · Beethovenových 
husľových oonät, prednášku o sloveonskej 
hudbe, seminár o inštruktivnej hudobnej 
literatúre ako aj koncer t a pred·nášku 
o Moz.u-tovej . tvo.rb4tr 

e Riaditeľstvo ĽŠU v šamorl·ne je 
známe organizova.n!m zájazdov dO ope
ry SND v Br atis lave. Po t ieto dni sa 

• zúčastnil! žiaci a rodičia už päťdesiateho 
podobného podujatia. Spolu videli 33 
operných a 17 baletných predstavení. 
Celkove sa ich na zájazdoch zúčastnilo 
12 422 osôb. e V dňoch 18.-21. novembra bude 
v Trenčlne I. etnomuz,f.xologlcký semi
nár, ktorý poriada Hudobno-ved•ný ústav 
SAV~ Jeho naplňou je informácia o st a-

ve etnomuzikologicl<ébo bádania na sro ... 
vénsku, o skúmani v plesňovej kult llre, 
v inštrumentálnej ľudovej hudbe, v et 
noorganológU, v oblastí zvykoslovia, o 
sta~e dokumentačnej techniky pri vý• 
skume ľudovej hudby, o dokumentácii 
maďarského a ukrajinského folklóru na 
Slovensku, o stave rukopisných a zvuko
plsných i)iesňových fondov, a·ko aj rou1'ld 
table na tému Súčasný stav folkloristie
kej dokumentácie v čSSR a problémy 
spolupráce, 



štandardne· 
reprodukovanie 
Beetbo .. vena 

/ ' 
né stri!f d·an ie s vetla a t ieňa, ale n ie 
V"-'idy v zhode so štýlom. . ' . • 

V takomto duchu. sa , Jl'ie%.la najmä 
úvodná ouvertúr a Lt!onóra IU. a v: sym
fónia c mol op. 67, .Osudová. ~koda; Že 
orchester, ináč hrajúci zani'etene\ . n.'ehral 
i techn icky pr.e cíJ>;nejšie. Mnohé a1{ordy 
Z11!1li priam arpegg iato, pizzicato. v sym. 
fón'ii sa t iež 'n:ie najlepš.ie vydat llo, dosť 

, bolo·, aj ďal šfch intonačných pokleskov. 
Invázia Beethovenovej hudby, ktore j Podotýk•ame, . že tieto pripomienky ne-

s a pri príležitosti bicentárneho jubilea majú za cieľ odsúdiť Swarowského vý,-
nemôžeme vyhnúť, prináša automaticky kon, no chcú vyjadriť nespokojnosť s 
so sebo.u i zvýšenie kritél·ii na hod no- iba štandardným reprodukovaním . tak 
t enie jednotlivý<ih výkonov. . . ,inámych skladieb. 

Býva zvykom, že umeleckým 'ťažiskom 
Ak posudzujeme z tohoto zorného uhla mnohých koncertov SF je koncertán'bná 

d ruhú dvoj.icu októbrových koncertov skladba. Na t_e jto d vojici podujatí Troj - , 
Slovenskej filharmónie (8. a 9. X. ) , M o- koncert p~e husle, violončelo a ·klavír 
rá odznela. pod t aktovkou u hás popu- op. 56 patrí .naopak k najmenej vyda- ' 
lárneho r akúskeho di·rigent·a Hansa renej časti progr amu. české trio v o b-
Swarowského, musíme konštat·ovať iba sadení Ivan š t ra us (husle ), Saš l1- Večto-
ich priemernú úroveň . Ruti•novan·ý ume- mov (viólončelo ) a Jozef Páleníček (kla-
lec nepodal tentokrát výko.n ·na plnej vír ) nereprezentoyalo sa v Bratislave 
výške svojkh . nem:a lý.ch· schopností, ako ako .práve naj homogérmejší ensemble. 
napr: na beethovenovskom koncerte v .Vyvážený výkon v t omto diele žiada s i 
minule{,.sezóne. Jeho chápanie slohu veľ- na jmä u sláč ikárov vrcholné umenie, 
kého' .cv\edenského majstra nieslo sa v dôkla,dmú pr íp ravu, zmysel pre sólistic · 
znamení · podčiarkovania vnútorného ,dy- ' .kú, ale i komornú ,hru. Týmto· požiadav-· 
namizmu Beethovenovej hudobnej r~č.i . ·· kám najlepšie vyhovoval S. Večtomov, 
úč1nn~ho . . l(rotipostavenia kont1·a·stov: I. štr.aus nedokázal spo'ľahlivejšie . into-
vyzdwhovama markát a sforzát. Ruka v novať . . J. Páleníček hral s · veľkým · e lá'-
r uke s týmto prístupom išiel však aj ··. nom, muzik álne; presvedčivej šiemu doj 
sklon k nie vždy S·právne.i agogike. Zvy.'- . mu z j!lho výkonu vad il však prima'lý 
čaj.ne pokojnejšie miesta boli vyrovna- ~ôraz na dynamickú stránku partu a na 
nejšie, ,d.t·amaticky vyhrotené, občas prr,.. technickú čistotu a precizitu nry. 
Hi3 z·r,ýchlené. Získavalo sa tak síce účin-

~ }i l· 

F.a·ustovo. prekliatie 
. •' . 

Pri · predvádzaní velikých vokálno-in- jím spôsobom nesp.orne zaujímavého a 
štrumentáhwch die) ria pódiu Slov.ens·ke j v kon texte ce lkovej tvorby au tora vy -
filhabmónie sa už temer zaužívalo ldišé njkajúceho diel.a, . . 
podľa ktorého s~e hodnotili najvyšši~ . 'Na rozdiel· od predchádza júcich svo· 
výkon Slovenského' filharmonického zbo- jich vystúpení nemohol nás uspo)<oj iť 
ru (zborma·j~ter J. M. ' Dob~·odinský) , - a výkon Slovenského filharmonického z bo-
až potom n~sledoÝ~li. v · st1,1pnici )1q>yne ru. K tomu, aby podal pr.esvedčivejš! 
ostatné zložky. Ostiná>to takejto hierar- výkon, chýbala predovšetkým spol'ahli · 
chie ·narušilo v dňoch 15. a 16. okťóbra v osť naštudovania. Veľmi neisté bol i 
pod taktovkou za,sl. umelca Ľudovíta úseky, v kto·rých bola vokálna patti~ 
Rajter a- uvedeni,e qramatíokej legendy . ~w·a boha tši·e Ozdbbovaná a v rýchlej-
Hectora Bel'lioza Faustovo pr.ekliatie. som tempe. Popri njekol'kých neistých 
I keď toto operno- o.ratoriálne spraco- n~stupoch trpe la i jednotnosť súznenia 
vanit; faustovské'ho númetu je silne po- Oveľa častejšie - ako býva ui'ího zvy· 
znače.ré dobovým romantiqk,ým · cítením kom - sa zbor dopúšť a l in tonačných 
a nie je prosté miest-ami nám . banálne pokleskov. 
pripadajúcich miest (napr. tanec víl ), Zásluhou ve ľmi vhodného t imbru pre 
Berlioz neiaprel sa ako invenčne. origi- titulný part, vd'aka celkovému umele.c-
nálny skl adateľ, ktorý skvele ovlá da in- kému prejavu, . citlivému. .stvárňovani.w 
štrume.ntačné majstrovstvo . dramaticky sa me!fiac,ich !fituácií (škoda, 

Koncepcia dr. Rajte'i'á vychádzala prá- že · ni e ·aj suv.erénnejšim zvládnutím 
ve zo -zdôrazňovania týchto · momentov. technicky najexponovanej'ších partii) · 
Pomerne. starostlivo a spoľahfivo vypra'- J?Ddal vysoko presvedčivý a mtlzikáiny 
coval orc.(lestr.álny ·par t, upúta l citom výkon tenorista zasl: umelec Ivo ž ídek 
pre v,yz.dvihovani.e individ'l!ality jednotl!.:.":· "sólista· pražského .ND. Mefi.stofelov part 
v ý ch,, ~ó l &~éi:::t.o: vel mt. kM _al !tne: ilrtterpr!tJťt {, ; :~ v · I:J:o,duní ba sb.a ;:ytoH~~~t!· Dailbór~' Je~-' , .. · 
tovanych), ;':1· ,n~stroJovych. kombinácií. li(!J(!)dtie.ž sóli'stu opery ND, Praha')' za·: 
alebo .Pomern.e ~yrovnaných __ harmónií a... u ;ja l-· intenzitou prežitia, dramatickou' $ý- · 
pod. ·Bez, n.e.J(lkych. v.o_nkaJS!Ch efektov tosťou i výsmešným sarkazmom. 
c! yr.tamick~;h. ~i .~empových podarilo sa úprimne povedqné,' pqrt ,Margaréty by 
c~ll'lge:nt:ovt naJma _ pro~tt~edm.ctvo•t;I so- sme si P,redstav-ovali v jemne jšom rú-
~:.dn: vypraco~ar:~~h _ mstru:ment~ lny.~h chu, než umožňova l skôr dramatický 
cdStJ . . dQSI·!Jhnu~ u?mne v;,_rst1hnut!e na· nko lyrický timbre pražskej sopranist-
ladove. prem~ntrve. .J atmosfery toht o svo- ky Heleny Tattermuschovej. - žk-

Tohtoročné j ubileum . L. · v. 

Slovenské kvarteto 

Na -ok.raf . . 
VIII. medzinárodnej 
klavírnej sútaže 
Frederika Chopína 
vo Varšave 
7.-25. x. 1970 

( 

v porlaďkÚ: Ak · všitk ide o · ·obrátente 
11udobného die la priam ,,na hlavu", tu 

. už nejde o zbavenie sa dogiem, skôr 
o nastolenie dog iem nových. Myslim t u 
p redovšetkým na · in terpretáciu Etud. 
I keď každá jed na je skvelou hudobnou 
min ia túrou, p redsa je3 cieľom a účelom 
je hudbou rie šiť určitý nástrojový prob
lém. Kým kedysi sa táto oko lnosť hádam 
priliš preferovala na úkor muziky, dnes 
sme svedkami opačného extrému a z 
Etud sa často robia malé t r agédie, rap-

Vel'a klaviristov -
·Jnálo osobiiostí 

ll'eď v v. 1927 prišie l pr of. Zuravlev s 
.-' iniqiativnym návrhom usporiadať kaž 
~'dych päť rokov vo Varšave súťaž v in 
ter,pretácii . klavírneho diela Frederika 
Ghcipina, ani nevedel, ako sk oro sa t áto 

. ~úfaž ·stane : jednou z naj vyhľadávane,i
ších a ;najvýznamneJších v celom hu-

c dobn om svete. Väčšina vel1<ých klaviris 
tov .Chopino.vo dielo miluje a nachádza 
v, ňom. ideálnu možnosť tlmoč·enia svoj· 
ho vlastného ľudského vyznani·a. T6 pri
vá.dzalo do V:ar$avy i klaviristov - dn~s 
už . svet ového mena s t úžbou : ozdobiť 
sa t itulom ' laureáta tejto súťaže. Medzi 
laureátmi s'ú mená, ktbré v hudobnom 
svete veľa znamenajú: ' Lev Oborín, Ja-

:,-:kov Zak , , Witold Malouzinski, Halina 
Czerny-Stéfansk_il. Bella Dav·idov·ičová, 
Adam ·HarasZ:iewicz a ďalší. 
N o v posledn~c·h dvoch- troch súťažiach 

nejde desiatkam k lavir ist ov zo všet
kých kútov sveta už len o manif·estačné 
h lásen ie s a k Chop.inovmu dielu, o ct i
žiadosť byť medZi jeho najlepšfmi in
terpretmi - ille . (?t·edovšetkým o získa-

. n ie laureátstva, alebo aspoň o čo naj
' vyššie umiestnenie sa v . rebiľičku súťa

že, lebo ono ot vára dvere na koncer tné 
pódiá, vzb!Jdzuj'e záujem ~mpresáriov a 

· äge~ntúr a môže (a le tiež nemu si! )· s.a 
stáť odrazovým môstikom k svetovej 
karié re. Pr.eto s4 Jota - kedysi ušľach
tilé umelecké záÍJolenle - stálo h()rúč
kovitým bojom, plným vzrušenia, iného, 
než je . samozre jmé . a. potrebné pred 

· umeleckým výkon oh). , ~~ 
' .,Kde sa súťaží , f tam ~umenie nehľa
r dq-jte!"' ' pov~dala m~tj e dna ' star.učká 

. ' pllľs)<á profesórka, kt orá nevynechala ani 
jednu súťažnú 'p'rodukciu.· ,.Ako sa môže 
umelec skutočne ume lecky sústrediť a 
splynúť s in terpretovaným die lom keď 
vie, že · ktos i, kto dnes>r už ·des ia-ty raz 

,, počúva· .tú istú skl'adbu, po1číta P.redo". 
·•i ,vše.~kýrn~ ::·d,·PLEtk lepy . . . ) : t)Jfožl}o" .mala 
, .. pravdu, lebo' Ul]!JVCtlé, vychudnuté ·a ble 
. · dé tvá re ,,šťastných" klaviristov, kto rí 

sa l;losta li až do f inále, pr ipomína li viac 
s l rhanú tvár mamtóns~eli!.o ! bežca, ne~ 
zasnenú, oduševnelú 'l .tyár .Chopinovu, 
ktorý sadal ku k lavír\!! aby cez ~;mod· 

· rý tón" svojich Noktur n, či vá~nivé ·t(i
ny Po lonl')z poveda l čosi o svojom lás 
kou a krásou prekypu júcom srdci. 

*** , 
N ap riek tejt o 1\ltmosfé,t;e bolo .;· 'p.rie · 

behu takmer tro jtýždi'íovej "defi
lírky" d eväťdesiatich klaviris tov vše li
čo zaujímavé, poučné i objav·né. Na jmä 
v prvom kole. , '" 
N a t l ačovej konfe renci.i, kde sa po 

ukončení druhého kola stretli novi
i1iíri s porotcami, povedal mad'~rský po
rotca, známy klavirist a profesor István 
Antal, že najzaujímavejší na tejt o sú
ťaži je nový chopinovský štýl zbavený 
dogiem, kt oré interpreta tiesnlll v ča 
,soch j eho m ladost i. Pokiaľ ide· o hľa
el an ie ·nových mome•nt ov v hudobnom ob-

, s ahu diela a o ich objasňov·anie, 'je to 

sódie, či bala dy. Pr itom sa rýchlosť 
krajných častí "vyháňa" ad absurdum 
a vôbec sa nedodržiavajú základn é prin
cípy, o ktoré Chopinov.i išlo. Napr. Et u
da h-mol o.p. 25 č. 10: oktávy k.rajných 
častí hrali kandidáti tak strašne r ých
lo, že ucho satva vnln1alo jed·notlivé tó 
ny a oči neboli schopné vnímať miha
júee sa ruky. · Akosi sa zabudlo, že t u 
ide o viazané okt ávy v legate, po dvoch 
triolách pod jedným oblúčkom a so 
striedavým pr ízvukom n11 p.rvej a niekde 
na tretej note trioly. Nová dogma "rých
losť zabí ja všetko ostatné". To ist é p la
tí o Etude op. 10, č. 10, kde je v st r ie
davých prízvukoch na sextách, alebo v 
palcom hranej me lódii jasná l!nia - no 
dnes v šialenej r ýchlosti vyzmieva pra
vá ruka v snovej impressJonisticke j zvu
kom~J'be a Jen ľavá ruka zdôrazňuje 
rytmus, často surovo a neprirodzene 
vyťahuje umelé, Chopinovmu dielu cu
dzie · melódie. Hľadanie nových melódif 
v basoch sa stalo módou, či ďal-šou 
,.dogmou" moderného chopinovského' 
štýlu. Dalo by sa hovoriť i o Mazur
kách, ktoré vo väčšine . interpret ácii 
st rácali svoj pôvodný charakter poľské
ho tanca a stali sa buď akýmisi noktur
nami;- alebo búrlivými rondami. I keď 

· ide-·o·"štylizáciu,. raz lyrickejšiu, raz dra
mat ickejšiu - vždy má zostať tan ec 
ako dominujúci e lement. 

*** 

' I deväťdesiatich účastnikov pr vého ko-
. •la pt·ešlo do dr uhého - dvadsaťšty-

ri. Viem, že to porota nemala ľahké -
naprjek tomu zarazil a mnohých pohor• 
~il (najmä z r adov poľského obecen
stva!) post up siedmich poľských kan d i-

~ dá~ov z ôsmich zúčastnených a absencia 
niekoľkých zaujímavých typov z prvého 
kola. Tí, kt or ! do druhého kola nepatri li, : •.. 
samozr ejme vypadli. Horšie je, že tí, 
k torí sa tam . nedostall a patrili t am, 
n.emald prílež itosť nevypadnúť. 
K ým ťažisk~~ pr vého kola boli Et_udy 

(a ako n&s porotca prof. Pavol Ste-
• pán vtipne poznamenal: .,overeni, zda 

um! hrát na klavír .. . "), v druhom kole 
išlo, alebo malo isť o prejav umeleckej 
osobnosti. P rostriedkom k tomu bola 
Sonát a h mol, alebo b mol. Ukázalo sa, 
že i nejednému neskoršiemu f inaJ.ist ovi 
robili problémy. Kameňom úrazu Soná
ty b mol bolo organické a' logické na• 
pojenie finá lového Presta na Mar che fu
nébre a jeho p r íprava v záverečnom 
dieli Marche. V Soni!te h mol zase 
st redná časť Schena, . ktorá väčšinou 
namiest o ,.bo:f.ského" pokoja zivala 
pľázdnotou, ako a j t ret ia časť - Lar
go, kde namiesto poézie vyrovrlania pri 
nášali Int erpreti kŕčovitú agóniu. Nie· 
ktorí si neúspech v Sonáte napravili Ma
zurkami, alebo ho napravil vysoký počet 
bodov z prvého kola . 

*** 

.VI. ď Dni kom orn ef ~udb·y mu s:poh.Ihráčovl.vlac ako ŕovno-
cenným PiilrtneroÍll . · 
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Beettwvena našlo si svoj ich 
ctiteľov aj v mimobratislav
skom · ,okruhu poslucháčov. v 
dan,ort;l prípade to boli Qansko
bystričania, ktorým poriadate· 
lia pripravili v rámci Vl. Dní 
komornej hudby niekoľko za
ujímavých i nterpretačných 
mien, uvádzajúcich aj diela 
Beethovena. Ak už dramatur
gia rátala s uctením sí skla
datel'a, mohla byť dôsledne 
monotematická - z podujatia 
sa dramaturgicky vymykal hlav
ne prvý koncert a až na jedno 
číslo aj vystúpenie Sloveriské
llo ·'kvarteta. · Jnáč ti:eba mimo
riadne kvitovať neustále sa 
zlepšujúcu · návštevnosť · kon
certov, čo je dôkazom, že stav 
.Ptiblika · na vidieku nie . je ta
ký beznádejný, ako sa o tom 
píše . aj na stránkach ·HŽ, že 
sa. t u, , dá , spraviť vel'ký kus 
záslužnej práce h lavne zo stra
ny· porladateľa - v danom' prí
pade PKO a KO ZSS. Pravda, 
ak sa · .chce . . . a . faktom je, že 
v .Banskej Bystrici sa v pos
lednej ,dobe spravilo v tomto 
sme.r:e yeľa dobrého, pripravu
jú !!a zau jímavé podujatia, vy
stúp;enia významných umelcov 
i súborov. 

COLLEGIUM FLAUTO DOLCE 
- pražský súbor. (vznikol v roku 
1959), ktoré-ho základ tvorí kvar
teto zob_cových . fláut, (lop !.r:~ené 
d'alšími historickými nástr.ojmi 
(lutna, vio la da gamba, diskan
tová vioJ.a, ako aj · čémbal·o ) a 
bicími nástrojmi j e atraktívny 
nielen výberom repertoáru (od · 
ars nova až ·po barokové so
náty ), ale určite láka poslucháč
ske rady aj a·traktívnym histo
rickým o blečením. J e to módne 
h lavne za hranicami, ale i náš -
domáci divák rád prijme podob
né vizuálne i zvukové občetstve· 
nie , na jmä ak sa spá j a so sku
točne profesioná lnym majstrov
stvom všetkých zúčastnených 

hráčov, . So súbo~om vystupuje aj 
kontra.a ltistka Ludmila Vondráč
ková. Zaujímavý, no pŕitom "s 
komornou" in tenzitou ladený 
hla.s, technicky perfektne pripra. 
vený; š:koda, že speváčka neda· 
la do svojho prednesu viac tep
la, pr·ežitia, držala sa skôr tra
dova.ného hesla o "suchom" 
prednese predklasických di el. 

Dr._ GUSTAV.,PAPP, IVAN ·PA· 
LOVIC, EV.A PAPPOVA vyplnili 
s Bee·thoven.ovými Škladbami 
,dmhý večeŕ Dní. Akademickej 
ší prednes cyklu Vzdialenej mi 
lenke vyvážili po prednesovej 
strá_nke hlavne dve piesne: 
Hrobka a Bozk Hlavne prvá z 
nich bola malým prednesovým 
klenotom v zmysle nedávno uve 
re jneného výro.ku Dietricha Fi· 
s chera - Dieskaua: "čo je to pie
seň? Je iba nie čim maličkým, 
prízemným - bez možnosti ras · 
tu? Alebo je to umelecký pre
jav ako každý ln,Ý, ktorý' má vo 
svojom ohnisku človeka a tým 

hoci v iac ako v oper e - vy
jadru je ľudské vášne? Tým po
tom musí dať umelec v inter
pretácii zaznieť . .. " K týmto in
terpretačným klenotom sa pri
radiJ.i aj piesne Mám ťa rád a 
známa Adelaida .. U dr. G. Pap
pa obdivujeme j eho príst up k 
notovému materiálu - nech už 
je operný alebo piesňový, · no nie
kedy sa zdá, (ako už v spomí
nanom Beethovenom cykle) , že 
intelekt prevažuje nad s pon tán 
nosťou, prílišná umelecká zod
povednosť nad uvoľnenosťou -
hlavne hlasového prejavu. A že 
to dr. · Papp dokáže aj ináč, do
kázali už sp.omínané piesne, p r i
jaté ci tlivo a j obecenstvom. Vý
kon E. P appovej v úlohe spre 
vádza~]<y., bol: ·v. ,sl\lžbe . diela a 
pr itom citlivo a bezchybne vy
pracovaný. 

Ivan Palovič - zdá s a - si 
vybral ve ľmi náročn é sonáty. So
n~ ta e mol, op. 90 a c mol, 
op. 111 v j eho podaní nepostrá-

dali techÓickú vybrúsenosť, no 
najmä prvej z n ich chýbalo vy
gradovanie, det ailné pr emyslenie 
celkovej skladby. V oboch .soná
tach boli mimoriadne účinné po
malé časti, kde sa ner.aprelo in 
terpretačné majstrovstvo aj v 
zmysle dynamického oblúka, 
práca s detailom. 

GUSTAV SCHMAHL, GVNTER 
KOOTZ uviedli ten istý program 
ako deň · predtým v· 'B'ratisJ ·ave~· 
Sonáty p re hus le a-mol, op. 23, 
~-dur, op. 30, č . 3, e-mo!, op. 30, 

· c. 2. Snáď to vyp lýva a ;j z po· 
vahy nástt>oja huslistu Schmahla, 
al e jeho tón bo l mimoriadne 
.,mužný", tvrdý, tvore ný skôr pre 
veľké kon certné s ály, res p. n ie 
pre komorný r ecita l. Ne býva 
zvykom ))ovyšovať spre vá d začsk ý 

výkon pred sólistu, no treba po
vedať, že GUnte r Kootz predvie
do l za klnvírom obd,ivuhodne vy
pracovaný, štýlový a technicky 
perfek tný výkon, že bol svoj-

SLOVENS~€ KVARTETO. - v 
Banskej Bystrici hralo iba jedno 

-Beethovenova kvarte to - -Es
dur, o p. 74 (Har.fové ), ináč sa 
jeho pr ogt'ain skladal z II. slá
čikového kvarteta. op. 66 od A. 
Moyzesa a zo Sl áčikového kvar
teta F- dur, op. 96 ( Americk~ ) 
A. Dvofáka. Mimochodom, ,Bee
thovenova ,,Harl'ové" bo lo vyvr "' 
cholenim programu a j nedávne- ·· 
ho bra t islavského kon certu SK, 
(3. ll. t. r.), ne~i e znaky um e
lecke j ,.usadenost i" a ?.ažit ia. 
Tre ba napísať - ak n ie p-od• 
č iarknuť - že výkon SK bol vy;
vr cholením Dní, že štyr ia brat i• 
slavskí umelci dokáza l!, aká eu
rópska - ak nie svetová v 

t r ieda sa v ni ch skrýva. Sú to 
profes ioná li v tom naj lepšom 
s lova zmľsle a is te aj ich výkon. 
okrem profes ionality pod lieha in
špirácii ovzd uš ia, v · akom hra- · 
.iú . V Banskej Bystrici malí zrej.
me .. svoj" večer, ne hrali iba per 
fek tne, dokonale, či sto. s ma• 
ximá lnou súhrou, ale každému 

·zo s pomín aných diel dali doslova 
dušu. Vycít ilo to aj publlkum -
a iste- je vzácnosťou, ak sl na j
mä t o - vidiecke - vynúti od 
kvarteta dva pr ídavky . .. 

T. Ursínyovt 



D va·ndsť tlnaJl.st ov bolo vcelku dosť 
jasných. Povinne hrali jeden z kon

cer tov· e mol op. ll, [ mol op. 21. Ani 
jeden 11epatri k vrcho lným dielam Cho
pinovým, a tak myslim, že tretie kolo 
o cenách nerozhodlo - mohlo pozme
niť len poradie. Finále znamenalo bo.1 
li vlast nou únavou a vyčerpanosťou. · 
Už v pr vom kole bolo jasné, že prvé 

miesto obsadí niektorý z americ
kých klaviris tov. Americká škola sa tu 
p rejavila veľmi progresívne. Všetci, naj
mä šty1·ia mladí muži - 21 7 ročný 
!!:manuel Ax, 23-ročný Eugene Indjič, 
22-ročný Garrlck Ohlsson a 19-ročný 
;Jeffrey Swann - sQ klaviristami na
prostej technickej is;toty, expresívneho 
~ž dravého prejavu, širokej dynamicke j 
skály. Ich Qhoz naplní zvukom celú sá
lu, pret o je ich Chopin trocha robus t
nejší, ale str hujQco brilant ný. V pt vom 
kole sa zdalo, že bude ťažké medzi nimi 
nájsť rozdiel, no v druhom sa jasne 
oddelil Swann smerom dolu a Ohlsson 
smerom hore, t akže jeho prvá cena už 
v lastne ani nepre'kvap ila. Indjič získai 
štvrtú cenu, A x sa dostal až na siedme 
miesto. 
poľská škola sa ukázala vo svojich 

vrcholoch, ktoré r-eprezentovali t ra
ja fi•nalisti, veľmi seriózne. Ich Chopin 
je p.rirodzený, od prejavov lyrických až 
po vrcholne dramatické, logický vo vý
stavbe, zdravý a mužný. Od prvého kola . 
sa javil Piotr Paleczny so svojim zre
lým výkonom ako kandidát na jednu z 
cien a jeho zaslúžená tretia cena ma 
neprekvapHa. Namladši účastník súťaž·e , 
<>semnäsťročný Janusz Olejniczak, veľmi 
talentovaný a· na svoj ve k seriózne pri
stupujúcl k Chopinovmu dielu, získal 
VI. cenu, ďalši Pol4ak I<arol Nicze sa 
dostal na jedenáste miesto. 
M edzi sebou statočne bojujúcu ame-

rJckú a poľskú školu sa s nesmier 
nym pôvabom, samozrejmou eleganciou 
a nenápadnou skromnosťou postavila 
oduševnelá Japonka, laureátka Beetho
-venovej sút aže vo Viedni, Mitsuko Uchi
da, ktorá prevzala druhú cenu. Tá to 
dvadsaťdvaročná žena bola hádam naj
väčšou osobnosťou sútaže a som pre
svedčená, že o nej ešte budeme počuť. 
Je j Chopin bol vážny, snáď až zaduma
ný, objavili sa v ňom beethovenovsk'é 
hlbky, bol skú,py na vášne, cudný, až 
asketický, ale veľmi pôsobivý a klavi 
r isticky dokonalý. 
'eovietska škola, ktot·á v mi-nulosti slá
~ vila na Chopinovej súťaži triumfy, 

bola tentoraz ochudobnená o ohlá se
ného Mogilevs kého, ktorý pred súťažou 
ochorel. Bol to vážny ka ndidát na prvú 
cenu, kým ďalšie predstaviteľky, Natália 
Gavrilovovä (V. cena) a Irina Smolinová 
.(XII. miesto ) prekvapili Chop!nom sen
timent álnym., až bolest,nskym, čo je v 
sov~etskej škole neobvyklé. 

Prvý raz v histórii Chopinových sú
ťaži sa dostal do fdnále čeclťoslovák: 

Ivan Klänsky, laureát už niekoľkých me
dzinárodných sQtaži ziska! IX. miesto. 
Je to muzikálny, intelige.ht ný klavirista 
int elektuálneho typu. Je rozvážny, má 
zmysel pre mieru a nestráca nervy. Prá
ve timito vlastnosťami sa Uši od iných 
a ziska! obľubu u poľského obecenstva 
a dobré hodnot enie u krit iky. Jeden z 
najuznávanejších porský·ch kritikov -
Kaňski. - vyzdvihoval Klánskeho inter- ~ 
pretáciu Mazuriek, najmä jeho prístup 
k chopinovskej polyfonii, ktorá je v Ma
zurkách hojná a u väčš!J!ly kla,viristov 
zanedbaná. · 

S
lovenskí klaviris·ti s a, žia ľ, nedostali 
ani do druhého kola, hoci nehrali 

zle, na,jmä Daniela Varínsl<a. Veľkým 
handicapom bolo, že Jozef Vizváry bol 
vylosovaný ako prvý, čo ho z.načne zner
vóznilo a i porota býva u prvého ešt e 
opatrná. Varlns ká sa v dôsledku vylo
sovan ia dost ala hrať v posledný deň a 
bola značne vyčerpaná desaťdňovým ča
kan!m, takže sa jej nepodarilo ukázať 
všetko, čoho je schopná. 

Rudha nie Je nl~ fn~ né! parlltdra sléut~n~lio livota. Ak t4te 

l 
partitúru chápeš ako svet súvislých predstáv, budeš sa môct 
správne orientovať v prostredi, ktoré ťa obklopuj-e. 

choreografickom Inštitúte ., 
Petrohrade. Tu študovala u 
A. J . Vaganovej, ktorej peda• 
gogické a umelecké kvality po• 
značili celý d'alšl vývoj Du-
dinskej. · 

Tesne pred ab5olvovanim 
školy DudlnskA so Zubkovsktm 
na scéne štitneho akademické
ho divadla opery a, baletu tan-

' covala klasické dueto zo Spia
cej !<rbavlce. Roku 1931 prijali 

. Dudlnskú do baletnej skupiny 
štátneho akademického divad
la. 

Na scénu sa dostala v obdo· 
bí, ked' sa viedli · b~rllvé dis
kusie o osude 1dastckej cho· 
reografie. 

' A. V. Ľ.unačarskij 

Recenzujerrie 
\! 

Lenin a sovietska 
"" 

muzikológi~ 

Natália Dudinsktl 
Prvou vážnou skúškou v di

vadle bolo pre • Jlu klasickétrio 
z prvého· dejstva baletu Labu
tie jazero. Hned' nato jej Va
ganová %verila n!ljťažšiu úlohu 
- úlohu Odety. 

V Leninovom fďlozofickom odkaze nachádza. 
me pomerne skromné množstvo prác, zasvä
tených estetiokým. otázkam, preto tým sú
streqenejšiu· pozornosť musíme zamerať na 
l«lždý jeho názo.r, tý-kajúci sa problémov teó
rie a histórie umenia. Mohli by sme sice ľah
ko ,načrtnťlť profil vývinu sovietskeho este
tl<;kéi;J.O · myslenia od čias revolúcie, cez · Luna
čá,rské.ho, 2danova, Vanslova, Burova, Nedoši
vina,. T!mofejeva, Sobole-va atď. až po súčasný 
kvas, sťlstreďme sa však radšej iba na nl.e
koľko tém, tak a·ko ich načrtli Ieningradskf 
hudobnf vedci zo Zväzu skladateľov a z Inšti
tútu divadla, hudby a. filmu a vydali v neve!'· 
kej (vyše 200 strán), úpravou vkusnej knižke 
s názvom Učenie Lenina i voprosy mueykozna• 
nia k jubileu narodenln spolutvorcu V0SR'. 

.•. ako Laurencia 

"' ·--~~~~ ... 
"' z 

Meno tejto vynikajúcej ta
nečnice je nerozlučne späté s 
leningradským baletom. Dudín• 
skú právom pokladali za jed
nu z najväčších klasických ta
nečnie storočia. Spolu s inými 
umelcami a choreografmi klies
nila cestu sovietskemu balet
nému divadlu. 

Tanečnému umeniu sa Na
tália začala učiť vefmi skoro. 
Jej matka Natália Alexandrov
na vyučovala v Charkove cho-

. reografiu. Dievčatko celé ho- · 
diny presedelo v sále pri mat~ -
ke a pozorovalo, ako uči svoje 
žiačky. Neskôr aj sama patrila 
medzi ne. 

Pracovitosť a húževnatosť .. • 
dievčaťa už vtedy mnohých 
prekvapovali. Hravo prekoná
vala také ťažkosti, na preko
nanie ktorých potrebovali 
ostatné dlhé r oky. Ako osem
ročná už verejne zatancovala 
hlavnú íilohu Lizy v balete 
Márna opatrnosť. 

Ked' mala jedenésť rokov, 
urobila prijfmacle skúšky na 

Za elegickej · hudby Čajkov• 
ského dosiahla Dudlnskli or,• 
ganické spojenie choreografie 
a hudby. Mladli umelkyňa na
chádzala na vyjad.renie všet
kých vlastnosti Odety úžasn~ 
bohatstvo plastických lntoná· 
eli. 

Všetky jej ďalšie úlohy . ., 
najslávnejších baletoch bolf 
oslavou mladosti, manlfestä
ciou skvelého virtuózneho 
t anca, tanca temperamentného, 
uchvacujóceho, a ktorého mali 
diváci vždy vefký estetický zá
žitok. Vedela sa vžiť do každej 
lilohy, dokonca aj do psycho
logicky velmi náročných úloh. 
Na základe jej majstrovstva 
sa učila a uči mladá generácht 
Jedny a tle Isté prvk~ taneč
nej techniky sa "rozozvučali" 
vždy ináč v rôznych dielach. 

Natália Michajlovna Oudin· 
ská ' vd'ači za všetky svoji!: 
úspechy v choreogral'lckom 
umeni svojmu obfúbenému pe
dagógovi Agrlppine .Jakovlevne 
Vaganovej. Dudinskej hrdinky, 
ktoré stvArňovata, vedeli bo• 
jovat aj mllonť, vedeli sa 
obetovať pre dobro a spravod~ 
livost.. · oslavujÓc čistotu lud
skej duše. 

Tvorba. umelkyne je dobre 
známa aj v zahranič[. Neraz 
vystupovala vo Flnsku, Pofsku, 
Turecku, Švédsku, čine, Mexi• 
ku, Chile, Argentíne, Brazilll, 
Japonsku, Venezuele, Kolumbii, 
NDR. Maďarsku, českostoven• 
sku, Bulharsku, Rumuns~u l na 
Kube. 

Od roku 1951, po smrti A. J, 
Vaganovej, vedie DudlnskA ., 
Kirovovom ~enlngradskom di
vadle triedu pre zdokonaleni• 
v klasickom tanci. Vera ener
gie venuje mladej generácii. 
Jej hlavným životným heslom 
je ,.Práca. a vytrvalosť, prAca 
a húževnatosť". Podfa neho vy. 
r.hn•• llv:~ :ai svo jich žiakov. 

P-reložila: - b· 

e Ako svoju prvú Inscenáciu v novej s~óne 1970-71 uvied
la spevohra Divadla J. Záborského v PrešO'le hudobn11 komé
diu sovietskych autorov Vladlena Lukašova a Dmitrija Sevco

.-· ·va Udatný vojak švejk.: .Režisérom predstavenia. bol národný 
umelec USSR Dmitrij Sevcov a. h. Na prlprave sa ďalej zO

' častnlli dirigent Vladimir Danek a choreogr-af Jura j Colombo. 
Scénu navrhol prof. arch. Martin Brezina a· štefan Bunta je 
navrhovateľom kostýmov. V hlavnej úlohe vystt1pil . Július 
Piussi, nosite ľ vyznamenania Za vynlkajOcu prácu. Celoštát
na premiéra v rámci Mesiaca československo-sovietskeho pria
teľstva a Dni sovietskej kult úry bola v piatok dňa 6. novem
bra t . r . v Prešove. 
e V školskom roku 1970/71 otvorili na Vyššej hudobnej 

škole v Katoviciach v Poľskú zatiar jedinú fakultu svojho 
druhu, ktorä bude vychovávať odborne kvalifikovaných špecia
listov pre oblasť zábavnej hudby. Budú to hlavne sklada tella, 
aranžéri a vedúci profesionálnych zábavných sliborov. 

e Varšavská opera nedávno uskutočnila prieskum o sociál
nom zloženi jej publika. St-atist ický prehľad hovor!, že zlože
nie publika tvoria: 50 % pracujúca inteligencia, 20 % pochá 
dza z robotn!ckych vrstiev a zbývajúcich 30% tvori mládež 
a prls luš nici roľnlckej vrstvy. 
e Výročml cenu Zväzu poľských skladateľov za rok 1970 

udeli li za doterajšiu tvorbu sktadateľom Kreyitofovl ·Pende· 
reckému a Henrykovi Góreckému. Prémiu mesta Varšavy 
udelil! ľadeuszovi Bairdovi a cenu za hudobno-kritickú čin-· 
nosť clost il l Tadeusz Kaczh\skl. 
e ()pe rné divadlo vo Sverdlovsku uviedlo nedávno premléJ" ' 

ball•tu Antonius a. Kleopatra od skladateľa E. La-zareva. 

Dtía 20 X ·t . r . bola ' ' f?rnenskom St átnom divadle premilra 
baletu xoviet s leeho skladateľa Kara Karajeva - Sedem k r4-
•aoic; nG 1nímke L. Kot zian. Snlmka: R. Sedlá&k 

Stúdia A. N. Sochora Význam lenlnsl(eJ te6~ 
rle odrazu a učenia o straníckosti umenia pre 
hudobnú vedu je rozsahom najobsažnejšla a 
ponára sa do problémov , estetiky i sociológie 
a prldfža sa gnozeologického smeru v este
'tike. Sod,or t iež akcentuje špec1flčnosť ume~ 
nia a jeho spoločenskú funkčnosť. Autor tu 
tVJ.·dí, že svoj triedny charakter sovietske 

·umenie naďalej, zachováva napriek tomu, že 
v. socia'listickom š táte , niet. triednych antago'
n!zm,ov . . K ťlvahäm o t1lohe praxe v . procese 
po:Dnania odporúča hlbšie štúdium Lenlnovýél'i. 
!o'ilozofickýc-h zošitov a dochád.za k záveru 
že "neľza sčitat lskusstvo toľko ostraženijeU:: 
bez tvorčestva" sub,jektu ·- skladateľa, . · ·~n
ter.p.reta i .. poslucháča, že teda "otraženie i 
tvorčestvo sú dve rov-nocenne podstatné 
strá.nky nášho poznania. 

J. Kremlev · v práci Učenie Lenina o ' ma• 
terialistickej dialektike a niektoré otázky mu..: 
zikológle sa dotýka všeobecnýoh a čiastočne 
i niektorýc.h detai.Jných ·problémov hudobno
historických v t<>m zmysle, že dialektika veCi 
vy.tvára dialektiku ldef, že. umenie- v reálnom 
živote môže vykonáva( rozlič-né funkcie že 
jeden z kľtlčových princípov dialektiky je 
vzta-h obsahu a fo11my, analýzy a syntézy atď. 
I Kremlev je na základe štúdia Lenlnových 
prác presvedčený, že z procesu a h~tórie po
zna.nia nemožno eliminovať otázky umeni• 
V ďalšej šttídií V. V. Smirnov, vychádzajú~ 
z Lentnovýeh názorov .a hodnotení Tolstého. 
pfše o deobeonom význame leninských prin• 
cipav pre št~dium hudobných javov a kon-
frontuje svoje závery s ·tvorbou Skriabina 
~lazun0va, Debussyho, Nie .sd v Pleohanovon: 
ilste V. B<>gorodskému o Skriabinovi nejasnos
ti? Má Plechanov pr avdu, ak chváli rozmach 
Skŕiabinovej hudby, odrážajúcej atmosféŕu re
volučnej epochy? Aké kritické stanoviSko za
~jaf ku Kremlevovej monografii o Debťlssyqt! 

A. A. Gozenpud sa zasa zamýllf.a nad lenld
skou koncepciou revolt1cie roku meroôsmeh<» 
i postavenim umelca buržoáznej epoChy zaují:. 
ma ho Wagner aj int západoeur6psld ~klada
tella; presvedčivo zdôvodňuje, ai<o leninské 
hlstotické analýzy a metódy výskumu pomá
hajú muzikológovl preni-lonllf do hlbky sociál-' 
nych danosti vývlnu wnenie v . obdobi tried_. 
nej nadvlády buržoázie. Citateľa zaujme práve 
tak výklad Meyerbeero'lých Hugenotov, ako aj 
P.roroka, výklad politickej orientácie Wagnera 
~eprek.račujtl~ej hran ice utopistického ' socia~ 
li7Jmu a anarchizmu proudhonského raze'nia. 
A . ~sta! Wagner utop!s~om do smrti, stav.al 
svo.1e dtvadlo s pomocou Bismarcka? Nebol 
rozčarovaný napokon protirečením toho čo 
vybudoval a o čom sni val? · ' . 

L. N. Raaben uvažuje o leninských ideách 
v službe osvetovej práce i v službe rozvoje 
sovietskeho htidóbného života. Komunlstic'ká 
strana l Lenin predsa vždy prikladalf zna~ný 
význam kultúmemu pozdvihnutiu širokých 
más: mohli by sme ·na tomto mieste upozorniť 
na činnosť r..unačarského, na llterárny odkaz 
~ri(ého, na Lenl~ve dekréty ·o poštätnent 
dtvadiel a konzervatórlf, na kult\lmo-polltlcký 
program Umenie fudu, usilujúci sa privolať do 
~P~':'Tiých divadiel . a 'koncertných sál čo naj
sJrsle masy pracuJtlcich. Aj na úseku kultúr
neho, hudobného života Idey Lenina v Ich 
s právnosti preveril sám život . Zbornik zakon
čuje Zemcovského štúd·ia o úlohách hudobnej 
folk1orlstiky. Auto'r vychédza z leninských 
ideových t éz a podrobuje kriti,ke názory nie
ktorých buržoáznych etnomuzikol6gov, napr. 
8ollaera, Merriama, Seegera a l. Opäť sa za• 
mýšJ'.a nad Asafievovou teóriou intonácie ' a vy. 
slovuje presvedčenie, že . soviet sky etnomuzl
ko!óg l všetok výskum sa musf uberať ,jedine 
správnou cestou leninskou. Len tak možno po
tom rad špecifických otázok hudobnej folklo
ristiky qbjasnU! z aspektu teórie odrazu, ne
zamietajúc pritom ani zretele čisto estetic
ké, eemantick~. sociologické. 

Jozef tvrdol 



Záber z vystúpenia Rižského estrádneho orchestra, Snimka: čSTK 

(hrajd v ňom mladi nezn6mi h'IJ4&~1'11ei 
približne vo vekovom rozpäU 20-28 ro
kov). Hudba, ktorú predviedli, určite 
ostane obe.censtvu dlho v ·pamäti a dže
zofllom z rôz·nych kútov repub!Lky už 
len za toto vystúpenie sa y y.platilo pr!sť 
na festival. Rlchov .orchester nadv~zu
j e na vývojovú líniu swingových .big ban
dov ( tJa jvýra:mejšl vplyv: Count Basie) 
a v niektorých skladbách uplatňuje i 
dielčie prvky súčasnej populérnej .hud
by. Sila !ch hudby však nebola v kon
cepte, ale v dokonalosti predvede·nia, a 
to v rámci štýlu, 11a ktorý sú už dosť 
dlho zafixované kritériá. Buddy Rich sa 
uv ic· dol ako Ideálny model bube.n!ka pte 
big band, ktorý ťažko prekonať - ryt
mick'á vitalita, dynamická bohatosť, pod
pora frázovania jednotlivých sekcii, t o 
:;ú pt•vky, kt-oré zvládol tak, i e všetci 
ost::~tní bubeníci sa môžu v t omto smere 
od neho učiť. Výkon orchestra bol im
pozantne prec!zny; mnohých v obecen
stve pre·kvapllo, ako mladi, rela·ttv:ne ne-

. skús en! hud·obnici dokäzali produkovať 
hudbu kv·al!tat!vnej úrovne, akú sme 
pred tým mohli počuť Iba od niekoľkých 
splčkových orchestrov so svetoznämymi 
sólistami, Tento faktor nie je ojedine
lý (v poslednom čase viacer! známi ame
r ickí bandleaderi začali pracovať s no-

' vými mladými hudobníkmi) a je vo veľ· 
kej miere výsledkom intenzivnej pc:da· 
goglckej činnosti na amerických ško
lách (takmer na každej u niverzite pô
sobí big band dobrej úrovne, jeden z 
nich, University of Ill inoid Ban d vyst u
poval pred r okom i v Prahe). 

z duralu "(1. ~asť ,zo Suity pre 5mutnt 
det i) a striedajú sa v nej orchestrálne 
pasáže s elektronickou húdbou (z mag
netofónu). Iné problémy pl'i ni~sol Kor~
cert pre klarinet a orchester od AlexeJa 
Frieda v ktorom štyliz~cia d~czových 
prvko~ do koncertnej hudb_lf pr~bieha 
v duchu metód, ktoré upl atnovah pro
minentní európski skladatelia v dvad
s iatych rokoch. Z techn ického hľadiska 
je tlito skladba významným pr!spevkom 
ku ldarinetovej lite r atúre a s jej ná
ročnými pasážami s a hlavný s_ólist a Fe
lix Antoniu Slováček bril ant ne vyrovna l. 
Na záver toht o k oncer tu vystúpil Medzi
národný festivalový orchester, v ktorom 
okrem 11ašich hudobn!kov (zo Sloven 
ska tu hral Laco Gerhardt), účinkovali 
i sólisti z Poľska, Maďarska, ZSS R, Hu
munska, Bulhar·ska a Juhosláv ie. Leacle
t·om orches tra bol Václav Zahradník, 
kto.rý už m á s vedením All Stars for
mácií skúsenosti (na vlaňajšom festivale 
vystúpil s orchest rom zostavenýrn zo 
špič-kových československých hudobn!
kov). l tentoraz s a výborne vyrovnal s 
pr oblémami súvisiacimi so zohra n!m te
lesa, v ktorom účinkujú hudobn!ci rôz
nej techn,ickej úrovne a štý lového za
merania. 

V duchu t r adície pr ažských fest ivalov 
i tohto roku sme mohli sledovať rôzno
rodo pon!ma:né pre javy - od tra·dície po 

MEDZINARODNÝ 
DŽEZOVÝ .FESTIVAL -

Orchester Bu-ddyho Richa hral počas 
tretieho večera a fest ival t ak predčasne 
vyvrcholil. Fosledný koncert ·už potom 
ne·prinlesol mnoho vzruchu - celkove 
zaujlmavá formäcia Radlo Copenhagen 
Big Band dostala až prH!š verký pr ies
tor (celú druhú časť posledoného kon
certu) a jeJ zaradeltie na záv~r festi
valu s a ·neukázalo ako šťastné riešenie. 
Nevýrazne dopadol l otvär acl koncert. 
Zo šty.roch účinkujúcich skupin tri už 
hrali v československu niekoľkokrát i 
predtým (Chris Barber's Jazz Band, Dol
dJnger Quartet, Harlem Sound), a tak 
jedinou novinkou bolo vystúpenie ~tit
neho džezového orchestra Lotyšskej re· 
publiky. Usporiadateľom teda nevyšll 
najdôle~itejšie dni: úvodný a záverečný 
- ostáva však potešlteľný·m faktom, že 
okrem tretieho \(oncertu sa vydáril i 
dr uhý, .ktorý · il prevažnej ·väčšine patril · 
českosloven!!kému ·džezu. ·t ento ko11cerť 
n1al slávnostný charakter (konal sa z 
priležitosti 25. výročia oslobodenia čes
koslovenska) a vystupoval!' v ňom hu
dobnici rôznych generácii. Na jednc:j 
dtr ane vide l! sme tu dixielandovú sku
pinu džezových ve teránov - Steam~oat 
Stompers, a hneď po nich nastúp ili mla
d! členovl·a avantgardného tria Jifi . Sti
vín & Co. Mnoho polem.ik vyvolalo vy
stúpenie _orche.stra Gus'tava Broma ; .ten
to nepochybne dls pon'uje výborným i ri· 
terpretačným potenciálom a kritici ho 
všeobecne priraďujú k európskej špičke. 
Svoje kvality potvrd.il predo.všetkým na 
skladbách, ktoré nepresahujú rámec 
mainstreamovej konvencie. Názory sa 
však líšia pr·i hodnotení dvoch rozsLah
lejšich skladieb. Prvú z nich skompono
val Jaromír Hnllička pod názvom Panák 

. avantga.rdu; najväčši priestor však ten
toraz získa l súčasný džez. Obecenstvo 
dokázalo s úplnou samozrejmosťou ab
sorbovať free džez, ktorý ešte nedávno 
na nešpeciallzovaných záu jemcov pôso
bil ako provokujúce, extrémna tenden
cia. Zároveň sa však u.käzalo, že nové 
smery sú .zaujimavé Jen v i:nteľpretäcli 
na mimoriadnej úrovn!. Zatiaľ čo u star 
šich slohov existuje široké zázemie 
priememých rutinovaných h udobn íkov, 

• ktor! i bez výraznejšej t vorivej iskry 
dokážu produkovať vkusnú hudbu, pri 
avant gardnom. ponímaní môžu t ak to 
V7iniknúť len nudné, zbytočné sledy tó
nov. Takýto nič nehovor iaci. prJemer 
free džezového štandardu uviedli v Pra
he napríklad hudobníci tria Friedhelma 
Schonfelda. Napriek tomu vy·nikaj úcu 
ukážku nového džezu sme mohli počuť 
od tria barytónsaxofonistu Johna Sur
mana. Pozoruhodný bol ti ež výkon Jif!ho 
Stivína & Co, ktor í predviedli zauj i
mavú syntézu fr ee džezu ( približne z 
obdobia 1960-64) a s lovenského melodic 

PRAHA 1970 
IGOR WASSEltBERGER 

l?ražský džezový festiv-al si za dote· 
rajš!ch sedem rokov svojej existe tTcie 
vybudoval pevné postavenie v európ
skom dzezovom živote .. Takmer všetky 
odborn~ č~sopisy mu venujú dôkladnú 
pozornosť, každoročne s em prichádzajú 
poprední krUici ! organizátori. Pokiaľ 
ide o možnosť angažovan·ia prvoradých 
h viezd svetovej scény, v tonfto ohľade 
·nemôže Praha konkurovať niektorým 
fe stivalom s väčšfmi finančným! mož
nosťam!, no l ta-k v uplynulých ročni
koch . sa ~roveň festivalu neustále zlep
šovala a postupne sme tu videli mno
hých prominentných hudobnlkov. Záro
veň SG zvyšovantm hudol:!nej úrovne l 
zahra•lllčnej presttže rástol vý2ínam fes
tivalu pre domáce pomery; v našich 

Pctdmienkaeh festival n·a.hradzuje absen
ciu koncert nej činnost! a pomáha nám 
tak udržovať kontakt s džezovým dia
nim. Pt·e československých hudobnikov 
znan1ená vystúpenie na tomto podujaH 
šancu preniknúť na zahraničné pódiá, čo 
sa v nejednom prípade s ús pechom po
darilo. 

Progr11m tohtoročného festivalu nebol 
už taký atraktívny, ako niektoré pred
chádzajúce ročniky: meélzi zahranlčnýmL 
hudobnlkmi bolo pomerne málo špičiek 
a viaceré formäc·íe už vystupovali v Ces
koslovensku pt·i rôznych predchádzajú
cich prllež-itostiach. J edinou hviezdou 
prvoradej veľkosti bol Buddy Rich. Bu
benlk, ktorý sa už od začia:tku štyrid
siatych t'Okov udržiava na po.predných 
mies tach a·nkiet odborných časopisov, 
prišiel do Prahy so svojim orchest rom 

TOP 10 SINGLES 
ANGLICKO (Reco}:'d Retailer, 7. ll. 1970) 

1. (10) WOODSTOCK Matthews Southern Comfort 
2. ( S) PATCHES Clarence Carter 
S. ( 1) BAND OF GOLD Freda Payne 
4. ( 4.) ME AND MY LIFE Tremeloes 
5. ( · 2) BLACK NIGHT Deep Purple 
6. ( 5) PARANOID Black Sabbath 
7. ( ll) BALL OF CONFUSION Temptations 
8. (ll) MONTEGO BAY Bobby Bloom 
(1, ( 7) AIN''I TO MOUNTAIN HIGH ENOUGH 

Diana Ross 
10. (13) STILL WATER (Love) Four Tops 

USA (Billboard, 7. ll. 1970) 

l. ( l) J'L(. BE THERE 
2. ( 2) WE'VE ONLY JUST • BEGUN 
3. ( 3) FIRE AND RAIN 
4. ( 5) GREEN - EYED LADY 
5. ( 7) INDIANA WANTS ME 
6. ( 6) ALL RIGHT NOW 
7. (17) I THINK I ·LOVE YOU 
8. ( 4) CRACKLIN' ROSIE . 
9. ( &) CANDIDA 

10. ( 9) LOLA 

Jackson 5 
Carpenters 

James Taylor 
Sugarloaf 

R. Dean Taylor 
Free 

Partrldge Family 
Nell Diamond 

Oawn 
K in ks 

Na prvé miesto v Anglicku sa vyšvihla z desiateho skupi 
na Matthews Southern ~omfort, ktorej manažérmi sú Alan 
Blaikley a Ken Howard (objavili kapely Dave Dee, Dozy, 
Beaky, Mick and Tlch a Herd). Vedúcim súboru je býva lý 
člen 'Fairport Convention Ian Matthews (vocal, guitar). 
V Top Ten je polovica snimok z oblasti soulu. Trikrát 
j e v ňom zastúpená Tamla Motown (Temptat lons, Diana 
Ross, Four Tops) a po jednom zástupcovi t am majú firmy 
Atlantic ( spevák - Clarence Carter) a Jnvictus (Speváč 
ka - Freda Payne), Na 41-om mieste nachádzame opäť 
Mary H(!pkin (Think About Your Children). Pohfad na 
americký rebriček nám ukazuje, že Jackson 5 "trafili do 
čierneho" aj so svoj ím štvrtým singlom ľll Be There, 
ktorý už vedie štvrtý týideň. S ich SP sa predalo na ce
lom svete už vyše 10 mii. kusov. Najstaršou platňou v pr
vej tridsiatke Billboard Hot 100 j e Yellow River - Chr is
tie. Po sedemnástich týždt1och sa prepracovala na 28. mies
to. Nové single vydali Cher a Byrds . 
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Naše televízne publikum j u videlo v tohtoročnom 
prenose zo Sop<J t. l keď uznávam, že nemusela za
ujať širokú paletu poslucháčov populárnej hudby, 
nepochybne zapôsobfla na tú ča st obecenstva, kt~r~ 
si pozorne jšie vš!ma cesty šansónu. 

Ewa Demarczyk nie j e najčerstvejšlm po ľským 
objavom - domáci diváci j u poznajú už z kabaretu 
medikov Cyrulik, ako' aj z prvého televizneho vy
stúpenia v roku 1961, kedy účinkovala s ume lcami 
slávneho krakovského kabaretu Plwnica pod Barana
ml. Nedáv no ukonč i la v Kral<ove štúdium na tech
nike, no napr iek tejto profes ii zostáva jej hlavným 
zameraním spev. Je hvlezdóu už s pominaného Ra· 
baretu Piwnica, kdé pred ni e koľkými rokmi stret!~ 
mladého sklad a te ľa Zygmunta Koniecznego, s menom 
ktot·ého sa spája ,jej d'alšia kariéra. Konleczny plše 
hudbu k poetickým tex tom Ewiných šansónov, in
terpretovaných jedinečným s pôsobom. 

V Poľsku vyšla nedávno LP platňa s nahrá vktúni 
najúspešnejšlch piesn! E. Demarczyk, ktorú - snáď 
podľa jedného zo šansónov v jej interpretácii -
nazývajú tiež ,, čiernym anje lom poľskej pies·ne". 
českos lovenský televízny di vák s l mohol z je j so
potského recitálu zapamätať ve ľkolepý, po hudobnej 

l,<é'ho cHen ia . . . . 
Pražský fest iva.l napriek n iektorý.m 

dielč!m ne<lostatkom v koncepcii i or
ganizácii, bo l pre džezofilov rados tnou 
udalosťou . Jeho pri ebeh potvrdil, že dže
zová hudba sa zač!na vymaňovať z izo
lacie; už predtým t o naznačoval i rôzne 
okolnosti, ako napríklad stúpajúci trend 
predaja džezových platni (v klubovej 
edícii Gramoklubu), čoraz intenzívnejš ie 
prenikanie džezových prvkov do hry na
šicll 'beatových hudo1fníl('ov. Min'lor iadne 
dobrä návšte.v111osť festivalových koncer
tov ukázala, že je u nás 'dostatok zá
ujemcov, ktor! dokážu pri t akýchto po
duja tiach zapl niť satu- Lucerny. Dúfa j
me, že tento trend vzostupného záu,jmu 
sa udrž!, a že ho. budeme môcť zazna
menať i na budúcich ročníkoch džezové
ho fest ivalu. 

stt"änke pôsobivo vygradovaný šansón na slová 
• J. Tuwima - Grande Valse Bl'illante a Madonny 
na slová M. Bialoszewskeho. š koda, že LP plati1a 
Ewy Demarc.zyk s a neobjavila zatiaľ aj v našich 
gr amopredajniach. Určite by s t našla svojich od
berateľov a speváčka šid i okruh ctiteľov. 

V čom spočíva majstrovstvo tejto - · na šil' še j 
verejnosti pomerne zriedk·avo vystupujúcej - spe
váčky ? Kr it ik klasického spôsobu spievania by jej 
mohol vytknúť (napriek dobre j t echnickej príprave 
hlasu ) trochu :veľké vibráto, niekedy i neúsporné 
narábanie dychom - no pravidlá šansónového spe vu 
sa nie celkom kryjú . s tradičnou int erpretáciou. 
Najdôležitejšie j e dramatické podčiarknutie text u -
a to speväč.ka robi, i keď nemožno nevid ieť, že jej 
veľkýmí vzormi sú šansonierky francúzske - a 
z nich predovšetkým Julieute Grecová. Níe je tu 
len vonkajšia podoba · - obe decentné vo svojej 
jednoduchosti, v oblečen! zásadne čiernom, bez zby
točného nadbiehania obecenstvu gestami, obsah a 
zmysel sa ' s11streďuje okrem hlasu do očí a tváre -
okrem týcht o i nakov je tu aj spoločná ·snaha o za
chytenie širokej škály obsahovej a tematickej, ako 
to prináša sám život, . Pričom ani v jednom pt'ípade 
nie je tex t pod úrovffou ' hudby - sn(Ía' pr áve t1a
opak. Ewa Demarczyk pozná veľmi dobre s ilu pôso
benia svojho hlasu, vie vystavať gradačne pieseň 
(vynika,júcou ukážkou toho je šansón Wier:sze Ba
czynskiego), no rovnako dokáže vytvoriť napä t ie 
v takmer rovnakej dy~1amickej polohe, pričom or 
chesträlne aranžmán pod speváčkiným hlasom je 
tým, čo tvor! kontrapunkt pod zdanlivo nevzrušujú
cou t émou piesne (Taki pejzaž - sl. A. Szml.cJt ). 

*** 
V roku 1963 na I. festivale piesne v Opole dosta la 

Ewa hlavnú cenu - v tom Istom r oku j u ocenila 
poľská hudobná k ritika vo Varšave a udelila jej 
cenu .,EWA 63". V máji 1964 podp!sa.la zmluvu s pa
rižskou Olympiou, často účinkuje v rôznych európ
skych kr ajln!ich, spievala i na koncerte UNESCO 
v Ze-neve, v roku 1966 ab~olvovala niekoľkotýžde.nné 
turné po USA a Kanade. 

Ewa Dem arczyk je skutočnou osobnosťou žánru, 
ktor ý je považovaný za jeden z na,inéročnejšich v 
oblast i populámej plesne. Nie j e to speváčka pre 
t is!cky mladých ľudi - jej prejav si vyžaduje inti
mitu prostredia, .určitú hudobnú a Intelekt uálnu ná
ročnosť publika, zmysel pre umenie šansónu, poé
zie. .. Snäď pr äve pre·to ju vidieť pomerne málo 
tam, kde sa z pódia P·l'lliš hlasno predávajú city -
v k~lorovaných farbách lacnej zábavy. -u1-



Symfonická 
redakcia 

ett: z náredn~ho, 'okruhu r elácia ~tO.
dia mladých - 21. XI. Rozhovo'ry a 
koncert mlad)•ch umelcov - (Ičastníkov 
zahraničných sUťaži (Varínska, Russó, 
Špitková, Michalica); 26. XI. Posedenie 
pri hudbe s členkou DP OH v Bt·atisla
ve E. Vašáryovou. Z cyklu Nad životom 
a dielom L. v. Beethovena - 24. XI. -
o"dznie relácia Posle dné sláčikové kvar 
t etá; l. XII., v Malých kronikách Pa
r ížske roky 8 . Martinu; v ten istý dei'í 
si môžete vypočuť Operný magazín v 
rámci cyklu Pre priateľov ope ry. Z III. 
programu to bud(! relá cie cyklu Hu· 
dobná his tória živá: 20. XI. sa bude Mi
roslav Venhoda zan1ýšľať , nad inte-rpre
t áciou renesančne ,i hudby v súčasnosti 
a 27. XI. Mi.lan Munclinger pohovorí o 
význame hudo.bné.ho baroka. Hodinovú 
reláciu o A. Honeggrovl vysielame v 
rámci Ako žili a tvorili 23. XI. Radi 
by sme upozornili na prv(! re lác iu no
vého cyklu venovaného starým autorom. 
k torý budeme 'uvádzať ood názvom Hu
dobné portréty; dňa 29 .novembra to 
bude por trét J. V. Stamitza. Na l. XIT. 
upozorňujeme na uvedenje rozhlasovej 
opery Zd. Lukáš a Nech žije mŕtvy. 

Vífazi ·ro·zhlasovej. sútaže 
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čs. rozhlasu 
v Bratislave 
:z:.aradila n,a záverečné dni Mesieca 
CSSP do svojho programu: na národ
nom okruhu 22. XI. Nedeľný operný 
koncer t v podani sovietskych umelcov 
- árie a s cény z Dargomyžského,' Bo
rodinovej a Čajkovského opier. 29. XI. 
v in t erp1·etácii sovietskych umelcov 
p riere<; ča.}kovského operou Eugen One
gin. 30. XI. vokálno- inštrum entálny sú
bor MADRIGAL z Moskvy pod umelec
kým vedením A. Volkonského hrá re 
nesančnO hudbu. 3. XII. pr iamym pre
.nosom z koncertnej siene SF v Brati
slave odznie koncert Slove nskeJ filhar
mónie so sovietskou sóltstkou B. Davi
dovičovou a d irigentom dr. Ľ. Rajterom. 

Na III. progra me 20. XI. v piesňovom 
koncerte zaznej(! piesne a romance 
rus kých skladateľov. Koncert z komor
n ej tvor by mladých ruských sldadate
fov - S. Slonimského, A. Pär ta, B. Čaj
kovského a V. Silvestrova sme pripra
vili na 24. XI.; v t en J,stý deň o 14,00 
hodine t o bude ešte Koncert z roz
právkových opier ruských skladaterov. 
V Záznamoch zo zahraničných koncer
tov odznie 27. XI. I. Koncert fis mol 
o p. l pre klavk a o rchest er od S. Rach
rnani11ova (S. Richter - ldavir, Symfo
nický orchester moskovského rozhlasu 
a televizle, d ir igent K. Sanderling) a 
V. symfónia P. I. ča~kovského (Velký 
symf. orch. všezväzového rozhlasu a 
televízie, dirigent G. Rozdestvenskij). 
V Malom klavírnom recitáli 28. XI. sa 
predstaví L. Majllngová a l . XII. v Ma
lých kronikách z clejín hudby bude spo
mlnať D. Kabalevsklj na S. Prokofie
va. 
Upozorňujeme a j na niekoľko pre

m iér ~ oblasti hudobno-slovných relá-

Slovenská . . 

Z bohat ých progr amov hud by sloven
ských a českých autorov spomenieme 
na národnom okruhu 23. a 30. Xl. po po
ludňajšie koncer ty. 25. XI. Nočný kon
cer t slovenskej a českej komorne i hud
by. Na HI. programe bu-cHi to 20, XT. 
Scénv z OJ:lery Svät opluk od E. Suchoňa . 
21. XT. Malý vokálny koncert, 24. XT. 
Koncert Slovenského filharmonického 
zboJ•u, 24. , XT. scény z 'Opery Nevš edná 
humoreska od O. Fe.renczyho a 28. XL 
Vokálny koncert zo slovenskej súčasnej 
tvorby. V r e citá lových programoch sa 
predstavia l . XII. A. Catta,rlno a 4. XII. 
A. Môžl. 

Na záver nie'koľko titulov pr e mi lov
níkov sta r e j hudby: na III. programe 
4. XII. p remiéra me lodrá my P ygmalion 
od J. Bendu na text J. J . Rouss eaua. re 
citu je L. Haverl a Súbor Komornej ope
ry d ir iguje V. Málek. Na národnom 
okruhu 22. XL odznie Hudba talian
skych majstrov baroka v podaní súboru 
I Musici dl ~oma, 30. XI. Komorný kon
cert z tvorby skladateľov minulých 
storoči pôsobiacich na Slovensku a 
l . XII. po.poludňa jší koncert z t vorby 
Ba,chových synov. -č-

filharmónia 
ttt~edie w decembri 

štvrt ok 3. XII. ' 
poradie A, piatok 4. X1I. poradie B: 
V. Novák: O večnej túžbe, S. Rachma
ninov: Ra,psód ia na Paga.niniho tému pre 
k lavír a a rch., L. van Beethoven: VIII. 
symfónia, sólistka: Bella' Davidovič, 
ZSSR, dirdgent : Ľudovít Rajter. 
š tvrtok 10. XII. 
poradie A, piat ok ll. XII., poradie B: 
C. M. ovon Weber: čarostrelec, A. Berg: 
Husľový koncert, L. Vf!n Beet hoven : II. 
symfónia - sólista : Igor Ozim, Juho
slávia, dir igent: Zdenek Košler. 
š tvrtok 17. XII. 
poradie A, piatok 18. XII., poradie B: 
L. van Beethovep: II. l, lav1rny ko,n9ert 
B dur, IX. sy.mťó1Úa :._ sólist i :' Walťer ,, 
Kliell, k lavír , Rakúsko, Edit a Klimová
Grúber ová, Oľga Hanáková, František 
Livora, Ondr e j Malachovský, - d ir i
gent: Ladislav Sloväk. 

*** 
BELLA DAVIDOVIČOVÁ (nar. 1930 v 

Baku) pat ri medzi výz,namn é reprezen
tantky sovietske j klavírnej školy. Ako 
šesťročná sa začala vážne zaoberať kla 
vír om v skupine mimoriadn e nadaných 
detí pri Azerbaj džanskom štátnom kon
zervatót•iu a v deviatich rokoch vyst ú 
pila už s pozoruhodným úspechom na 
koncerte symfonického orchestr a ako 
sólistka Beethove novho I. klavírneho 
koncertu. Po absolvovaní hudobnej de
saťročenky bo La Davidovičová prijat á na 
moskovské konzervatórium najprv k vy
nika,j(Icemu sovietskemu pedagógovi 
prof. Igumnovovi a po jeho smrti po
kračovala v triede u nás 'z k oncer tných 

Hudobný kale~dár 
5. december 

1940 zomrel Jan K u b e l l k, vyni
kajúci český huslist a-vir tuóz (nar. 
5. VII. 1660) - 30. vý,ročie s mr ti. 

6. december 
1920 zomrel Kar el K o v a r o v i c, 
český hudobný skladateľ, dirige nt 
opery Národného divadla v Prahe 
(nar . 9. XII. 1862) - 50. výročie 

smrti. 
8. december 

1690 narod il s a Bohuslav M a rt i n li, 

vystÚipent dobre známeho Jakova Fliera. 
Ako poslucháčka t retieho ro·cníka bola 
vy·bratá za jednu z repre,z,e,ntantiek so
vietskeho klavírneho umenia mi Cho
pinovej súťaži vo Var šave. V s ilnej me 
dzin árodnej konkurencii s kand idátmi 
oveľ·a s taršími a sk(Isepejšfmi (mala--
·V'te.dy 19 rokov )' ziska la I. cenu, o k to-
rú sa delila s poľskou klaviristkou Ha 
linou Czerny-Stefaľ!skou. To bol aj za 
či~tok je j medzinárodnej koncertnej 
dráhy, k,torá sa rozví jala s (Ispechmi, 
·zodpovedaj(!cimi nadaniu a rýchlemu 
umeleckému rastu umelkyne.' 
Davidovíčová predstavuje medzi so-

viet skymi pianistami výrazný typ, k to 
Jém u ..ie. najbll~šia romantická vi n uo-
zita.' J ej ' technické schopnosti zd<tlá- . ' ' ' 
va j(! s podivuho.d .ttou scl'topnosťou a j 
miest a, ktoré s (! vzhľa<lom , k . tempiim, 
ktoré sf voli, až ekvihbd sticky obtiaž-
ne. Dokáže sa zároveň aj intenzívne za
počUV'ať do sUvislých plôch , me lodic -
kých Jínil, do ' jej kľudných a rozváž-
nych zakončení a má výnimočne spev -
ný Uder. Teda všetko vlastnost i, ktoré 
ju predurčujU, 'predovšet kým k. inter 
~retáclf ChQp~na, Schum anna. L1sztiJ a 
Cajkovsk~hq · a má pbpr~tom ľ bl!žky 
vzťah k soviet skej a s vetovej st1časnej 
tvorbe. :,· · ' · · 

/ 

Bella DavldoviGová , je sólistkou . Mos
kovskej filh~·rmónie ·a·· koncert uje v pos
ledných rokoch hlavne vo svojej vlasti 
a v zemiach , . socía{jst ickébo tábora. 
Všetky jej vyst(Ipenia v čSSR boli p ri 
jat é krit i.kou ' S obdivom i vrelosťou a 
~namenala pr e náš koncert-pý ;Eivot ne-
všedný prh~os. ' ., 

významný český ) 'ludo)mý skl,adateť 
(umre l 28. VIII. 1g59) - 80. výročie 
nar. 

1 ~. december 

1870 narodil sa d r. Dobroslav O r e l, 
profesor hudobnej vedy Komenské
ho univerzity v Br atislave - 100. 
výročie nar. 

~. december 
1770 narodil sa Ludwig van Be e 
t ho v e n, jeden z najväčš! ch hu
dobných géniov sveta (umrel 26. II. 
1827) - 200. výročie nar. 

V dňoch 20.- 23. októbra 1970 bola v 
Bratislave ľozhlasová s(Iťaž PRIX DE 
MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO 
BRATISLAVA, čiže cena hudobného fol

, klóru čs. r ozhlasu Br at islava . . l e t o no-
vé l'Ózhlasové podujatie; k toré rná podo
bou s(Iťaže oceniť naj lepšie záz-namy hu~ 
dobno- folklórneho 'tám·u. Cieľom bolo 
podnie t iť rozhlasové štUd!á k zvýšenej 
l?oz'o,rnosti voči .hudobno-folkló rnemu 
žá'nr.u vo výber e mateľiá lu, . vo výbere 
inte,r:pretov, spr acovaniu , materiálu 'i 
utpeleckej reallzácii zvukových zá'zna -

, mov. 
P ohnUtRou k tomuto poduj atiu bolo i 

to, že na etniku Slovenska ba celej re
'Publiky ľudová hudba' popri iných hu
dobných žámoch žije v plnej intenzite, 
ie i v trende súčasných ,módnych sve
tových hudobných prúdov má priazeň 
širokého okruhu poslucháčstva. Podľa 
štatútu tejto .sU ťaže organizačný výbor 
PRIX , BRATISLAVA vyhlásil pre rok 
197.0 súťaf.ný por!adek: 
l . predm etom súťaže sú zvukové zázna

my s ' , voká lnou interpretáciou čes
kých a slovenských ľudových piesní, 

2. súťa ží sa v tý~hto ka tegó riách,: 
a ) vo vo ká lne j inte rp t·etác ii sóli,stiek 

s ľu bovo l'ným , spr ievodom, 
b) vo vokálnej interpret ácii só list ov 

s ľubovoľným sprievodom, 
c) vo voká lnej interpretácií skupín do 

10 členov s ľubovoľným spr ievo
dom. 

Do súťaže sa pr ihlásilo 7 rozhlaso
vých štUdií z republiky : Banská Bys
t rica, Bratis lava, Brno, Košice, Ost rava, 
Plzeň, Praha. Spolu 73 snímok, 

SQfažné sn!mky posudzov~la 7-členná 
porota. Predsedom po1·oty bol hudobný 
vedec a skladateľ doc. dr. Ladislav Bur
las,CSc., riaditeľ ústavu hudobne j vedy 
SAV. 

Súťaž PRIX BRATISLA VA bola vere jl1á 
a prebieha la v Divadle hud by v Brati
slave. Po t rojde·nnom zasadani vyhodno
tila porota sUťažné sn!mky a interpre 
tov takto: 

SQťažná porot a po vypočut! 25 súťaž
'ných snímok I. kategóri'e - sólistiek s 
ľubovoľným s prievodom rozhod la ude
l iť ceny sn!mkam: 
I. cena 
suťažná s nímka č . 21 - počet bodov: 91,1 
Interpret : 

Darina LASČIAKOVÁ 
Názov skladby: 

' Za valáškom. Dve piesne z cyklu 
,.Obrázky z nášho kra j a" 

Autor: 
Tibor Andrašovan 

a 
súťažná snimka č.l3 - počet bodov: 90,8 
Interpret : 

Dar ina LASčiAKOVA 
Názov s k ladby : 

Svadobná odobie rka z Oravy 
Autor : 

Vladimk Slu jka 
Rozhlasové štúdio: 

· B ra t ! s. Jav a· '' . , , 
I . cenu a zlatú medailu za obidve 
sn ímky z!sk~va rea l i začný kolektív roz
hlasového štúdia Bratisla va. 
Zlatú medailu za o bidve snimky získava 
spevAčka Darina LAŠČIAKOV Á 
II. ce n a 
súťažná snimka č. 12 - počet bodov: 87,11 
Interpret: 

Vera. P lUI<AZSKÁ 
Názov skladby : 

Hájo, hájed lo, Ukolébavka z Chodska 
Autor: 

Zdenek Lukáš 
štUd io: 

Plz eň 

II. cenu a striebornú medailu získava 
, t·ea lizačný kolektív rozhlasového štUdia 
Plzeň. 

St r iebornú medailu z!skava speváčka Ve 
ra E'RIKAZSKÁ. 
III. c e n a 
súťažná · snímka č. 6- počet bodov: 6:>,7 
Inte rpret~ · 

Vlast a GRYCOVÁ 
Názov skladby : 

Svatebnl plsne z Kopanie 
Autor : 

Slávek Jakublček 
štUd io: 

Bt no 
III. cenu a bronzovú medailu získava 
realizačný kolektlv rozhlasového št(Idia 
Brno. 
Bronzov(! medailu z!skava speváčka 
Vlasta GRYCOVÁ, 

- o -
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KONKURZ 
Východočeský komomý orchester v Pardu· 

biciach vypisuje konkurz ll<t miesta v ~kupi
nách husli. Prihlášky zašlite do konca novem
bra 1970 na adresu Východočeský komorný 
orches ter - Husov zbor, Pardubice. t<onkurz 
sa bude konať dňa 4. 12. 1970 o 13,00 hodine 
v PH r~lublciacb - Komorné divadlo - Jiusov 
zbor. 

Súťažná porota po vypočut! 26 súťd
ných sntmok II. kategór ie -.., ·v.okálna 
intel'pr,etácia sólistov s ľubovoľným 
sprievodom, rozhodla ude li ť' c~ny sním-
kam : · 
l. c ena 
súťažná snímka č. 24 - počet bodov: 85,4 
Interpret : 

Luboš HOL? 
Názov skladby: , 

Tri ľudové piesne z.o Slovácka (Za
sadil som čereŠnič'kU - Keď som 
kasll poza humny trávu - Ej, dívča, 
d ívča v černém ) , 

Autor: 
Jaroslav J urášek 

štúdio: 
B rno 

L cenu a zlat ú medailu ziskava reali
začný kolek tív rozhlasového št(Idla a rno. 
Zlatú medailu z!skava spevák Luboš HO-
L?. . 
11. ce n a 
súťažná snímka č. 9- počet bodov : 3:>,3 
Interpret: 

Pavel JURKOVIČ 
Názov skladby: 

ViHr1čku foukej 
Autor : 

Jaroslav I<l·ček 
Št(Idio: 

P lze ň 

II. cenu a st rjebomú medailu získava 
rea lizačný kole kt lv rozhlasového št (Idia 
Plzeň. 
Strlebórn(I medá!lá získava speviik Pavel 
JURKOVIČ. 
III. c e n'a, 
súťažná s nímka č. 17- počet bodov: 81,7 
Interpret: . 

Stanislav BEŇAČKA 
Názov skladby: 

Nechceu som v Pazove vojakom byti 
Autor: 

Igor Bázlik 
š túdio: . ' 

Brati sl ava 
III. cenu a bronzov~ medailu získa va 
realizačný kolekt!v rozhlasového štód ia 
Bra tislava. 
Bronzov(! ll:ledai lu z!skava spevák Sta
nis lav BEŇAČKA. 

- o - ., 
Súťa~ná pot·o ta , po vypoču t[ 22 súťaž 
ných snímok m. kategórie, - voká lna · 
interpretácia skupín do 10 členov s ľu
bcvv!'ným spr ie vodom rozhodl a udeliť 
ceny tým to snimkam : 
I. ce n a 
súťažná snímka ii. 4 - počet bodo.v: 87,0 
Interpret: 

Dievčenská spevácká skupina súbo~ 
ru MARINA vo Zvole ne ( 6 členiek) 

Názov skladby : 
A pred tých je Kankov 
Svadobná pieseň z Môťovských ven
čekov 

Autor: 
Svetozár Stračina 

štúd io : 
B r at is l a v a 

I. cenu ,a, z,lat(I' ,medailu 'Získava ,. rea li· 
začný kolekt!.v rozhlas ového št (Idia Bra
t is lava. 
Zlat ú medailu z!skava Dievčenská spe
v~cka s kupina s(Iboru MARINA vo :z vo-
ľene. , " ' 

Il. c e n ,a 
súťažná snímka č. 16- počet bodov : 86,0 
Interpret : 

Malú s kup ina Prazských madriga
listtl 

Názov skladby: 
Jihočeská tfldobá kolečka 

Autor : 
Jaroslav Krček 

Stúdio: 
P I ze ň 

a 
súťažná snlmka č . 16- počet bodov: 84,1 
Interpret : 

Malá skupina Pražských madl·iga
list tl 

Názov skladby : 
Maso,pustn! 

Auto r: 
Jaroslav I<rček 

š t Ud io: 
P l zeň 

II. cenu a striebornú meda ilu za obi
dve snfmky zfskava realizačný kolektív 
rozhlasového št(!dia P lzeň. 
Striebornú medai lu za obidve snímky 
získava Malá skupina Pražských madri
galistO. 

III. c e n a 
súťažná snímka č. l - počet bodov: 61,8 

. Interpret: 
J armila ŠULÁKOV Á, Zdenka STRAŠ
KARBOV Á a ~enskl:1 desft ka 

Názov skladby: 
Hečené ze Zašové (podle zápisu 
Hynka ·sírna) 

Autor : 
Hynek Bim 

š t Ud io: 
B rn o 

!ll. cenu a bro n:w vú medailu získava 
rea l izačný kolektiv rozhlasového štúdia 
Brno. 
Bronzovú medailu zfskava.Jú speváčky 
Jar mila ŠULÁKOVÁ, Zdenka STRAŠ
KARBOVA a ženská des!tka. 



Umenie hrať Bacha 
Sovietsky huslista M. Fichtengofc, za

slúžilý umelec RSFSR; začal ( podobrie 
ako Oistrach, Mil'štej n) štúdium nást ro
jovej hry v triede svetoznámeho odeské
ho husľového ped8QÓfla pt•of. P. Stoľar-
~kého. · • · 

Váš reper toár zahrňuje všetl<y parti 
ty a sonáty J. S. Bacha. Prezraďte, maj
stre, al<o pracujete na "urtextoch". 

- Samozrejme, ~e v práci nad Ba
chovými dielami sa snažím vychádzať z 
"urtextov". Bach má v nich veľmi má
lo náčrtov - ale každopádne, aj' toho 
minima sa treba prísne držať . . . Liga 
túry v "urtextoch" u Bacha sú ako kom
pas, ktorý ' pomáha zahrať jeho diela do
konale i tam, kde je sk rytá polyfónia. 
Každý hudobník-špecialista, by mal dô
k ladne preštudovať Bachove .. urtex ty" 

Znamená to, že keď to všetko vezme
me na zreter, bude t o stačiť k perfekt
nému. prednesu Bacha? 

- Samozrejme, že n ie. Nestačí iba 
poznať všetky husľové koncerty Bacha, 
t reba maximálne ovládať celú jeho tvor
bu. A okrem iného, treba poz.nať epochu, 
v ktorej ži l. A to nie formá lne. Treba 
prec!tiť barokové umenie v spojitosti s 
inými druhmi umenia - vtedy dos tane
te nové impulzy, novú inšpiráciu. Hu
dobnlk sa nesmie ohraničovať len hud
bou. Musí emociálne vojsť do atmo
s féry celej epochy. študovanie hudby 
rozumom je len prípravou. L.en taká in
t erpretácia, v ktore .i huclnhnlk vy,iadru -

HLAS KRlTlKA 

Michail Fichtengorc. 

j e ľudské city, moze mať právo na ži
vot. Prečo v poslednom období je taký 
záu jem o klasickú a barokovú hudbu? 
L.ebo má nesmierne široký horizont . 

· Dvadsiate stot·očie je veľmi bohaté na 
udalosti : s mutné i radostné. Ľ.udia náš
ho storočia zažili vel'a strašného, a pre 
to .ie prirodzený ich návrat k trvácim 
hodnotám, k hodnot ám, ktoré nemajti 
lacnú pózu. 

Zhovárala sa: Jr ina Krchňavá 

A .. 
Prvým interpretom, k torého · sme privltali v rámci Dní sovietskej ku ltúry bol 

Michail Fichtengofc, vynikajúc! predstavíte!" stred ne] generác ie sovie tskej husľo
vej š koly. Pod taktovkou talianskeho dirigenLa vystúpil ako sólista v známom Kon
cer te pre husle a orchester D dur (Ki.ichel 218) od Wolfga nga Amadea Mozarta 
s orchestrom Slovenske J Filharmónie v dňoch 5. a 6 novembra. 
Nájsť pravý pome r medzi muzil<antsl<ou disciplinoll, emocionálnou hibkou 

a úprimnosťou prejavu a interpretovať štýlovo tohto viedenského majstra patrí 
k najväčším problémom, s akými sa stretáva na pódiu i hotový, zt·elý umelec. Pret o 
.figu~uje dnes Mozart v zostave povinných skladieb na väčšine medzinárodných 
(a nielen husľových ) súťaží ako :jedno z merítok vlwsu, u.šl'achti losti výrazových 
pros triedkov a celkových umeleckých schopností kandidá ta konl<urzu . Zvyčajne 
totiž ten, kto doká7.e úspešne a vynikaj úco in terpretova~ Mozar ta, má pochopenie 
i pre ďalšie - s t arš ie i mladšie štýlové oblasti. 

Ak z toh to zorného uhla hodnotíme výkon Fichtengol'ca v Mozar tovom Koncerte, 
musíme mu dať ahsolu tórium s vynil<ajúcim prospechom. Celým svojim umelec
kým naturelom ako by bol predurčený práve k in terpretácii Mozarta. lJž tón .ieho 
huslí, ktorý s íce nemá kovovú prieraznosť, ale za to ušľac htilú sýtosť a jemnosť, 
je svojou kultivovanosťou priam stvorený k vydarenej mozartovs ke:l In te rpretácii. 
Huslis ta okrem plastickej kantability lyricl<ých úsekov (nie náhndo1l vybr·al s l ako 
odmenu za nadšený potlesk obecenstva pre prvý prídavok zopakovanie stt·ednej 
pomalej časti koncertu), má zmysel pre jemné finesy dynamiky vo vzdušných, 
elegantných partiách . Svoje nemalé technické dispozície (i ke(ľ nie pros té me nších 
zakolísaní) nevyužíva k exhibícii virtuozity, ale práve k čo najúčinnejšiemu a naj
adekvátnejšiemu . vyzdvihnutiu hudobného obsahu. Fichtengoľc in tet·pretuje die lo 
s obdivuhodným stavebným nadhľadom, s príkladnou štýlovou agogikou a s pre
svedčivou híbkou. 

Nemalý podiel na jeho úspechu mal dirigent Carlo Zecchl. Pod jeho veden ím 
hrala SF príkladne kultivovane, nanajvýš citlivo či v agogi ke, dynamike, ale i v· kle
nutí hudobných fráz. Orchester citlivo repr!zova i, alebo anticipoval motív s práve 
takými istými agoglokými výkyvmi , ako ich zahral só lista. 

Zecchi patrí zaslúžene k miláčikom bratislavského koncertného publika, pretože 
čarom svojej umeleckej osobnosti, ľudským prlstupom dokáže vyvolať u hráčov 
také nadšenie, že sa vypnú sku:točne na maximum svojich možnosti. Diváci to cítia. 
a preto s radosťou oč&kávajú každé Zecchiho bratislavské vystúpe nie. 

Navyše ten tokrát·, na,jmä v pt·vej polovici programu, odzneli i d iela dramaturgic
ky objavné : Brahmsova Serenáda č. 2 op, 16 a 6 Nemeckých tancov (Kochel 509) 
od w. A. Mozarta. Brahms - i napriek muziká lnemu a vysoko kultivovanému po
ňatiu (obdivovali sme na,imä nádherne vypracované dychy) - predsa len pripadal 
trochu zd!havý, ci Mozartov! musíme sa však vysloviť iba v superlatívoch. Počul! 
s me jeden z vrcholných výkonov nášho orchestra nielen v rá mci mesiaca, sezóny, 
ale niekol'kých rokov. Koľko reprodukčnej vynaliezavosti, šarmu, rytmickej preg
nantnosti, krásy harmónii, o rchestrálnych farie b, spevnosti j ednot livých hlasov do
kázal Zecchi vylúd iť z nášho orchest ra! Azda n ie je už ani v ľudských silách 
Zecchiho perfektný interpretačný tvar v tomto di ele ešte prekonať! 

Fyzicky chatrná telesná schránka umelcova prešla zásluhou prllišnej časovej 
rozľahlosti programu veľkou skúškou. Zecchl dokázal, však svojím neubývajúcim 
muzikant ským zápalom prekonať tieto nástrahy a aj v záverečnej fantázii - pre
doh~~ •. Romeo a Júlia od P. I . .. Čajkovského vy.pnúť hráčov k nezabudnuteľ.nému 
výU<cmu. -vo-

Malý predpolnočný rozhovor 
s národným umelcom ZSSR - Alexandrom Svešnikovom 

[udová p i eseň 

je večne mladá 
Mala som výčitky svedomia a trocha 

som sa aj hanbila, že po dvojhuclino
vom koncerte, ktorý tento obdivuhodný 
osemdesiatni-k celý sám dirigoval, do
voľu jem si ho obťažovať otázkami. Ale 
jasný svit očú, pevný stisk ruky a ne
smierne milý úsmev mi dodali odvahy. 

- o -
Majstre, dovoľte mi, aby som sa 

hlboko poklonila vášmu ume niu, vášmu 
mladistvému elánu, vašej eneL"gii. Pre
zraďte mi, ako je možné uchovať s i tak 
dokonale mladosť? 

A viete vôbec, kofko mám rokov? 
Mám vám ukázať pas ? 

- V tem to, prečítala som si to v So
vietskej muzike. 

Tak? Prezradili to celému svetu, kle
be tníci! Nuž teda vám prezradím svoj 
t•ecept. Milujem . fudovú pieseň. Tá je 
večne mladá. Pret.o som mladý aj ja. 

- Boli ste svedkom rozvoja zborové
ho spevu v XX. storoč!. Myslíte, že vznik 
pro fes ioná lnych zborov, ich umelecká 
úroveň, technická dokonalosť a muzi
kálny výraz sú inšpiráciou pre amatér
ske zh.ory č i opačne? 

Som presvedčen,ý , · ·ie p~ofesionálne 
zbory s ú pre amatér ske vzórOI)l, že Ich 
provokujú k zvyšovaniu ume)ecl>e.l úrov
ne a zabezpečujú progres v zborovom 
umení. 

- často sa hovorí, ŽE' klasický a ca
pe lla zbot·ový spev sa začína prežíva~. 
prestáva l'udí i'aujíma,t. Aký je váš nä-
zor na ten to problém? t) 

Nema i ú pravdu tí, čo to ~ovoria. Som . 
t>resve<l čený, že kým bude Žlť v pove
domí ľudí Palestrlna, Bach, Hämlel, Mo-

HLAS KRITIKA 
V rámci Dní sovietskej kult úry pri

vital i sme 10. novembra v Koncertnej 
sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave 
Štátny akademický zbor ZSSR ·na čele 
s n·ár. umelcom ZSSH Alexandrom Va
sl\jev!čom Svešn iiwvom. Krásne navšti
vené podujatie malo pod patronátom 
Speváckeho zboru slovenských učiteľov 
slávnostný charakter, na ktorom úvod
ný prihovor predniesol nár. umelec p rof. 
Euge n Suchoň . 

80-členný zbor spieval celý náročný 
a pestrý progr am spamä ti. Bol vel'mi 
vkusne obleče ný - ženy mali biele ró
by ( sarafány s flitrovou aplikáciou ľu
dovej výšivky ), muži čierne fraky. Počas 
svojej skoro 40-ročnej existencie vy
pestova.! si tento súbor svojský inter
pretačný štýl. kt orého ťažisko spočíva 
v krásnych, zrejme starostlivo vybera
ných, sýtych, tvárnych h lasoch, schop
ných a vycvičených v čo najširšom zá
bere fines voká lnej techniky. Krivdili by 
sme však celkovej úrovni zboru, keby 
sme nadraďovali ,jeho mimor iadne tech:.. 
nické možnosti nad jeho muzikantské 
kvality. Na jeho výkone totiž d-omino
vata práve vždy úprimnosť, pr.irodze-

zart - dotiaľ bude žiť a.j zborový spev 
v svojej uajčistejšej podobe. Slovo a krá· 
sa l'udského hlasu - to je to, čo naj• 
ľahšie prenikne k ľudskému srdcu. Nie• 
len v našich slovanských národoch, ale 
všade Inde. Presvedčil som sa o tom 
napriklad v Japonsku, kde sme spievali 
šiestim tisícom japonských detí. Počú
vali bez dychu. Ked' sme spievali ja
ponskú pieseň, začali spievať s nami a 
keď sme prestali, deti spievali ďalej. 
Bol to nezabudnuteľný dojem. 

- Myslíte, že budúcnosť zborového 
spevu j e v profesíonalizme, alebo v · 
amaterizme? 

V oboch, to je vec organizačná. Ale . 
som presvedčený, že budúcnosť zboro
vf spev má. Kým človek bude človekom 

bude aj spievať. 
Zhovárala sa : A. Kovái'ovA 

nosť, ušľachtilosť, ale i s trhujúca pre
svedčivá dravosť prejavu. s rovnakou 
suverenitou i ľahkosťou interp.retovalo 
teleso plastickú kantŕl~nl,J a mäkké har 
mónie typicky ruských 'zädumčlvých ' ly 
r ických zborov, či žartovnú bu ,jarosť ve
selých, alebo pregnantný rytmus a fan 
tastickú precíznosť piesni l'udového ta· 
nečného charakteru. 

Rovnobe?.ne s . vel'kými technickými 
pred.nosťami muself sme ob.divovať i ši- · 
ro ké dynamické možnosti , súboru - . od 
étericky jemného (vždy yšé!k . zvučné
ho) pian issima, cez široké spektrum 
stredných t·egistrov až po ko.vovo zfle 
júce gradačné vrcholy pripomínajúce 
svojou .Jadrnou . mohut,nosťou O'!.·ganové 
plénum (V P. Titov: Výročie ). Dyna
mická forma jed notlivých : piesní bola 
starostlivo premystená a i napriek ra
cionálnemu zdôvodneniu pôsobila emo
cionálne nanajvýš strhujúco, presved
čivo. Zvlášť starostlivo má zbor vypra
cované náhle zmeny dynamických zna· 
mienok - sforzáta, echové ef~kty, su
bito pl?no a .pod. 

(Dolkončenie v budúc.om čísle. ) 

Musica 
antiqua 

a ·sovietski 
umelci 

Vysokú umeleckú úroveň sovietskeho re
produkčného umenia oceňujú hudobní ex
perti na celom ~vete. Repertoárová paleta 
je široká - zahrňuje diela atttorov všet
kých štýlových · období. V posledných r o
koch sa do popredia záujmu dostáva i hu
dobný odkaz najstarších dost upných sto 
roči. V prvom rade ide o oživovanie hu
dobných pamiatok doby byzantskej, z kto
rej sa na území Sovietskeho zväzu nachá
dzajú najväčšie bohatstvá. Ich hodnoty oce
ňuje nielen soviet ska hudobná história, ale 
tiež muzikológia na celom svete. Mnohé 
z nich už odzneli nielen na domácich kon
certných pódiách, ale v interpretácii po
pŕedných sovietskych ensemqlov stali sa 
ozdobami mnohých zahraničných hudobných 
podujatí. Rodia sa i k omorné súbory, ktoré 
sa venujú starej hudbe predklasického ob
dobia, niektoré z nich sa špecializujú vy
slovene na hudbu renesančnú. 

Medzi najmladšie súbory tohto druhu 
v Sovietskom zväze patrí združenie Mad
r i g a l - s dvanástimi mladými hudobník
mi - sólistami, ktorí vystupuj ú súčasne 
ako speváci i hráči na dobové nástr oje. Za
kladateľom a umeleckým vedúcim súbo1·u 
je mladý sovietsky skladateľ, klavirista, 
v~ľký milovník starej hudby - Andrej 
V o l k on s k i j. Vysoké umelecké požiadav
ky, ktoré kladie na svojich lcolegov po
mohli nejednéqu z nich k úspechu i pr; 

samostatných koncertoch a súťažiach. Mla
dí umelci prebúdzaj ú k životu na koncer· 
toch i pri nahrávkach početné nezaslúžene 
zabúdané vokálne aj inštrumentálne drqb
ností anglických skladateľov .~hakespearov 
slcého. obdobia, hudbu španielskych i ta
lianskych madrigalistov, nizozemských máj· 
strov šestnásteho storočia i ďalšie hod
notné pamiatky renesančných autora~. 
V každej t tej najmenšej skladbičke sna
žia sa o vystihnutie individuálneho štýlu 
jednotlivého autora, o vypracovanie kaž. 
dého partu do najdrobnejších detailov a 
zostar štýlove verní dobe, ·v ktorej dielo 
vzniklo. Dobu, v ktorej interpretovaná 
skladba vznikla, snaží sa súbor Madrigal 
oživiť t prostredím, v ktorom vystupuje. 
Sú to väčšinou st<Jré sály s dobovým za
riadením i kostýmami. A v p6soblvom pros
tredi, pri blikote sviečok pripravujú poslu
cháčom nezabudnutetné zážitky. čaro t ých
t o .::hvít dotvárajú dobové nástroje, na kto· 
rých hudbu zašlých čias predvádzajú. 

majstrov na svojich nástrojoch. Už roku 
1957 bol uznaný a dotovaný štátom ako je· 
den z najlepších súborov toht o druhu r: 

. krajine. Jeho kvality povzl1udzujú i po· 
chvalné kritiky získané na koncertoch do· 
ma, v Európe . i zámo1·í. Jadro repert oá ru 
Moskovského komorného orchestra t.vorí .ba· 
roková hudba, z ktorej viacer é cykliclcé 
skladby majú nahraté kompletne. ako na· 
príklad Bacho ve Brandenburské koncer ty . 
či Händlove Concerti grossi. 

S Moskovským komorným orchestrom -
pre jeho vynikajúce umelecké kvality -
radi vystupujú poprední sovietski umel ct . 
ako Gilels, Richter, David a Igor Oistra · 
chovci, Rostropovič a i1tí. 

Počet súborov, ktoré sa uenujú interpl'e · 
tácii starej hudby v celosvetovom merad · 
le - i v Sovietskom zväze čoraz rastie 
Rodí ich záujem pre staré umenie, v kto· 
rom človek súčas:1.osti htadá únik z dnešné · 
ho pretechnizovaného a rušného storočia 
Jelío krehkost a nevyhasnuté čaro pôsob! 
rovnakou silou i po toikých storočiach 

Buch, Händel , V ívaldi, Telemann, Mozar t 
i Haydn sú hlavnými repertoárovými čísla-. 
mi Mo s k o v s kého k om orného or
c h e s t r a, ktorého umeleckým vedúcim . je 
Rudolf Ba r š aj. Tento súbor patrí k so 
vietskym hudobným telesám s naj.bohatš.ou 
tradíciou. Vznikol v roku 1955 z podnetu 
mladých nadaných umelcov, absolventov 
mn.~krmslréhn Konzer vatória. tJynikajúcich 

. Spríjemňuje všedné dni a zvýrazňuje sláv· 
nostnos{ príležitostí. Sme povďační všetkým 
ktorí sa 11a vytvorení týchto krásnrtch clwít 
podieľajú. 1 sovietskym umelcom, ktorí aj 
do týchto vzdialených končín hudby vná · 
.~ctjtí kus svojho maf.<tro{lstva. 

E. CÁRSKA 


