
Clenov svetoznámeho súboru 
kubánskeho Národného baletu, 
k torý hosťoval v bratislaosl~om 
SND, prijal 4. septembra t. r. 
minister kultúry SSR s. Miro 
slav Válek. Na snímke je pri
mabalerína Alicia Alonsová s 
manželom (vťavo ). 

K 28. výroczu SNP udelilo 
Predsedníctvo SNR na návrh 
vľá.dtJ S~R Stqtn~ ceny Sloven
skej socialisticlcej ' republiky za 
rok 1972. Státne ceny odovzdal 
25. augusta t . 1·. laureátom 
predseda SNR . 01tdrej Klokoč 
za pr í toltinost'i člena · Pred'sed 
níctva · · a ' · tajonťní1ca · · fl ťf •· ' 
K SS Jária · 'Ja'nílca: Na ' naše j 
snímke · preberá cenu sólistk!a 
opery SND - Anna Kajabová~· . 
Pe1lašková, Tctorej udelil i poctu 
za umelecky presvedčit>é vý
koniJ na scéne SND, najmä za 
výko11 v Puccinilw opere M__acla 
me Butterfl1f· Snímky: CSTK 

Sympózium o hudbe 
Zači~tkom septembra t. r zišli sa sovietski, . českí a slo

venskí skladatelia a muzikológovia v prekrásnom prostredí 
Vysokých Tatier, ·aby si zrekapitulovali vývoj hudby i cit ná
rodov za posledných 25 rokov. Každá zo zúčastnených strán 
predložila ukážky z typických skladieb tejto • doby a v určitej 
retrospektíve dokazovala bohatstvo a hodrtoty ·svojej hudby. 
Slor1en.skú a· českú hudbu uvádzali obsiahle hodnotiace refe
ráty, ktoré predmesli prof. Oto li' e re n c z y · a dr. Ján Le
d e č. Sovietske skladby uviedol referátom prof , Lev Da n i
l ev i č. Počttli sme okolo 70 f1·agmentov z' diel. operných, sym-' 
fonicT~ých, orat orzálnych. kantátových a komorných. Prehrávky 
končilt každý den krátkou disku..5iou, otázkami, resp. osobný
mi spoveďami prítomných skladateťov. 
p · ·~ledný deň sa veno valo sympózium hlavným estetickým 

problémom. ktoré sa v prrebehu niekol'Tcých dní ukazovali 
ako najdôležiteji>re a ku ktorým sa už prv , - aspoň stručne 
- vyslovoval! účastníCI sympózia. Hovorilo sa predovšetkým 
o hudobne] rečt súčasnosti, možnosti využíval folkl ór, novej 
syntéze · v dielach najvýznamnej.~ích skladateľov , o hodnoto
vom systéme, náväznosti na niektorých klasikov 20. stor·očia, 
určitej hrdosti z najlepších skladieb a pod. 

U
, častnic1 gympózia sa zhodli, že v podtme11kach socializ~nu 

značne sa prehlbtl hudobný život j ednotlivých národných 
kultrlr, dozrel: mnohí mtmoriadne talentovaní . tvorcovia a 
mnohé ~ diel možno merať najvyššími kritériami. V rámci 
d iskus1e . došlo i.. k . p(Jzoruhodným. vysvetleniam rozvoja ná ~ 
rodných /tudobn.ých 'kultúr u ZSSR. Očastníci ·sa · dozvedeli 1 

viac n'eznámyr·h údajov 'lc hudobným kultúram menškh ·wl:izo -
VJírh republík . , . . · . 

Zrmjímavosťou .~ympózia, bolo, l str~tnútie pre'dstavitefov 
hudob"!ých jondoo, vzájomné· informácii'! reprezentantov 

hudobných ·,Jgsielanl televízie, oyd,a.väteľstiev, ume~eckéhn 

školstva a pod. Sympózium znamená vyzn.amný :príspevok nie
len k · · vzájom'lým kontaktom s-:~cialistic'kých ·štátov. ale i .. 
k marx-lemn sTa:j estetike. Pn oečet·ných - viac improvizo
vaných - besedádl sa hovonlo o ďalších otázkach· estetiky 
Ujasňovala sa f unkcia ume.lca v spoločnosti, otázky náväznosti 
na predchodcov a ro-zvíjanie 1ch odka:;;u .. Hovorilo ., sa tiež 
o módnych ~meroch na Západe, spomínali .~a polorokoví skla
datelia v Tal iansku a Nemeckej spolkovej republike, . analy - ;~, 

.... . ' . ( Pokračovanie ' na• . . 4. str.) , 
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Za další rozvoj 
). 

! hUdobnej kritiky 'l 

ld~álria umele c-ká krjti\k.a, to je hlas 
pokQ'okovei ~asti nár·oda prijlmaj úceho 
umenie. Kritik, kltorý predst avuje svoj
rázne médium medzi skladateľom a po
slucháčom. pôsobí na dve strany: jed
nak .ie sud·coin a poradcom tvorcu, jed 
nak PJ;'edstaviteľom snažení a oča.káv.a
nf pos l:ucháč·a ; diváka, čitateľa. Kcitik 
formuluje všeobecnú mienku o um-elec
kých ,prejavoch a zápalisto propa~uje 
umeleckú t vor·bu: .ie jej umelý komen
tátor, interpx:et, oboha-cuj11ci a zdo•kona
ľu júci esteti-cké náz~ry svojej doby, a:k
tívnv účastník veľkej veci komunistickej 
vých~ · ·v šiL·okých más. Najmä pr eto 
str<~,r. " tiovažuje kritikov· za svojich ver-

. nýet'l ;pom'óél'!ikov v: Prená'šaní IPOiit>iky 
do oblastí umenl.a, v· upevne.nf · socia
listických ideálov, ako hlas a svedomie 
!locialistickei spoločnosti vo s•fére ume
'nia. 
Počas ce~ej histórie našej spoločnosti 

strana neraz · vystUpova·! a so známymi 
''ProQ!ramoyými <lokument:>!lmi v oblasti 
ume-n1a a tvorby. ·Slúžili ako kompas. 

· · podľa ktorého ve.rifikovali vernosť svo
·iej cesty literáti a výtvarní u111elc•i, d•i-

. vadelnf i hudobnt č'i n·itelia . Tak i teraz, 
v prejave 'l. L. l. Brežneva na XXIV. 
zj azde KSSZ i v texte Uzne•senia o kr i- · 
t i ke, sa dostali na P·r.Ogr.am . aňa otázky . 
rozvoja lite.rárno umeleckej kr itiky. ÚV 
S•a obrátil s výzvou akt!v·ne jš íe presa
dzovať do života leninské pr·inc1py stra
nickostl a národnosti. silne'išie upevňo
vať spätosť kritikov s ,praxou kmnu~ ' 
n isticke.i výstavby, "vvstuooväť s ~äčšou 
P:rinci.piálnosť•ou. 

História sov-ietske.i ume l·ecke :i kri.tíky 
,te neoddeliteľná o~ dejín ,našej hudby, 
ražko možno vymenovať všetkých, kto
rý~ je sovietska ·. h.udobná ,kultúra za 
sv:Ojej' 54-lt'očnej existencie rozvoja za
viaz;aná. ·Nemôžeme nesp~e.núť vel'k~ . 

) 

' ' l 
rolu pionie rolo'--l!JropagandJstov n.á[od- 1 
ných kult úr, zakladateľGv s ovietske .i', hu- l 
dobnej v.e-dy. a?af jevovskú teóriu intoná- ; 
cie ako na_lpod-netnejšiu teóriu hudobn~.- 1 
ho umenia .. . Sovietska hudobná .veda ' 
(na rozdiel od buržoáznej) uznala a • 
odôvodnila základný význam metódy &o- ' 
cialist!ckého r ealizmu - met ódu pr.av
divého odräžania skutočností , určujú
cich proQresívnym svetoná'zorom svojej 
doby v · našich 'sociaHstických. podmien
kach. · Napokon, sovietskej hudohne.i ve
de patrí zásluha prekonania nebezpečnej 
rozdrobenosti hudobnovedných hľadí!'k 
- histor ického, esteticko-socioloQického 

· a teoretického. Nemožno obísť význam 
· päťzväzkových .,Dejín hudby národov 

ZSSR", na ktorých sa · pod ieľal kolektív 
päťdesiatich hudobných vedcov, pred
staiViteľov jednotlivých re,publík a ná
rodov ZSSR. Tešíme sa faktu, že t.a·k
mer vo všetkých zväzových republikách 
vyšli rady prá-c o vlastne j hudobne j 
k·ultú!·e. i d·iela všeobecného, interna
cionálneho charakteru. Zdá sa mi, že 
na.i·lepším ·svedectvom hudobnovedeck~
ho my.s l·enia v ie.i ·mobilnom publicisti\::
kQm žáme z,a posledné roky sú vv
stúpenia soviets-kych kritil<ov z trihú 
ny ' Medz inä rodného hudobného konqre 
su minulého roku v Moskve. Môžeme sa 
pochváliť vysokým ocenením nášho liu 
dobt~ého m:vsleni:a v t lači socla li stickvcll 
kraiín . .. Napriek všetkým úspechom 
musi sovi'etska u'meľe'ckii ' kr it ika orP-

, kona ť ešte 'n'ej.eden ÍJ rohlé'm,' musí ' sa · 
vyrov:nať s neiedhou otá7kou súčasnej' 
hudobnej ·tvorby. 

Pred niekoľkým i Tokmi v tzv. vážne j 
hudbe preniklo· snaže'nie .. kritikou vý
stižne oz·načené ako .,nová folklórna 
vlna".· Vzniklo nemá lo oozoruhodnvch 
diel .. al" i diela problematické. s vel'mi 

tPokračovanie na 4. str .) 

S· Gabrielou Zahradníkovou· 

o tabutom iazere. o Varne a inom ... 
Pat l'i k mladej. nádejnej só

listickej generácii baletu bra
tislavského SND. Po absolutó
riu tanečného oddelenia Kon
zer~atóriá j u v r . 1965 pr ijali 
do baletného súboru SND. Jej 
pt·vou t itulnou úlohou zo sve
tového repet·toáru bola lyrická 
Aurora v Čajkovského Spi-acej 
krásavici, v ·ktorej mala . mož
nosť preukázať svoj talent. Ďa
lej nasledovali: temperame-ntná 
Quitr i ve Minkusovom balete 
Don Quijote. do štylizovaného 
folklóru ladená Marína v Dvo
fákových Slovanských "tancoch, 
Princezná Zlatovláska, ako a j 
ďalšie náročné sôlo·vé tance v 
Neclbalovom. detskom balete Z 
rozl'rávky do rozprávky. 

· Dňa 23. septembra t. r. sa 
brat islavskému publik u pred
stavi vo vari najnáročnejšej 
dvojúlohe balerín ·- v Odet
te-Odílii v Čajkovského Labu
tom jazere. Na .. interpret áciu 
tejto úlohy sa pripravovala 
pod vedením hosťujúceho pe
dagóga a choreografa zo ZSSR 
F. M. Jelaňana a jeho manžel
ky Ľudmily . Viktorovny, kt orí 
sú s výkonom tejto mladej 
umelkyne veľmi spokojnf. 

Požiadala som Ga·brlelu Za
hradníkovú o zodpovedanie nie
koľkých ot ázok. 

čo zname ná pre váš ume
lecký , rast spolupráci! s vyššie 
spomínanými umelcami? 

• Dostala som sa, vzhl'a dom 
na systemati-cky vedené tré
ninQ.V. do dobrej fyzic.~ej ko,n
d!ci€. Veľmi si cenim aj sús
t-avné opravovanie každého de
tailu cez skúšky a dol.>rú p.ra
cov·nú . atm()sféru, ktorá klad 
ne OVII>lyvňuje výkQnriosť. 

Popri štúdiu Labutieho ja
zer a ste účinlmvali aj v nie
koľkých pozoruhodných te le
víznych Inscenáciách . . . 

• Bolo to lyr.i·cké dueto s 
hudobn.vm sprievo<iom Bachov
bo Pre lúdia, dramatická .perso
ni fikácia 'lllobody v Babadža
ňanove.i Hrdinsk·e.i ' ba lade - a 
na klasickej technike stavané 
Ta.-4 palmy A. A. Spendi·a:rova, 
všet ko v oho.reo~ra fii F. M. Je
laňa.na. 

Ak s a nemýlim, kandidovali 
vás ako reprezenta-ntku sloven
ského baletu na tohtoročný Me
dzi.národný baletný konkurz vo 
Varne. Prečo ste s a rozhodli 
túto jedinečnú možnosť nevy
užiť? 

· • Venova-le som všetok čas 
a sily p.rlprave na sláWlostné 
otvorenie pr.evádzky v obnove
nej budove SND. Usilujem sa 
- a tak ist o .aj C·elý baletný 
súbor - podať čo najkvalitnej
ší výkon a získať tak pre ba
let návštevnikov aj z radov 
m l.adých ľudi. 

Hana Vláčilová, držitel'Tca zla-: 
tej medaily v kategórii junio .. 
riek na súfaži vo Varne. 

Napriek tom u, že ste ·v uplyw 
· nule j sezóne vel' a pracovali, ne " 
oddychovali ste .pasívne ani cez 
letné prázdniny. Dovolenkovali 
ste vo Var ne a súst·redlene s te 
sledovali výkony súťažiacich. 
Ktorých zo 74 kandidátov hod
notíte najvyššie? 

• Z junioriek sa mi páčilt 
drž,itel'ka st r iebomei medaily, 
mimoriadne peknP u·rastená 
Anelie Alhanková a Susan 
Lon~leyová, ktoré získala ru., 

(Pokračovanie na 7. str. ) 
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V mene vyznamenaných laureiltov Státnej ceny SSR sa 
poďakoval národný umelec prof. Rudolf Pribiií (k správe 
ó ud~tenl Statnydh Cíéi'i &Sa). Snímka: CSTK 

Minister 'kultúry SSR Miroslav Válek prijal dňa 24. au
gusta t , r . riaditeľa Lúčnice a dirigenta jej speváckeho 
~boru, zasl. umelca dr. Stefana Klimu (vl'avo ) pri prí
ležitosti významného úspechu, 'ktorý tento súbor dosia
hol na medzinárodnom festivale v Middlesbroughu v 
Anglicku. Zbor Lúčnice tam o medzinárodnej súťaži 
získal prvú cenu o kategórit miešaných zboľov a dve 
druhé ceny - v kategórii ženských zborov a fol'kloris 
ttckých skupín. Snťmka: CSTK 

e Bulhait."ský dlrdgent A. Ma• e Ferdinand Klinda mal po-
rinov sa oboznámil (počas svo- čas ;arnyeh mesiacpv bohat\1 
jej návštevy v Bratislave) so umeleckú činnosť: Ako . člen po-
s lovenskou orpernou tvorbou a rot y sa zúčastnil s'Úťaže J. S. 
má vážny záujem• o uved·eri,fe Bacha, na .konce•rtoch vo švaj-
niektorej našej opery na so- čiarskom ZU1·ichu a Luzerne 
fijsk·e.l scéne. Na odporúčanie uviedol o. i. skladby z Levoč-
bulhal!."ského muzikológa dr. ského pestrého zbor níka, za-
Jan'!)arského tposlal HIS 'sklad-' · slúžil s a o prvú rozhlas.ovú na-

.· by . S~lovenskýe.}l. .. :. skladatéľoV:.~ - • hrávku skladby , Symfonická 
bulharskému <kl alt"inetistovi· Sa- f.antá:ci.a BACH pre organ, s,Já-
vovi Dimlt<rovovi. ZSS navšti.;,. čiky a bicie v Hessenskom r<>z-
vili v júni t. r. bulharskí umel• hlase vo Fra.nkfurte n.ad Mo• 
ci - klav.iristka M. Mollová a hanom. D!ri!.lentom nahrávky 
huslista V. Panachrerov. Ob!- ie Dea11 Dixon. 
dvaja sa budll snaž·iť uviesť n~ e Leningradské konzerv.ató• 
domáce .t , pôde niektor é diel.a . ri um má veľkú diskotéku a fo• 
slovenských autorov. notéku, ako . a j dobre vybave-

né nahrávacie štúdi·o. Tieto za-
• Fr a n t l še k Km 0 ch, riadenia prejavili vážny záujem 

monoqraľla o tomto za·klada- o dlela slovenských autorov. 
te ľovi slávy českej dychovej Sl·ovenská hudba .ie u nich veľ-
hudby, ktonl napfs.al Karel K. mi málo zastúpená, napr. z 
Chvalovský, vyšla v českom ja- tvorby E. Suchoňa ma;ú le1' 
z.vku s nemeckým r ezumé v nahrávku Krútňavv. 
nakl a d ateľstve Panton. V po-
zadi l íč·enia kultúrneho života 
mesta Kolín koncom 19. sto-
roči a vvra~tti pred nami obraz 
všestranného hudobníka, neda
ného huslistu. a le n ajmä ka
l'elnlka a zakladateľa mno
hých hudobných telies v Kolíne 
včítane symfo·rtlckého orches
t ra, z ktorých sa preslávil naj
mä veľký dychový orchest~; 
"Kmochova kolínska kapela . 
Kmoch pre ňu pťsal oredovšet
kým svoje s lávne pochody 
(Kolfne, Kolfne, Ceská muzi
ka, Andulko šafái'ovä, Lv! silou 
atď.). ale aj polky, maztlrky, 
valčtky a Iné tanečné skladby, 
v ktorých prebud!l k nov.ému 
životu mnohé, takmer zabud · 
nuté ľudové melódie. Stálu po
pularitu Kmochovej hudby 
šesťdesiat rokov po ieho smr• 
ti dokazuje už tohto roku de· 
s!at:v festival d~phovej hudby 
,.Kmochov Koltn • 

. , 

Stretnutie hudobných rád 
Spo ločné zasadnutie českej a Slovenskej hu

dobnej rady bolo .v Bt·at islave dňa l. septembra 
t. r. Hneď v úvode treba konštatovať, že t ieto 
- i keď nie časté. stretnutia - majú svoj ideo
vo-umelecký a spoločenský význam. Je to fórum . 
kd.e sa majú mož11osť stretávať popredné osob
nosti nášho hudobného diania, konft·ontovať si 
svoje tvorivé i orqanizátorské úsilie navzá ;om. 

slovenske; deleqúcie, zložene i z členov oboch nA• 
t•odných rád , ktorú bud e viesť s. J . Pauer, pr,ed• 
seda českej hudobnej rady. bola obsahom roz• 
s iahlei informácie qenerlilneho ta iomníka MHR a 
predsedu Sloven.ske i hud.ohne i radv - s. L. Mok• 
ré ho. 

Okrem toho sa pr ítomn i zoznámili s prípr avami 
na Svetovv týždeň hud bv. ktorý bude v septembri 
b. r. vo švajčiarsku . Bol prl,iatý návrh na vy
pracovanie libreta čf'skoc; lovenskei účasti - s 
pracovným názvom centrálne; mvšlfenkv: česko
slovenské koncertné umenie, myšlienky. ktorá 
by propa(Jovala našu s.ocialistickú tvorbu v totrito 

Blížiace sa významné politické a kultúrne vý
ročia tohto a budúceho roku, boli hlavnou ná 
plňou rokovania. Február 1948 - ako zásadný 
medzník vo vvv·oj! l charakte.re našej spoločnosti, 
jeho blížiac!' sa 25-ročné jubile um - to bola 
jedna z hlavných tém rokovania. Predstavite lia 
oboch národných hudobných r ád sa vzá.1omne a 
veľmi. oodr·obne Informovali o 's tav·e ;pr!prav na 
oslavy tohto významného jubilea a predniesli 
množstvo podnetných doplňujúcich návrhov, napr. 
real izácia ce loštátnej putovnej výstavy o vývoii 
hudby v s~cialistickej s,poJočnosti, o možnostiach 
:výmenného uplatnenia .angažov.anei tvorbY a pod. 

odbore umenia. · 1 . · 

Na záver Pt"i iali čl enovia oboch närodnýc}'l ' h.~
dobných rád návrh na vvPracovati!~ a · publi~;~~
nie prevol.ania k všetKým aktfvnv'm úme!COm ·' v 
hudobne; oblasti k ešte výrazne jše j obsahovo• 
umeleckej anqažovanosti a príkladne; účasti pri 
príležito·st! blížiacich s a významných .iubilef - . 
50. výročia vzn iku ZSSR. 55. vý~očia VOSR a 25. 
výročia F ebruára. FRANTI~EK FARKAŠ 

Zas.adn utie výkonného výboru MHR v r ámci 
tohtoroč·n·ých BHS a s tým súvisiaca o rác.a česko-

• Hudobná mládež CSR 
usporiadala pod pat ronátom 
ONV v Chebe od 30. VI. do 7. 
VII. t. r. II. let·ný tábor na 
zámku St arý Hrozňatov. Na 
programe boli okrem predná
šok a.1 kon certy, na ktorých 
narpr. spievala Viera Soukupo
vá, hrali Bohuslav Matoušek, 
Alexander Večtomov. Panocho
vo kvarte to. Zau jímavé boli té 
my prednášok spomeňme 
aspoň niektoré: - O výcho
ve orofesdonálnych hudobníkov 
v CSR, O úlohách českého hu
dobného fondu, O hudobne.i 
publlc.i stike. O d ramatuŕqil 
koncertov, O klubovej činnos
ti. O vzťahu rprofesionálneho 
hudobného školstva a všeobec
ne i hudobnosti nár oda ap. e Do r edakcie sme dost ali 
propozície m edzinárodnej hu
dobnej súťaže Pražs:ká iar 
1972-1973. Pod r<~bné informá-

cie možno získať v bulletine. 
ktorý na požiadanie zašle s ek
retariát súťaže. Pre informá· 
eiu aspoň to.Yko, že v r. 1973 
bude vyp!saná sútaž PJ pre 
klavír a spev, v r. 1974 pre 
flautu. hoboj, klarinet, fagot, 
lesný roh, trúbku a pozaun a 
pre r ok 1975 bude súťaž pre 
orqan.istov a slá čikové kvart e
tá, Z ,príhovoru Vlléma Pos pl
šila vybe,ráme asopoň iednu 
myšlienku: .,ú lohou súťaže PJ 
je, prispievať k odkrývaniu ta
kých mladých talentov, u kto• 
rých sú všetky zložky umelec
kého výkonu vyvážené tak, že 
dáva.iú maximálne záruky ďal
šieho rozvoia laureátov, k t orí 
prešli sitom výberu. vo vše~ 
s tranné a hRrmonlcké umelec
ké osobnost!". e Eva·n .iel!cký kancionál Ci
thara Sanctorum bol od svojho 
napísania JIRTM TRANOVSK?M 

( 1635) rozšit·ovaný v st áli' no
vých a nových vydaniach. V 
jeho prvom vydani v LEVOČ:I 
( 1636) však nachádzamé po• 
chva lné vyjadrenia a doporu• 
čenia od rady osobn·osti, me• 
dzi nimi i od niekoľkých evan• 
ielických duchovných zo Spi· 
ša. U niektorých z nich bolo 
zistené, že pochá<lzall zo slez
ského Teš!na. rovnako ako ~u
to r zbierky duchovných piesnt 
Už tieto zistenia ukazu jú na 
to, že v obdobi humanizmu 
existova lo isté kultllrne SPO• 
jenle medzi T?išlnskom a S,pi• 
šom. J eho konkrétne jšie doku
mentovanf,e by bolo. možné v 
úzke .i spoluprác! historikov 
oboch oblastí.- Dobrým prame
ň·om pr e tllto prácu môže byť 
veľká zbierka Tranovského d ie
la v rôznych vydaniach v m·ú· 
zeu v českom Tešlne. 

Na ·.čom pracujete? So súborom Music! da camera Brat islavien
sis sme mali koncert na nádvori Starej ra-d
nice v júl! t . r . .a koncom august a sme na-' 
hrall pre s lovenskú televíziu k varteto Jozefa · 
Haydna. Pre bratislavský rozhlas pripravuje ~ · 
me nahrávkv z t vor by G. F. Telemanna, K. St a• · 
mica a J . Ch. Bacha. Pre autorský koncert ... 
k jubileu prof. St. Németha- šamorfruskeho, kto• 
r é ho usporiadateľom ie Zväz slove·nských skla-

• . , odpovedá hus lista Viktor Slmčisko, druhý 
~oncertný ma]ster _Symfonického orchestra 
Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave. 

.. , d9.~eľov, š túi:lujem spolu s klaY.i·i"Ístôm P. ~d:;; ;; 
vá čom a "Čelistom D. Dočkal om kfavfrne" 'ťt!&">· . 
Ako sólista mám pred s ebou rozhlasovú na- ;! 
hrávku šostakovičovej husľovej sonáty s kla 
vir istkou H. Gáfforovou. Ak sa vyrieši ~ro·b · 
lém so zaobstanmím notového mater iálu, ča
ká ma ďalšia n ahrávka rore rozhlas S'Polu s.o 
Symfonickým orchestrom čs. r ozhLasu· ,v 1Br a- · 
t islave Husľový konce·r t P. H!ndemitha. 
Okr·em toho mám v ,pláne nahrať ešte šosta.: · 
kovičov II. husľový konc·ert. Záro~ň si tPri'!lra
vuiem oro9ram pre recitál. ktorý by bol apro
bačným konc·ertom pre prijatie za člena sekc-ie 
koncertt1ých umelcov Zväzu slovenských skla
dateľov. M, MltSÁROŠOVA 

e Janáčkova filhar mónia v 
Ost rave pr ipravila na nastáva
.iúcu sezónu dva rady symfo
nických koncertov a cyklus ko
morných koncertov. Na symfo
nických koncertoch - okrem 
domáceho šéfdiri9ent a dr. O. 
Trhl!ka a Prvého dirir~ent.a 
J. · Danlela - budú hosťovať 
Vasil Stefanov z Bulharska , 
Kryszto f Missona z PĽR, ne
mecký d iri~ent Herbert Kege!, 
MarLan Jansons zo ZSSR a zá
padoberlínsky d ir i}fent Werner 
Thäríchen. Na koncertnom pó
diu sa zo sólistov predstav! 
napr. sovietsky klavirist a 
Dmit r i1 Pate rno, švédska s!Pe~ 
váčka Bir!.llt Finilä . k lavirist

·k.v Klára Havlíková a Jindra 
Kramrperová, mladý Richard 
Kr.atzmann, okrem sólistov t iež 
Ost r avský filharmonický zbor. 
V cykle 8 komorných koncer -

tov sa predstaví napr. vyn,tka
júca poľská speváčka Stefanta 
Woyt owiczowa, sovietsky hus .. 
lista Rafail SobolevskJj, skla .. 
dateľ .a· klavirista Pett" Ebe n.. 
sólista JPO II.ia Hu.rnlk a s6 • 
lista českej f.ilha~mónie Jan 
Panenka. .J 

e Na jeseň t. r . usporiada 
Spoločnosť sovietsko-českoslo .. 
venského Pl"iateľstv.a (hudobná 
sekcia na čele s p.reds edom 
prof. Levom Ginsburgom )' ko
momý koncert z diel &!s·kých 
a slovenských skladaťeľov. 

e Kole.kc.ie gramoplatrlí z 
OPUS-u poslali pracovníci HIS 
pre zväzy skLadateľov v ZSSR, 
MĽR, PĽR, BĽR a NDR. s kto• 
rými uzavrel ZSS dohodu o 
spolupráci a výmene kultúr-.. 
nvch hodnôt ·V roku 1970. 

Skolská hudobná výchova: 
",., pre vas 

Ceská hudo·bná rada a Slovenská hudobnií r ada vyda·lll 
spoločné vyhlásenie k 25. 'výro čiu' februárového . víťaz• 

ňalšia pomôcka pre žiakov 
Náš spolu.pracovnik Filip Zá

morský, učiteľ ZDŠ zo Vsetí
na nám poslal na uvere .1nenl&' 
fo toqr afle svoie1 ďa lše j po· 
m ôcky - h u d o b n é ho p ra
v it k a. J e to dobrá, rýchla 
a názornä oomôck a pra žiak-ov 
základných, ale i tnvch škôl so 
zameraním s.á na hudobnO vý
chovu. Jednoduchým priktada· 
ním modelov "bežcov" ( so 
stupnicami a akordami) na 
pravttko sa žiakom vizuálne 
objasni zloženie základn~ch In · 

• t erva lov, akordov i stu,pníc 
Túto pomócku začne sél.'iovo 

vvrábat výrobné družstvo Di'e• 
voplast v Novom Jičine. Hu· 
dobné . prav!tko je skutočne 
zaujlmavou pomôckou, ktorá 
soáia v sebe hravosť s náuko· 
vou stránkou veci. Na obrázku 
oohl'ad na hudobné oravitko 
( rozmerv 34 X 4,5 ·cm) - na 
stranách ktorého sú orehľadv 
durov~ch i molov~ch stuonfc 
s počtom ooužlvaných .,#'' ale
bo .,b" . K •Pr avftku patrí šesť 
oosuvných bežcov 7. oriesvltnei 
ľólle - s vyz n~l'en lŕm l model· 
mi ~tupníc a akordov na str<~ 

nách. -r-
Hudobné pravítko k hľadaniu stupníc a akor
dov. 

s't:va :· . .·· 
.,O niekoľko mesiacov - pripomína. sa· .'!' ňqm. -

oslávime v našej vlast i: 25. výročie ~ebruärovéhp ,viť:u• 
stva pracujúceho ľuclu v našej vlasti. Tento hi!!torieký 
medzník v dejinách naš ich národov znamená aj , 'Pre 
naš u hudobmi kult úru z.ač iatok novej vývojovej etapy. 
Pod vedel)im KSč začal' šlrnk:Y front predstaviterov: čes
k.éht> a slovenského hudóbné.ho ume niá realizovať' pro
gram socialist lcke1 kul túrnej revolúcie. Pri pohf111\e na 
výsledky toht o štvrtstoročného úsilia môžeme s hrdos
ťou konšta tovať, že naša hudobná kultúra dosiahla vet 
vš etkých sférach veľnli závažné a t rvalé výsledky. 
Ideály Februára nestrácajú svoj u inšpirujúcu silu ani 
dnes. Obraciame sa preto na všetkých pracovníkov 'V ob
lasti hudby, na skladatel'ov, Interpretov · tta · huďobri:Vclt 
pedagógov a kritikov, na orrsanfzátorov hudobn~ho fi· 
vot a i na š irokú obec pracovníkov ĽUT aby 25, výročie 
Fehruá ra privíta li novo u tvo rivou a pracovnou aktivl· 
tou.'' Pravda, 14. septembra 1972 



Rozhovor s riaditeľom SF - · dr. Ladislavom Mokrým, csc. v· ht·ácskych kvalitách, a·le i intelektuál· 
ne, aj keď mlad! zase nemajú toľko 
s·kús·enos>ti, ako ich kolégo.via. Vážnejší 
problém máme v zbore, kde sme vďaka 
podpo~·e MK SSR a najvy.šších .straníc
kych orgánov dostali podmienk:v na do
bud-ovanie 90-č·lenného prof·esiQnálneho 
zboru. Dnešný stav, kedy popri profe
siooáhnom telese existuje ,!•stý JPOčet ex"' 
terného zboru na polovičný a štvrtine .. 
vý úväzok,' má svoje zdôvodnenie v tom, 
ako toeleso rástlo. Dnes to n~e je ideálna 
z mnohých dôvodov. Preto sa sna~íme v 
najbližšej dobe vytvor•iť "PlnoanQažov.ané 
hodnotné 90-členné ·teleso. Nerátame 
však .ani s likvddádou externého zboru, 
ktorý je potrebný pre -Brati·slavu a p.re 
niektoré tituly· re.pel'toáru. SKO je čo 
do počtu kompletný, ·otázka skvalitňo
vania bude aktuálna i tu, aj keď dneš-' 
né ·zloženie je ' pe·rspektívne. Ustálené je 
Slov. kvarteto . .U sóUstov má SF znač .. 
né úlohy. Na S.lovens).<.u nemajú kon
cer tní umelci - pokiaľ n!·e sú zamest
nani na škole - mož·nosť venovať sa 
plne svojmu od•boru. Preto by sme chce
li perspektivne dať možnosť via·cerým 
sólistom. Pr.ed nami je ai široká oblasť 
uplatnenia radiacich sa komorných te
lies. ktorým chceme poskytnúť aspoň 
minimálne podmie.n:ky p.re systematickú 
prácu (Slov. dychové kvinte,to, Sloy-. 
mad.r·is:J.aUsti, •!>ríp . . i nové kvarteto). Na~
vážnejšim problémom pri realizácf.i 
týchto úloh je dostatOk !Pri-estoru n,a 
cv·iče;nie, 

štart bol úspešn·ý 
Správa z tlače: 

svetových dirigentov - O. Danon z 
Juhos.Iávie, tešíme sa na C. Zecchiho, 
príde špecialista na oratoriálny odbor 
- H. Koch z NDR. po 2Q a"Okocb zavi
ta do Bratislavy fínsky diriQ·ent Jussi 
Jalas, ktorý si získal medz·inárodné 
uznanie ako šéf fínskej opery a diri
f.lent, z českých diris:Jentov s·a po 'dlhšej 
dobe objaví O. Trhllk, ale prídu i mla
dé d•irlgentské ·osobnosti - Maxim šos
takovič, z našich B. Režucha. Šéfdiri
~e.nt o,pery SND - Zd. Košler - bude 
mať počas sezóny t ri konc.erty, v .ap.ríli 
bude u nás dit'iqovať H. Swarowsky .. 

Dií.a 27. augusta t , r. predviedol orchester 
a zbor SF so sólistami a •pod vedením zas!. 
umelca Lad. Slováka Beethovenovu IX. symfó
niu v kúpeľnom meste Ottobeurene neďaleko 
Mníchova. Koncert patril do oficiálneho pro
gramu •kultú•rnych podujatí v rámci XX. let
ných olympijských hier v Mníchove. 

· čo by ste nám mohli o bilancii tohto 
zájazdu povedať? 

. · .:._ Tohtoročn\1 koncertnú see:ónu sme 
zača·li skutočne neobvyklým spôsobom 
- tak, ako to uvádzate na začiatku roz
b6voru. Slovenská filharmónia a sólisti 
- Gabriela Beňačková, Vera Soukupová, 
Vilém Pi'Jbyl a Jozef Špaček - uviedli 
Beethoven.ovu Deviatu v katedrále, kto
rá pojme 5000 ľudí. Pred preplneným 
auditóriom to bolo vlastne jediné vy
stúpenie č.eskos1ovenského hudobného 
telesa z obJ.ast1 vážnej hudby v .rámci 
kultúmeho programu LOH. Dostalo ·sa 
nám cti, uviesť jedno z diel, kto•ré sa 
najviac blíži ideál•om, z ktorých sa zro
dila aj myšlienka olympiády teda 
ideálom bratstv.a medzi ná.rodmi. Snažili 
sme sa, aby výkony všetký·ch zúčast
·nených boli čo najkvalitnejšie. Myslím, 
že sa nám to podari lo a súdi<~c podľa 
prvých kritík, ohlas zodpovedá na~lm 
predst.aviím. Pokiaľ by išlo o udeľovanie 
medaili na kultúrnom poli. snäd' sme 
nejakú pr.e čSSR zís!Gali ... Pozvanie sme 
d·ostali na základe ko.ntaktov. ktoré má 
s · Ottobeurenom už dll~ší čas .prof. Ján 
Prag.ant z bratislavského Konzervató
ria. ·už pred profesionálnymi telesami 
SF sa so svojimi výkonmi dohr·e pre
sadili konze·nnatoristi. Zdá sa. že to nie 
je pre nás prvý a po·sledný zájazd do 
tohto mestečka, ktoré by sme vel'kos
ťou mohli pr-irovnať snáď k našim štub
nianskym Tepliciam. Len!-e jeho význam 
pre hudbu je veľký - 1PO celý .rok sa 
tu poriadajú koncerty so špičkovými te
lesami z celého sveta. Okruh obecen-

. "Stv.a na našom koncerte bol t akmer 
· výl0čne z hostí XX LOH - Mníchov je 

totiž · skutočne ·. na ,.d·ohodenie kame-. 
ňom". 

., úsilie ve9,enia S.F ~e. v posledných ro-

~ 
l<QCI\ kvitoyané záujmom obecenstva. 
Av~uje,. .to . nespor11e správnu· tJQtelec

'· kú ... poľitiku". Aké sú .ciele pre nastáva
l júcu sezón,u ?. , 

; l l . .. 

- SF. vidí svoje poslanie hlavne v 
účinkovaní doma. Z toht o hľadiska sa 
snažíme koncipovať ako dramatur!=JiU se
zóú;v ... tak aj pozvania hosťujúcich umel
cov z domova i zahraničia. V te jto se
zóne st\ v popredí okrem klasického 
repertoáru jednak kultúrno-politi cké 
úlohy a ~pecifické úlohy umelecké. Z 
kultúrno-politic'kých úloh stoja v popre
di akc1e. ktoré súvisia s významnými 
výročiami t ejto sezóny: 50. výročím 
vzn.iku ZSSR a 25. výročím Februára. 
K týmto dvom príležitos-Ham sme !Pri
pravili niekoľko prof,1ramov a ce lý rad 
vystúpení mimo abonentných cyklov. Po
pri týchto cieľoch sú pred nami dl
hodobé umelecké úlo•hy. Na významnom 
mieste je to starostlivosť o mladých in
terpretov. Myslím si, že SF môže úspeš
ne p.rehlbovať Uniu, ktorá sa v posled
nýoh rollooch stáva ústrednou niťou slo
vensk ého konc•ertlllého ~ivota v snahe -
dať príležitosť mladým. Ďalšou úlohou 
je prehfbenie repertoár·u o diela. kto
ré maiú výl'azný spoločenský .a ideovo
anQažovaný podtext na jednej strane, 
na d:rilhej s•trane nám ide o diela, kto
lľé majú pr.e teles-o istý IPedaqoqický vý
znam a zabezpečujú ďalší umelecký ,rast. 
Obe požiadavky musia byť v súlade ·s 
tým, aby .sa nestratila príťažlivosť pre 
obecenstvo. Je to ist·e náročné, ale ve
rim i tu v krok dopredu. 

Koncom minulej sezóny sa stal zasl. 
umelec Lad. Slovák umeleckým šéfom 
FOK. Okrem jeho povinností v Prahe, 

ktoré sú nesporne umelecky l časovo 
náročné, môže domáci koncertný poslu
cháč očakávať, že nebude ochudobnený 
o osobnosť tohto dirigenta na domác()m 
pódiu? 

- Nepadlo nám ľahko, zmieri~ sa so 
skutočnosť·ou, že náš šéf umeleckých 
telies, šéfdirigent Lad. Slovák bude ,pra
covne tak zaťažený, už aj 7. toho dôvo
du, že jeho činnosť je dôležitá nielen 
vtedy. keď pôsobí na pódiu, ale i keď 
svojím vplyvom usmerňuje vývoj telies. 
Vážime si však okolnosti, že práve náš
ho dirigenta pozvali na čelo jedného z 
najlepších československých o·rches~rov 
do Prahy a snažíme sa mu vytvoriť 
také podmienky, aby jeho práca v SF 
i vo FOK-u sa Sipájala čo najorQanic- · 
kejšie. Ukazuje sa, že personálna únia 
šéfov môže mať praktické výhody a j 
p.re obe telesá - nielen v osobe š~f
diriqenta, ale l v lepšej spolupráci me
dzi SF a FOK. Doposiaľ sa to pt•ejavilo 
konkrétne v tom, že naš zbor. ktorý v 
Prahe dostával relatlvne málo prileži
tostí, bude častejšie úč•in:kovať s FOK. 
Toto teleso je navyše veľkým o.t•s:Jani
ziítorom hudobného života v P,rahe. A 
tak dúfame, že C{:) Z túto inštitúciu zís
kame pre s.fov~nské koncertné umenie 
širšie kontakty v rámci pražského hu
dobného živ·ota. Sme úprimne rad!, že sa 
slovenskému umelcovi naskytla takáto 
významná umelecká prlležitosť. 

Minulú sezónu sa objavilo na koncer
toch niekoľko . zaujímavých noviniek v 
oblasti tvorby. Niektoré z nich boli na
písané priamo na objednávku SF. Ako . 
tomu bude v te:lto sezóne? 

- Za ,posledné roky máme vynika
júce skúsenosti s objednávkami nových 

a pod. Impozantný je i zoznam sóListov 
- Igor Oistrach, francúzska !Pianistka 
France Clldatová, rakúska gitaristka 
Luise Walkerová, naš.i - P. Toperczer, 
manželia Macudzinski, rumuns~á hus
listka Silvia Markoviéiová, francúzsky 
huslista Jean Jacques Kantorow, upo
zorňujem na víťaza poslednej Čajkov
ského súťaže - sov!etsk.eho huslistu 
Gidona Kremera, po prvý .raz bude v 
Bt"atislave hrať významný mladý ame- · 
rický pianista Edward AUer 'atď., atď. 
V te:ito sezó-ne dostane príle:biÚl>Sť ' i or-' 

sklad ieb. Spomeniem aspoň d.iela J. Cik- , 8 .1 ·1c Ott b kd 1c • , · 
k E S h •· A o-<· .•• z • . : ' ·azz l a v o eurene, • e sa az-era. ' '· .uc o.na, . . cenasa ...... .~oe,fij:ll,',\•,w-- .'~ :Ji .S:' .. . . d ... •· ·m"'" hd b-
kých sktadateľov ie" ·to napr. 'J , •Baue,~t·:-<:1;,0:. ... }·!~r~pne por_w aJ tt . vy~na '"' . .. u. o 
Ukázalo' S•lf; ' '~f! ' 'sl'ovensk! á: cesiU '.kill~ ·>'i . •\. It~ ' ~produ'lcCl?· _Tohto roku pru)~tala 
da telia sh lochOtnl lzveriť SF . premfér:v : · llJ: .• Slovensku fzlharm6niu. 
mimoriad.ne závažných diel a v tejto tí~· 
nii chceme . Isť aj. v nastávaiúcej sezó
ne. Nie .vžd:v je záruka, .ž·e nám objed
návky výidu na t ermín, ktorý si ·. želá
me, lebo skladateľ nemôže byť tlačený 
časovou tiesňou . Nebudem menovať . ten
tokrát všetkv novinky. Soomeniem .aspoň 
Kat"došovu skladbu pre St<O, nové kvar
te:to Očenáša pre Slovenské kvarteto, SFZ 
má na pro~rame niekoľko pôvodnýqh 
noviniek pre a capella .koncert a Po4. 
Náš orchester má česť vystúpiť na bie
nále súčasnej hudby v Berlíne (feb
ruár b. r. ) - a tu pdde k slovu tiež 
naša pôvodná tvorba. Interesantné bude 
aj vystúpenie SF na prehliadke novej 
česko-s.fovenskej tvo.rby v Prahe . (or
chester má hrať české nov.Jnky a české 
teleso bude hrať slovenskú hudbu ). Má
me v dramaturgickom pláne i diela z 
českej tvorby - napr. uve dJenie Pále~ 
níčkovho klavírneho koncertu, Somme.
rove j skladby IP•re SKO ... Našou ambí
ciou je robiť tiež čs. pr.emiéry zahra 
ničným autorom. Napr. zo sovietskej 
tvo~by chceme predstaviť bližšie 
R. Sčedrina a A. Petrova, najuznávanej
ších autorov str.ednej generácie. 

Podľa stručnej Informácie zo stránok 
dramaturgického pianu, budeme mať zá
žitky aj z výkonov viacerých interpre
tov . .• 

- Otvárací koncert BHS bude dtri
Qovať Aram Chačaturian. Osobitne si 
ceníme, že v Bratislave bude diriQovať 
K. Kondrašin a ied•e-~1 zo špičkových 

chester SND, košická ŠF a SOČR 
mysllm na prHežit-os•ti abonentné. Z or
chest~rov je vo výhľade hosťoV'anie jed- · 
ného z najvýznamnejších svetových or
chestrov , Drážďanskej štátnej kapely, 
interesantné ie pozvanie štätne:l filhar
mónie .z Gyoru, orchestra, ktorý pa-tri 
medzi najstaršie v Euró-pe, 

Pripravujú s a na zahraničné zájazdy 
aj telesá Slovenskej filharmónie? 

- Najčastejšie sa v za'lwani čí objav{ 
SKO a Slovenské kvat·teto. Zbor sa m·i
lj)r.av\].je na zájazd do BĽR, orchester 
má ísť do NDR, počítame s účinkova
ním vo· Viedni, ·kde sme sri vydobyli po
merne dobré meno, čo nie je zanedba
teľné vzhľadom na hudobné tradície 
tohto mesta . 

Aký je váš názor na súčasný kádrový 
stav vo všetkých telesách SF? 

- Nijaké z umeleckých tefi.es nemož
no považovať za dobudova.né. Vy,plýva 
to z otázok zvyšo'l'a·nia kv.ality a pri
rodzenej f,1eneračnej v_ýmeny. A tak ai 
vel'ký orchester, ktorý ie' čo do počtu 
dobudovaný, nezostáva nemenný. V nie
ktorých skU!Pinách sú konlkrétne prob
lémy, ktoré mienime riešiť - ale vcel
ku P·roces omladzovan.i·a ·Prežíva o.rches
ter dobre. Ans:Jažovali sme 'Viacerých ab
solventov VŠMU. čo sa p.rejavuie nielen 

. . ·' . 
Ako je známe, .SF má na čele riadite• 

fa, ktorý jé geiterátnyriľ tlijomníkom Me
dzinárodnej hudobne:! rady UNESCO. 
Mohli by ste z postu tej'to funkcie po
informovať čitatefov · o blížiacom sa za
sadnutí výkonného výboru MHR v Bra• 
tisla·ve? 

- Zasadnutie výkonného výboru MHR 
bude v rámci Bratislavských hudobných 
s lávnosti. Pop.rl bežných úlo:hách, ktoré 
vyplývajú z rea1izácie pracovného plánu, 
bude riešiť dva kľúčové p,ŕoblémy : 

Prvý sa dotýka S;polupráce s kraji
nami tzv. Tretieho sveta. Tato proble~ 
mat ika má prvoradú dôlež·ito·sť v. rám'ci 
celého UNESCO. Doterajší systém, •V kto
rom SJpojovacím člán'kom bol Medzirrá.o 
rodný inštitút pre P·orovnávad u hudob
nú vedu a dokumentádu v zá<p. Berlí .. 
ne, .sa ukazuje do budúc·nosti neudáa
teľný. Chceme nájsť nové formy. V Bra
tislave pri-pravíme aj ohsahovú náplň 
rokovaní, ktoré. sa uskutočnia v. máji 
b. r. v Juhos lávii. Chceme vytvOt'iť na
miesto jedného pracoviska kolektíV111•e.iši 
orQán zainteresovaných pracovísk. Ráta
me aj s čs. špec·ialistam! - a samo
zrejme, okr·em š-iJ;Okej úča,St•i vedcov 
všetkých kra jín - s vedeckými praco
v.iskami .priamo v . kraj•inách Latinskej 
Ameriky, . Ázie a Afriky. Ide . o r.ozbitie 
-:iedllo·stranne.i _ ;<trien1;ä.c;;ie, .: ci.? .. ktoie:i. 
·MHR zaviedol západoberlínsky ·i!lštitút. 

•·.Druhý okruh ·problémov je .istá re
forma činnosti výkonného výboru a pa ... 
rížskeho sekretariátu. Ukáza-lo sa, že je 
treba nanovo stanoviť priority - ktoré 
veci v činnost! MHR sú kľúčové a kto
ré možno od:Sunúť. V t e jto súvi·slosti ie 
organizácia Tribúny mladých v Bt·ati
slav.e prvou last•ovičkou v .r eorQ.ani;zäcii. 
S~ažíme sa totiž, aby MHR a jej 's.ek
reta.riát v P.aríž,i neorQanizovali takéto 
podujatia sami, ale ich zverili zainte 
resovaným kraJinám, či inštitúciám. 
Napr. cher-ime, a-by tribúny Aťdky a 
Ázie neboli v Paríži, či Benátkach, ale 
v Afrike, alebo v ázijskej kŕajine. Pt·eto 
najbližšia ázijská tribúna ·bude v Alma
Ate. V spojitosti s nový'm stanov.ením 
priorit v činnosti výkonného výhoru 
MHR a jeJ sekr·etar.iátu, chceme nanovo 
prerokovať otázky lepšej spolupráce s 
nát•odnými hud·obnými radami a inšti
túciami, ktoré doteraz vyvíjali svo ju 
činno,sť tiezávisle na sebe. Ohceme aj 
zle·pšiť informácie o č.innost1 členov 
MHR. V Bratďslav·e by sa mala prero
kovať otázka pl.'o.iektu nového lj}ľacovis ... 
ka MHR - akéhosi svetového informač .. 
ného centra. Na proqr.a.m príde aj o t áz"" 
ka ná.p.~ne a spresne-nia úloh p.re naj-' 
bližšie valné zhromaždenie MHR, ktoré 
bude v septembri b. r. vo švajčiarsku, 
ako ai naň nadväzujúceiho Svetového 
týždňa hudby. V jeden deň bud e ;výkon"" 
ny výbor rokovať s pr.edstaviteľmi čes• 
kej a Slov·enskej hudobneJ rady e SIPO"' 
lupráci s ČSSR a pr.eht-bent kontaktov, 
ktoré jednotlivé hudo bné Olt'Qanizé:cie 
ČSSR majll s čli!nským~ or-Qánmi MHR. 

Zhovárala sa : Terézia URSINYOVÄ 

SOPOT '72 
na listine úČastníkov nenašli~ Ako je znáine, festivai' 
má tri súťažné koncerty a záverečný koncert laureátov 
a mimosúťažných ex.hibíGii · (z tohto konoortu vy·si•elala 
českos.Iov·enská televfzia druh1l časť priamym p:reno
som ). 

Motto toht•orocného - XII. medzinárodného. festivalu 
Poľsko-sovietska prvá cena 

P•·vý deň patr!! m edzinárodnej skLadaterskej , súťaži. 

l)ejisko ~cipotského "festivalu pod holým nebom", 

IPO!Pulärnej pi-esne v Sopote (23.-26. auQusta 1972) 
- Pieseň nepozná hranice - usporiadatel>ia previed li 
do prax•e veľmi dôsledne. V Európe nenájdeme v tomto 
žánri ešte jedno podujatie, kde by sa zišli interpreti 
toľkých rôznorodých krajín. Okrem vš etkých dôležitých 
európskych štátov, USA, Kanady, tu bol! zastúpené 
l mnohé .iuhoamerické (Mexiko. Venezuela, ChiJ.e ) J:J 
á:zJ!jslké kraj-iny (Japonsko, Irán, !;.iba non). Účastnik 
festivalu mohol získať dobrý prehľad o všetkých zá
kladných národnýr.h pr!stUtPOch v populárnej hudbe. 
Zároveň sa však dá povedať i to, že Sopot ie viac-me
ne; veľkolepou prehliadkou ,priemernosti. .Te to vlastne 
svetový veľtrh s1pevákov, ktorí sa snažia preniknúť na 
l:ned·zlnárodnú scénu, fl skutočne "ve ľké" mená sma 

Porota tu výdat ne využHa právo zdvojovať cen:v - a 
tak na t r och cenách participovalo päť skladieb. Týchto 
päť piesn! akob:v pre dstavovalo vzorky najtypickéjších 
kompozičných prtstupov st1časne.i populárne:i nudby. 
Prvé c.eny získali !POľskí autor ! Anton! Kopff ..- Alldrzej. 
Bianusz za skladbu ,.Do zakochania jeden krok" a so
vietski Mark Fradkln - Robert ROdženstvenski:l za 
Sfkl.adbu "Ja ne byl s nimi znakom". Poľská skladba r·é
IPrezentu,ie RWlngovtl ,.odplchovú" pies·eň s ľahko zapa• 
mätateľným a viackrát sa opakujúcim r~frénom. Inter .o 
pr et piesne Andrzej Dl!browskl (uviťfíme ho pravde
podoChne na budúcej Lýre) je zároveň popredný pOJ.'s ký 

(Pokračovanie na 5. str.). 
'·' 



Za ·další · - ~rozvoj 
:hudobnej kritiky 

!)OV·eda júcimi replikami na početné úto
ky, s propaqáciou našich estetických po
zícií, úlohou nášho umenia v svetovom 
umeleckom procese .. . Vo svet•e jestvu
jú dva s·ociálno-estetické ideály, dve kul
túry odlišné nielen svojou qeoqrafickou · 
polohou, j estvuje súčasnosť a s ú č á. s
n o s ť . Zdá s.a (a ie to dokázané), že 
v umení nie t jednotného súčasného štÝ· 
lu. St ále sa nad nami vznáša príz•ra k 
nekr itických vzťahov k veliká·n'om ľá
padných ., - izmov". Pre nás nie sú pod
statní tápajúci činite lia hudobnej kul
túry súčasnosti, al.e ľudia presvedčeni; 
s pevnou, nám blízkou tvo rivou cest·ou . 

: bezfar ebným, . šedým kompoiíciám, na jmä · 
v s úvislosti ·'s masovými -žánrami ' (žiaľ, 

· niel.en "t·am : . . ). Tak, akq v na-šom hos
podárstve -veľkú rpr·ekážku na cest e braku 
tvo.ria OdcHely techniokej kontroly, maž
rio . na~u .krit iku analoqicky ·označiť .za 
svo:ir ázne Od·diely esteticke j kontroly. 

V Uznes'ení úV KSSZ sa nielen kon
štatujÚ 'kiady a nedostatky umeleckej • 
kri tiky, a le s\1 presne ukázané ich prí-

. čihy a ko(\štrukčné návrhy zdokona le · 
ni a . všetkých spoločensk,ých ohni viek 
spätých· s kritikou. Túto a na lýzu ostatne 
potvrdz·u je ' i naša prax ... Jedným z 
vážnych .pro·blémov našej krit iky .ie vý
chova •krit ických kádrov. druhý spočí
va· v nedostatočnom priestore pre .roz
vinutie. hudobno-kritick.e j činnosti. Po
rovnajme :napr. fakt, že kým v ZSSR 
jest vuje 15 · literárnych novín a 85 ča
sopisov, hu(!be j e venované t .ro jo ča 
sopisov a minimálny ,priestor v n ieko ľ
kxch všeobecných novinách! O to viac 
treba vyzdvihnúť iniciativu vydavate ľ 

stva SovietskU kompoiitor , k toré sa 
rozhodlo -or~anizovať konkurzy na teo
reticko-kritické práce z najrozl ičnej 
ších oblastí sovietske.; hudobnej ku l
t úry. Je pocho,p i te ľné, že ,poľom pôsob
nosti kritiky n emusí byť len tl ač. 

tva Chladna a Cyril Dianouský, ·úfaMníci tre.néidnsko.-teplického stretnutia mla
dých interpretov, o ktorom , ~me písali v minulom : čís1e. Snímky: P. Saský 

V poslednom čase kritika venuje ne
m á lo pozornosti problému súčasných vý.
razových prostri•edkov. A .ie to vo vše
obecnosti správne, pretože slklad&telia, 
najmä m ladá qener áci-a, poc iťujú veľký 
záujem o tento problém. Otázka toho, 
akými pro·striedkami vybaviť nové ob
sahy, zostáva najpodstatne j šou súčasnou 
otázkou kritiky, Aké stanovis·ko vlastne 
zaujať k t zv. novým výrazo·vým pro-s
triedkom'? Predovšetkým nerobiť z nich 
fe tiš, nevidieť v nich jediný prameň 
obsažnost i formy. Niet protichodnejšej 
veci lenins kej st raníckej este tiky, ako 
sú kritériá " Fónických pre<kvape·ní", bez 
ohľadu na sovietskeho po.s lucháč.a . . , Na 
druhej st rane dobre vieme, ž·e 4 u nás 
vznikli rady sk ladie b, a to i nemalého 
významu, ktoré využívajú ,princípy roz
ličných kompozičných systémov. A bo
l·o by nezmyselné ich autorov (m. i. .·J 
naš ich velikánov) obviňov.ať z ich apli 
káci í. Ve d' práve "výmysly" a "domys
lenia" ,pozdvihu jú č lovek·a ·nad ostatné 
živočíchy. Preto úloha kr itiky nie je v 
tom, a by postavila hraničné st lpy, ohra
n i čujúc ho doqmami. Musíme sthnul·ovať 
ie ho neus tále · hľ·a d·ajúcu myseľ, no sú
časne to neznamená S•pievať ódy tvor
covi len za to, že sa zamer·al k vv· 
užit iu postu,pov atonálnei hudby, so
nor istiky, koláž~. a;lebo problémom n eo
baroka - nezávisle od obsahu a so
ciálneho dosahu jeho diela, mimo ak·ej
koľv·ek spät~sti so skutočnosťou .. . Kri
tik- analytik, to nie je pato loqoanatóm, · 
ani matematik: analyzu júc nové diela, . 
ie zaviazaný ·SV·o.iím hľadiskom, systé 
mom pohľadov a d·ostatočnou arqumen
tác iou ocen iť to, ktoré dielo je písané 
z občianske .; pozície spolutvorcu socia
listicke j s·ooločnosti. Z pozície, ale nie 

Napokon, nesmieme sa obávať ar9U• 
mentatívne.i kr it iky na vlastnú adresu, 
máme niekoľko dôvodov byť nespokojnl 
so š t,ýlom našej kritiky, K tomu, aby 
sme mohli kri tizovať, nestačí len krát 
ko oplsať hudbu a vyhodiť do vet ra 
niekoľko · komplimentov, ale treba l ču-sl 
dokazo•vať. mec1m argumentovať . . . 
Dobrý kritik nie je len hodnotiteľ, do 
značnej miery je sám tvorcom, umel
com, učitefom života. Je p·ravda, že nie 
kaŽdému je to súdené - treba mať ta• 
lent , nadšenie. vlastný post oj. 

Ako je známe, socialistický reljlizmus 
predpokladá predovšetkým pravdivé a 
bohaté :()brazné odrazenie skutočnosti vo 
všetkej jej šírke a mnohotvárnosti, poe
th;ácíu :pozitívnych socialistických život· 
nýcll zasad a tvárnosť všetkého, čo sme
ruje k po.kroku s.poločnosti. K tomu. aby 
bolo možné splniť túto zložit ú umelec
kú a estetickú misiu, pre dosi ahnutie 
vysokého realizmu ie soviet sky umel ec 
vyzvaný použiť ce lý bohatý arzenál vý
razových p.rostriedkov, vystupovať vy
zbro jený majstrovstvom nahr>Oma d·ený·m 
minulosťou. ale i načerpaného z proqre
sívnei praxe in_ých kultúr súčasnosti., . 

V Uzneseni OV KSSZ (spomedzi 

:' : · .. (Do!konč~ni.e z 1. str.) 
abstNI·l<:tným ná~odný!TI obsahom. V tom- , 
to.· smere· musí kr:itik'll· zaujať·. svoje sta
n ov,isko n'lljmä k dielam · skladateľov, , 
pr.e·ni'~nutým a,r-chaiz,mami a ich este- · 
tizáciou ... Veľký dlh umeleckej . kriti- ; 
ky ?.ostáva v usmerňovaní tvorčíeho pro
cesu, majúc na zreteli najvzrušu júce.i
J ie témy na•šej súč·asnosti. Mnoho hudby 
S•ovietsk·ej už bolo vytvorené v te jto ob
lasti, v oblasti revolučno-historických 
t ém, v osvojení ideí vlast•enectv•a, nie 
vž·dy však s patrioným záujmom kriti
ky. Ostatne . hudba nie je literatúra, ne 
má možnosti predmetne zobraziť vo 
všetkej mno hotvárnosti živ·ot robotníc
kej triedy, socialisticke j spoločnosti. 
konkrétne poukáz·ať to nové, čo priná
ša vedecko-technická revolúcia. Na dru
hei stran.e je hudbe da·né, aby do · naj
jemnejších odtieňov zobrazila emocionál
ny, duševný sv·et sovietskeho č loveka. 
.ieho túžby a snaženia ... 

množ-stva vážnych úl·oh naše:i ume lec
kej kritiky) je vyzdvihnutý boj prot! 
buržoáznej ideolóqii. Je to problém váž
ny a mnohotvárny. Zatiaľ ešte · s tá le 
zriedka (a žiaľ, stále nedostatočne ) ar
qumentuje naša kritika na st ránkach 
tl-ače i na medzinárodných fórach so zod-

z , IPÓZyl . 

Závisí od nás samých, do a ke j mie 
ry dokážeme prakticky, tvorivo a stra 
nícky uplatňov.ať pokyny strany. Treba 
všest•ranne upevniť ideov·o-·estetickú 
met·odológiu našej k ritiky. Tak, ako kaž
dá epocha ma la svo je svetonázorové zlí
klady, naša kr Hik·a je ;povoJ.aná ri adiť 
sa pdncí.pmi socialist:ic·kého humanizmu, 
marxi·sticko- leninskej estetiky - pr in
cípmi s·t raníckosti a národnosti. Sovie l:
sky kritik j e <POvolaný .pomáhať tvorbe 
a odovzdáv.ať ·masám najpokr okovejšie 
esteti·cké náz.or y, Upevnenie pozíci·i so
vietskej hudobnej krit iky je najče rst
vejšou úlohou nás všetkých, komu je 
dr.ahé na:še ume·nie a komu záleží na 
rozvoji naš.ej kultúry. 

Leltdr 
a h/l~dbtB, , .. 

.,:; . .... . -, . t ' · 

() vztahu hudby na psychický 
l! . fyzický sta u človeka sa už 
popísal nejeden článok i ve -. 
decka ~ttí.dia . V článku MUDr. 
Pavla Straussa, primára chirur
gického oddelenia nitrianskej 
poliklin iky sa vraciame k tejto 
téme pohľadom praktika, 
ale i esejisttt. K danej téme 
sa - vrátime v niektorom z 
nasleduj ríutch čísiel populár 
no-vedeckým článkom, ktorú 
bude iným pohľadom na vzťah 
medicíny a hudby - informa
tívnym, priamo s konkrétnymi 
údajmi a výsledkam;. 

*** 
Hudba je niečo a priori ľud

ské. Muzikológovia považujú 
existenciu reči za dôležitú pre 
vznik. hudby. Geist chápe hud
bu v · jej počiatkoch, ako .,ko· 
mwúkaciu významov zo .~pe 
cificky sémantickou funkciou". 
Reč · i hudba používaj ú hlas alco 
akustický prostriedol;:. (Geist: 
Púvod ·hudby.) Pôvodne mal 
človek "znejúcu reč" spoločnú 
so zvieratmi. Jej zj emnením a 
diferenciáciou vznikla hudba. 
'Je isté, že reč a hudba mali 
pôvodnú funkciu magickú, spo
ločenskú a dorozumievaciu. Ma 
gika výtvarna i hudobna sa 
snaží o stotožnenie so silou a 
smelosťou stvárneného zviera
ta a javov, pred ktorými člo
vek · pociťoval strach. Pre dneš
ného človeka znamená magika 
hudby vplyv na psychiku a 
etos. Nie nadarmo sa starí py
thagorejci domnievali, že tó 
ny oo.sahujú najväčšie tajom
st vá o živote a svete. Iste j e 
to tak, veď je neséíselne veľa 
oblastí v človeku, ktorých sa 
nemožno dotknúť ničím i nl}m 
ako hudbou. Prečo j e to tak? 
- · veď tóny stí čiste z t echnic 
kého hľadiska iba vlniacim sa 
vibrujúcim zvukom.,, Už j e
den zo Shakespearových vtip 
·ných blaznov sa pýta, ako je 
možné, že za pomoci ovčích 
čríeu ,.ťaMme ľudí za ·duše?" 
Ak by to nebolo tak, išlo by u 
hudbe len o zmysl.ovo príjemnú 
hru, alebo vtipne skonšt'ruova
nrí formu . A pritom je vždy -
alebo tal~:mer v ždy - v hud
be niet' o citové, 'určitá · nálada. 
Eludúu pot rebujeme al\o veľkrí 
pomáhatel'lw. ako o tom na
písal aj chirurg a spisovateľ 
Georges Duhamel. Hudba j e 

médium, pod vplyvom ktorého· 
sa zobúdzajú naše ideály, tvo 
rivá fantázia, city krásy a dob 
ra. Krása j e prvým schodom na 
vrcholok dobrého konania, ako 
to dokazal svojím životom ueľ-· 
/cý lekár a hudobník Alber t 
Schweitzer. Hudba j e jednou 
z mála éisttích radostí človelca . 
Často poČuť, že hudba nie j e 

z tohto sveta, no pohľad do 
histórie ukazuje, že práve ona 
j e oddávna spojená so v~etkú· 
mi spoločenskými · danosťami: 
od kultovného používania pre
šiel jej význam k novým spo 
ločenským funkciám. Pra.vdou 
v.~ak j e, že hudba j e najimate
riálnejším umeleckým , preja 
vom. Nerealizuje sa l en ako 
vlastnosť, ale i ako účinok. Ako 
najvyššia možná abstrakcia ne
môže sa nikdy stotožniť s ob
j ektom. často sa myslelo , že 
umelec a vedec stoja na dvoch 
protiľahlých póloch, no súčas 
nosť to popiera. V najvýznam
nejších predstaviteľoch vedy 
20. storočia (Planc k, Einstein, 
Oppenheimer ) je fy zik, filozof 
a hudobník stmelený v jedno. 
Len tak možno pochopiť Leib
nitzov výrok: "Hudba je arit
metickým cvičením ducha" . 
Snáď by svet obstál bez hud 

by - ale alc1í by bol? Ved 
hudba hrá významnú úlohu pri 
poľud.~tení životného pro.~tre
dia. S hudbou· j e to podobné 
ako s na.~ím poznaním: je čiast 

kové, ale schopné obmi en a 
dop!ňania. Rovnako sa neob
medzené i schopnosti rozl!íjar 
náš citov1Í svet . Ak sa najde 
spôsob vystupňol!ania na.~ich 
možností vnímať hudbu a t uo
riť j u, vznikne novi} druh hu
dobného konzumenta t tvorcu. 

Citeľnou ranOu našej krit iky je .1e.1 
častý libe.ralizmus, kQJmp·r·omisníctvo 

Snímka : P. Breier 

Priestor medzi nimi sa zmen-
ší .. , Snáď iba nesprávne pri 
stupujeme k výchove t vorby a 
vnímania hudobného umenia. 
Vezmime si diet'a k(ádÍJ 
(približne do ôsmeho roku ) sz 
rado spiel!a a tvorí vlastne · po- · · 
pevlcy i t exty. Túto prirodze
nú hudobnú tvorivost' potláča 
me, resp. ničíme t ,r)m, že de
ťom vnucujeme (priamo i ne
pr iamo) svet našich hudol/n1Ícl1 
predstav. V lcaždom ľudskom 
ob jekt e j e oblast', ktorú by sme 
obrazne mohli naz vať riečišťom 
slova a hudby. STcoda, že osol>
nosť dne.~ného človeka umelo · 
vyhosti la zo seba. tento tajom
ný svet intimitu a nasadila si 
janusousk1í masku sme,·om k 
sebe i k iným. U mnohých l'u
dí jed inO úselc z hudby Bee
thovena, Mahlera či Bruclm era 
11ie vrátiť človeka sebe samé
mu. No napriek tomu - hudba 
'1-ie je preto, aby sme sa v nej 
strat ili - ale našli. Pr i vníma
ní hudhrt nemusíme poznať jej 
formo ré a unútor né zakonitos 
ti, podobne ako nemusíme po
znať chemické zloženie lieku. 
ktorú priaznivo ovlpyvňuje na
še zdravie . A pri t om TmdTJa 
nás môže liečiť, pôsobiť na na
.~u neruor1ú sústavu. Je príno
som života už preto . že nevie 
lclamať a pribli?uje sa ku kaž
dému rovnako. Je esper:antom 
du.~í a pomáha - podobne ako 
medicína -žiť . A tak sa hud
ha a medicína stretávajtí 11 

prieseéníku záujmou o člove 

lea, sú si bytos t ne blízke, k rás
ne. sú ueľkorl netrpezlivo .~ťou 

srdca a ducha, aby vždy nový 
mi prostriedkami dosiahli pod
statu pravdy o čloueku a jeho 
vnútre. PAVOL STRAUSS 

.... ('ft<1'končentec'z l . s~r.) , :itlii' 

' zo vala sa 'funkcia '·1wdobných č,~~opis ov i obrtiVs,ká úlqh,a ' roz-•,'1' 
hlasu a tf!leví~ie . Niekoľkokrá~ .~a dtskútovalo aj o ht~clofmej 
výchove, o nut nej kompl·exnosti hudobného vzdelávania a ne
dostatkoch, ktoré sn v tejto ·oblasti oyslcytujrí . 

U, častníci sympóz!a navši'ivili historický komplex červe -· 
ni! ho kláštora na poľ sko -slovenskej hranici , obd i vova!i 

kultúr ne pamiatky Levoče a Kežma~ku a urol>ili niekol'/co 
menších uýletov v oblasf't Strb.~lcého Plesa a Starého Smokov
ca. Sympózium mal o i vydarený spol'léenský prie/ieh. Okrem 
stretnutí starých známych nadmazali sa t u staré kontalay a 
priateľstvá, dohollorili rôzne koncert né a publicistické pl!íny 
a p.·edbežne sa diskutovalo i o ďalších konferenciách aleb o 
sympóziách. Mimoriadny llýznam celej alccie podčiarkovala 
i prítomnost' zástupcov straníck ych a Úátnych orgánov. 

ZDENKO NOVÁČEK 
(Pozn. red.: V z h Y ad om na z á v a ž no sť a k cie s a 

k sympózi u e št e vr á t im e.) 

Minútové 
opery 
v Brne 
Na tohtoro·č·nom medzinárod

nom fest ivale v Brne (Musicae 
Metamorphos·es saec. XX) uve
die opera Státneho divadla v 
Brne okrem in scenácií Bergo
ve,i opery Lu lu, Janáčkovej Je:i 
pa storkyne a Ma-rtinúovej ope
ry Tri pi'án! československú 
prem1eru minútových o.pier 
francúzskeho skladatel'a Daria 
Milhauda: Únos Európy, Opus
tená Ariadna, Os lobodený The
seus a premiéru Ariadny od 
Bohuslava Martinu. 

Milhaudove minútové o.pe.ry 
oochádzajú z ro'ku 1927, kedy 
na podnet skladateľa Paula 
Hinliemit lta na·písal Únos Euró
PY pre f.estival v Baden-Bade
ne. Opustenú Ariadnu a os.Jo
bodeného Thesea vy-tv•or il pre 
vi edenské·ho nakladateľa a o 
rok neskôr ma la tato trilóQi.a 
premiér u na fest ivale súčasnej 

hud.by vo Wiesbadene. Toto ob 
dobie Milh.a-udove.i tvorby je 
veľmi zau jímavé, p.retože sa v 
ňom sn ažil o nové hl'adani·e 
ciest vo vývo j-i opemého žán
ru a navyše - v hudobne j 
z1ožJ<e mu išlo , o ll)r,ijíman·ie 

vplyvov ja.zz;u a tanečnej hud
by. Tri m inútové opery sú 
a nekdot ické príbehy na antic 
ké námety, v ktorých známe 
Qrécke báje sú podávané z hu
mo-ristického hľad~.ska. Insce
nátori - dir·iQent Václav No
sek, režisé.r Evald Schorm a.h. 
a výtva rník Vojtech š tolfa 
chcú t ento prv·ok zdôraztÚť v 
inscernáciách aj karika túrou 
konvenčných her eckých a r eži j . 
n_ých po'stupov. 

Ariadna Bohuslava Martinú 
j e operným epilóqom sklada· 
teľa {na libreto podľa drámy 
G. Neveuxa Theseus more pla
vec). Ant icky náme t j e roz
právaný z hľadiska pohľadu 
súčasníka. Pr í.beh sám vytvára 
meta foru ľudských vzťahov a 
konfliktov. Ariadna je hrou o 
sile lásky, o konflikte medzi 
láskou a pov·i·nnosťou, súčas ne 
aj veľkým žalospevom nad ne
realizovano•sťou t rvalého mi
lostného vzťahu. Ariadna obe
tuje svoju lásku Theseovi <P t'e 
to, aby naplnil svoje ľudské 

poslanie. Ale je to práve lás
ka, ktorá umožnila Theseovi 
premôcť samého seba a stať 
sa plným čl-ovekom. 

Premié-ra bude 29. septembra 
t . r. v divadloe Redut a. V mi 
nútových ope·rách účinkujú : 

V. Halír, S. Bechynský, J . šl<ro
bánel<, M. Blahušiaková, J. 
Krátká, S. Kode tová, V. Krej 
čí!<, D. Suryová, J . Hladík a J. 
Bar. V Ariadne naštudovali 
hlavné úlohy J . J anská a 
J. Souček. P. HEERENOVA 



Bol Speer 
na Slovensku? 
Okolnosť, že výwamné diela, 

ak,ými sú Uhorský Simplicissimus, 
ako i jeho ,pendant Hudobno-tu
recký Eulens.plegel - ktoré síce 
H. J. Moser pripisal nemeckému 
skladateľovi, spisova·te ľ-ovi , hudob
nému teot'etikovi z obdobia stl·ed
ného barok•a DANIELOVI GEOR
GOVI SPEEROVI - boli· v sku
točnosti vydané pod pseudony
mom, ned·ovoli la do.riešiť s isto
tou autorstvo uvedených diel, ani 
sa nEW€d€lo pozit!vne, či sa do
mnelý autor zdl'ži.ava na našom 
územi. Bo lo isté, že autor·om spo
mínaných diel musela byC osoba, 
ktorá žila na Slovensku a ktorá 
bola aktivne zapojená do život a 
ľudu. Vypl.ýva t o z oboil.lnámenosti 
autora s ľudovou hudbou na Slo
vensku, o čom svEdčia je•ho tanc e 
(uver ejnené vo Fontes musicae in 
Slovaoia, Editio Opus, Br>CltiStlava 
1971, vydané dr. Ľubou Ballovou 
a A. Mó.žim). Anonymný · auton:
zdorazňuje v jedne .i po:mámk•e, že 
sa osobne zúčastňoV'a l na ich pro
dukcii (pozri stn:. 5 cit . publiká
cie). Ďalš!m faktom je, že Speer 
korešpondoval s hudobníkom Jo
hannom Kuss erom v Bratislave, 
a že sa s týka l s hudobníkom Lo- . 
r enzom Besslerom, o ktorom vie
me že pôsobil v Šoprooi ; jemu 
venoval zbierku Tafľelschutz. Tie
to poznatky ale ešte nezodpove
dajú otázku, či sa Daniel Speer 
v skutočnosti zdržiaval n a Slo
vensku, čo by sa mohlo pokla
dať za najzávažnejší .&r!:Ju.lnent prJ 
prizna n! autorstva uve denýeh d·iel. 
vydaných pod fiktívnym menom. 

Zatiaľ čo sa v úvode vyd'clnia 
jeho tancov rez iQnovane konšta
tuje, že sa doteraz nenašli žiadne 
pramenné a archívne materiály, 
ktoré by vedeli priamo dosv.ed
čiť Speerov pobyt na Slov·ensku, 
situácia sa poc1stat.ne zmeni la zí.s-

kan!m ďalšieho diela D. G. Spe.e
ra, ktorého nadpis znie: Grund
ruchtiger (Kurtz-Leicht-und No
thiger) jetzt Woi-vermehrter Un
terricht der Muslcalischen Kunst. 
Oder (Vierfaches Muslcalisches 
Kleeblatt) ... Von Daniel Speeren 
(Uratisl. der Zeit Cantore Colla
borato.re bey der Lateinischen 
Schul. zu Goppln!:jen im W\h·ten
bet!lerland. ULM ) im VerlaQ GeorQ 
Wilhem KUhnen (9edruckt bey 
Christ ian Baltha.s.ar KUhnen See!. 
·Erben) 1697. (Za poskytnutie mik-· 
rofHmu tohto dieLa ď!arkujeme Hu
dobnej knižnici v Lipsku.) Toto 
významné hudobno-didaktické d·i·e
lo vydal Speer ako spo lup•racovník 
a učiteľ Latinskej školy v Gop
pin!:Jene. , druhé vydanie vyšlo v 
Ulme v roku 1697. Na s·tr. 208 · s a 

· dočítame : .•... ich habe auf m e·i-
ner parfrination n icht mehr als 
am Bischoff lichen Hof·e zu Frey
s in!:J einem anQet•roffen (auch 
der!:jleichen l nstrument nirQends 
als zu Eperies in Un!:J·arn ) bey 
dem Stadt-T~ompeter Musico, 
A<lam Besslern (der als bcrlihm
ter Geife hmacher solches selbsten 
gemacht) 9esehen." (Na celej mo-

Vladimír Bystriakov s prof. 
N. P. Koravčenkovou - hos
tia Prehliadky mladých inter
pretov. Snímka : P. Saský 

ie:i púti som sa nikde nestretol 
s tak,ým nástt·ojom, ako na bis
kupskom dvore vo F·reyslngu, ani 
s takým ako v Prešove v Uhorsku, 
u mestského trubača, hudobníka , 
Adama Besslera, ktorý ako sláv
ny nástrojár sám taký vyhotovil.) 
Táto veta priamo dOikladi! Spee
rov pobyt na územ! Slovensk>~~. Čl 
Adam Bessler, ktorého spomlna. 
ie bratom. alebo iným príbuzným 
hore SIPOmínaného Lorenza Bess
lera, n ie je známe, i keď sa dá 
pr.edpokladať, že ide o tPrfbuzné
ho. 

Citovaná veta, ktor á pochádza 
opri·amo od Speera. potvrd·zuje v 
mnohom sp1·ávnosť Mos·e~·ovho 
Predpokladu o Speerov.om autor
stve pod pseudonymom vy·daných 
d ie l - U.ho·rský.· S'implic i•ssimus a· ' 
Hudobno-turecký Eulenspiegel. 

Te.nto nový poz.natok stupňuje 
vo. vel1cej mier.e záujem o Spee
rovu tvorbu a sta·via jeho dielo a 
jeho osobnosť do nového s vetla 
vo vzťahu jeho život a s o slove-n
skou hudobnou minulosťou. To, čo 
sa muselo brať s r ezervou, m ožno 
odteraz :Pt'ijať ako skutočnosť. Prf
ťažlivý je predovšetkým ' S1peérov . 
sympatizujúci vzťah k l'ud~ a k 
jeho hudbe, kto.l.'ú zvečni·! vo svo
.iom významnom pr íspevku Hu 
dobno-tureckého EulenspiegJ.a. Je
ho anD•nymita svedč! o .ieho ne
zmäeriteľnom vzťahu s vtedajším l 
pomermi, o jeho lt'ebelant·stve. Ta'l< 
i ostatné skladby tohto diela na 
dobúdajú neobyčajne veľký VÝ· 

zn.am, nakoľko svedčia o lliPÔSO- ~ 
be .predvádzania hud:by na územf 
vtedajšieho Slov·ellSka. Dokl·adá 
formy, v ktorých sa hudba Pesto
v·a·la u nás v období stredného ba
roka na šľachtických sfdlaoh (2 
sonáty a záverečná suita ) a v . 
mestách v radoch meštiooskych 
vrstiev v podobe hudobného re 
pertoáru mestských trubačov 

(päťhlasné dychové s kladby). Pr.e
tože od ľudovej až P·O š ľ·achtick(l 

a meštiacku hudbu, v Eulespie j:l
lovi sú zastúpené takmer všetkv 
vvznamné vokálne a inštrume.ntál
ne žá n·re. JÁN ALBHECH'l 

) . , :,~ ~ ••• '.,, ·• • '1. ~ 
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jazzo'vý bubeník, a tak jeho podanie malo t yiPický cJvil
ný nadhľad inštrumentalistu speváka. Sovietska 
skladba nadväzovala na domáce' tradlcie piesňovei tvor
by so široko klenutou melodickou liniou. Výborne hla
sove dis ponovaný Lev Lesčenko plne zvýraznil ie:i me
lod ickú invenčnosť. Z partioipu júcdch sa skladate ľDv 
súťaž€ vo svete pop-music ie najznámejší Les Reed 
a jeho IPr·e súčasnú anqlickú produkciu typická sklad
ba získala v podan! L()uisy Jane Whiteovej druhé mies 
t o. To is•té U2lnani•e sa dosrtalo i f·rancúzskej šansónove j 
skladbe Evi l<:ikulutatove:i. ktor ú interpretovala autorka. 
Typ lyrickej, quasi folklórnej baladick.ej pi·esne ( čiže 
spôsob expresi·e od vodený od Donovana. Simona a Gat·-

Gott (3. miesto v r . 1964 ). Máziková spievala sk Ladb~• 
"Cygaŕlska letnia noc" p. ie zau jlmíivé.. že s tou istou 
!iklaqbou súťažila ~~f).otores~ ~:rog.a~vi. Špal'tielka túi.o 
skladbu !Predviedla ako var ie tné číslo a spolu so svo ii mi 
dvoma !:Jitaristami prezentovala celý arzenál efektnýcl1 
vizuálnych prvkov (tanec a celková pohybová kultúra 
kastanety a 'Pod.). Máziková naproti tomu zdôraznila 
lyrickú slránl<u teito v Pol'sku .populárnej Piesne a 
porota ic.i výko·n oo zá,:.luhe ocenila V ~úťaži ako prv\1 

sa umiestnil Hec tor Cabre ra z Ve nezuely ( J ad~ voz v 
kolorowe ) a na druhom mieste. tak isto ~ko v ored · 
chúdza .iúce i súťa ži . ~končila Louisa .Jane Whiteo·vá. 

Španielsky temperament 
a námornícky sentiment 

Najviar kontrave.rzil v mi nulých ročn!koch zvvkll vy 
volávať v.ýsledky Dňa gramafónových firiem (firmy de

leQujú svojho spevákA, 
ktorý inter.pretuje dve 
skladby). Zvláštnou okol 
nostou bola na jmä sér ia 
úspechov spevákov špa
nielskej provinencie v 
pos ledných rokoch. Toh
to roku síce nevyhrali 
Španieli, ale reprezen-
tant holanc1skej firmy · 

Eva K ikulutatová Andrzej Dqbrowský 

Dureco - Jacques Herb. 
Jeho repertoár ie však 
orie ntovaný na imitáciu 
španielskej expresie (ná 
zvy skladi·e•b: ManueLa a 
Tor.eador) . Od čes,koslo-; 

v·Emských členov poroty 
som sa dozvedel. že v 
te jto súťaži sa hodno ti 
Predovšet kým komerčný 

potenciál spev!l'kov a 
funke la a pod.) r€1j)rezentov.ala holandská slečna s git a
rou Andreane Anneke Koningsová, ktorá jednoduchos
ťou prejavu sa sympaticky odlišovala od často p>ríliš 
profesionálne pon!manej produkcie. Jej inter.p>retáoia 
napomohla ~iesni "Peace died" (autor4 L. Murray -
C. Hurley) k ti'etliemu m iestu. 

úspech Evy Mázikovej 

Po prflete, keď sme sa V·iezH vo fe.st4valovom · auto
buse z le.t[ska do Sopotu, spcievodica nás uisťoval: .,Vaša 
Eva je .vel\kou hviezdou fe.stJivalu" - a sk.uto·čne i ne
skôr sme sa IPI!'esvedčovali, že v Poľsku Evu Mäzikovú 
pozna jú. V nemale j miere k tomu prispelo jej úspešné 
účinkov.anie na Lýre v posled.ných d:voch rokoch, ako 
l šťastná zihoda o~ol.ností, že v období meď sopotským 
festivalom vystúpila v poľskej t·e.!evízdi. V súťaži spe
vákov ( zah'l'arnični spevác·i inrtel'IPretovali ·skladby pqľ
ských autorov)' zlskala 3. cenu. Toto umiestm~mie je 
vel'mi priaznivé: je to najús pešnejšia re;prezentácia Slo
venska v doterajšej históuii festivalu. Z československa 
sa doteraz v speváckej' súťaži urnies!mHi len dvaja in
terpre.ti: Hana Hegerová (2. miesto v -r . 1962) a Karel 

toto kr itéTium čiastočn€ vysvetľuje, že súťaž vy
hral spevák s tak priemernými hlasovýmd a 
výrazovými dispozíciami. Jedno je f.akt, že obece nstvo 
nechcelo Jacquesa Herba pustiť z pódia a IPI'fi,pravilo 
mu až trapne dlhé ovácie. Dá sa to vysvetliť i t ým, 
že pr>e obyvateľov poľského pQb.reži;a je bU.zky námor
nidky sentiment , s lctorým korešponduje tento d.ruh 
prejavu (spevá1kova mladá tvár je zbrá:zdooá chlap
ským! vrá!skami - tVII'dý chlap má SQ"dee cd.t livého 
chlapca). 

V súťa.ži fk,iem paiľtlcipova.1i i dv.a čes·koslovenské 
spoločno.sti. Panton re prezentova.M Marta a Tena: za
Sipievali dobre, mali veľký úspech a l k·eď nez!skali 
cenu, dôležité je, že tu boli a že ich spoznali. Milušu 
Voborníkovú vyslal Supra.phon a získala cenu akredito
vaných fotO!:J·rafov; to iej umožnilo účasť na závereč
nom koncerte, ktorý má veľkú rpubllcitu. Všetci čl·e
novla slovenskej de leqác ie zhodne ľutova l i, že na ore
hliadke firiem chýbal Opus. Dúfa ime. že na budúci rok 
slovenské hudobné vydavateľstvo neoremešká prlleži 
tosť. IGOR WASSERBERGER 

·yy:· o RB A 

Skladateľ Jozef Grešák 
sa zamýšl'a nad svojou 
tvorbou a hovorí 

••• ach 

Va·ša symfonická IJ)r·edohra Améby mala veľký úspech 
nielen v Košiciach, ale aj u pražského obecenstva a· 
odbornej hudobnej k<>it iky. Mohli by ste prez.ra.cliť v. čom 
je - podl'a vá-šho názoru - t ajomstvo úspechu tejto 
skladby? 

- Každý skladateľ má určitý ciel, :za ktorým ide dlhé 
roky. Netvrdím, že Améby sú mojou najlepšou sklad
bou, alebo že nenapíšem lepšiu kompozíciu, ale je t o 
moje prvé dielo, o ktorom hovorím, že je to "čistá 
s~ladba". Rozozná>Vam totiž diela, ktoré môžu byť dob
re. ale nemusia byť ,.čisté". Ak by som chcel vys.vetliť 
tento pojem, mu>Sím upriamiť pozol'nosť n ajprv na svo
.!u predchádJZajúcu skladbu R ot o ry Il. O čo ide? Mys
lím, že .som sa sús-tredil ha otázky lt'ytmu, pulzácie a 
taktov. Moje kompo·zície mali od za čiatku určité nedo
rozumenia ·v otázke taktov. 'Takt ako taký - v kla
sickom ponímaní - ,som do určitej. miery neuznáv.al. . 
Nezod·povedal mojmu naturelu a ani >Východoslovenské-_ 
mu cíteniu ľud,ového umenia v hudbe; z ktorého vy
chádzam. Ľudový hudobný výtvor ťažko •vtesnať do tak
tov. Ak<Jsi takto cítim i ja, a keďže som tomu c hcel 
odpomôcť, písal som vo svl}jich skladbách nie takty, 
a.le s t<Jpy. Takýmto prípadn gt .ie moj l! op,et·a N. e p r·.e-· 
b ~ d-.e. n ý. <Hudobné myšlienky som chcel vyjadriť dyna
mtkou. Prax ukázala, že dynamika nie ie natol'ko t:ormo
tv()rná, ako som s-i to predstavoval. Žiaľ, ·to <Ilie je len 
môj om;\'1, ale na tl'nto problém narazil i S·kladateľ 
ktorého sl vvsoko vážim -A. Wehern. J eho práce troi~ 
Práve tým , že skladate r považoval za [ormotvornú dv
~HIIlli~u . V ~oteroch ~om bol u l: natol'ko smelý, že 
1 ked som Ptsal taktv pod ne som vpís.a f určitú for
'11Uiku, vysvetfuiúcu ako .ie to s pulzam í. Sklad ba teda 
·•~bola .• čistá" Priš iel som na to, ŽP dl7ka niektor'•eh 
nôt. ak ie dlhšia než má byť, brzdí ce lý postup. Musí 
~a uhádnuť presná doba trvania 4<ažde.i noty. 

Vráťme sa však k Amébam, Zauja la ma n~ nich 
7vläštna rytmičnos ť. tanečnosť. Niekedy pripomí·na 
Priam džezový ryt mu s. Ako by ste nám mohli objasniť 
Lú to vlastnosť Améb' 

, - V mojom vedomí je nad rytmus postavený pohyb. 
Som pre tanečnosť. ale domácu. Konkrétne vychádzam 
z východoslovenských kari čiek, v ktorých už .sám Bar 
tók videl asymetriu v symetrii. Rozobral s om tieto 
karičky stavebne a ich s tavbu p.ovaž ujem za žriedlo, 
z ktorého vychádzam pri komponovaní. r keď, samo
zrejme. sledujem. čo sa deje v zahraničn ei hudbe, sna
žím sa nepozerať iba do cudziny. Teda tu sú k01·ene 
zau.jímavej rytmičn·osti, ktorú pripisu;i ete Amébam. Tá-
to skladba sa za-kladá na tzv. pulzoch. Celá hudba tná 
rovnomerný tok - pulz, ako ho po.z.náme z g rego ri<í n
skej hudby, ale i zo súčasnej tanečne.i hudb." . Snád' 
Pťeto cítite v Amébach niečo blízke i k džezu. Rov
nomerne plynúci pohyb - bez ohl'adu na ľahkú alebo . . ( 
ťažkú dobu - je charakteristický p.re život a pohyb 
vôbec. Veď ak máme pristúpiť ,k ·príkladom z naibliž
šleho okolia i srdce zdravého človeka má tento pra
videlný pu lz a nebije· na ťa~kú a l'ahkú dobu . . . Václav 
Talich tv·rdil. že dokonca každý skladateľ a každá sl<iad-
ba má svoj pulz. Nad ním prebieha p()hyb. čo je to 
pohyb? P·rel~ženie niečoho v priestore a čase - u näs 
hudobníkov je · to •Premiestnenie jedného tónu :z mies-
ta na miesto. Nemyslím tým Interval. T.Ýill . že pre~ 
miestňujem, vzniká pohy.b. Môže byť čistý, alebo glis
sando - ·Skladajúce sa z častic, z korpuscul. Pohyb 
začina a konči - musí byť dirigentom naznačený, kaž-
dé !Jesto dirigenta :mamená jeden, dva alebo tri pulzy. 
V tzv. .,·klasickej hudbe" Je každá doba rovnaká, le n 
takty sa menia. V mojom prlpade sú doby asymetrické . 
Ak by .som to chcel vysvetliť starým jazykom, tak prvá 
d~ba :le dlhšia ako d.ruhá, tretia :le zase iná, dohrom 1dv 
ate súvisia. To znamená, že uroporcia je porušen:i vo 
vnútri taktu - a to považuJem za určité nóvum .Je 
pravdou, že mnohí skladatelia (napr. Prokofiev , Bar~ 
tók) sa snažili v tomto smere rozvíriť sto·iaté vod.v, 
ale napokon sa vžd'" dostal! do neoklasicistických hra-
nic. To som ia nechcel. Snažil ~om sa o pohvhlivosť, 
o nové chápanip vvš <'.ip naznačených pojmov - a v tom 
te hlavný zámer Améb 

Zhvvárala sa: L 'i' DIA VALANSKÁ 



P
äť pomerne mladých mwov z Kodane bralo svoj letný zájazd na Slovensko 
l trochu rekreačne. Niektori mali so sebou manželku a deti, jede·n prišiel 
v jeepe ,:priamo z dovolenky od bulha.rského mora. V dusnom podvečere 

· •l nerobili . ani tažkú,· hlavu s koncertným oblečením, na nádvornom pôdiu 
S~arej radnice vystúpili · v čiernych nohaviciach a v bielej košeli - ~ vyhmu
tymi rukávmi. Hovorili sme s dvoma reprezentantmi, najviac nám vša.k pove
dal fagotlsta J a c ob s e n .. 

Predpokládáme, že nepôsobite iba v 
tomto zložení . • • · 

Všetc,i, Mrem mňa, S\1 členmi kodan
ských orchestrov. Flautista hrá v J:<jrá
ľovske.i kapele. kladnetista v rozhlaso
.vom o~chestri . a o~tatni dvaja v sym
f.onickom· orchestri dánskeho iozhlasu. 
J.a sám som fyzik, as1stent na univer
zit~. čo ma iPJ:U!š neiane~rázdňu,ie, tak
že ži.iem pre 'fagot. Neviem sl predsta
viť, že by som celý život 'piesedel v 
orchestr1, ' lebo sólov'á kariéra pr! fagote 
je prakticky vylúčená. Vzhľadom n.a tú
to profesionálnu pes-trosť máme na j
viac problémov so štúdio;m, Mus!me skú
šať skoro ráno a neskoro večer, ináč 
by sme sa vôbec nezišli. Hráme takto 
už päť rokov a tento rok sme dostali 
Národnli. cenu. 
- Vaša hra liäs ·prekvapila neobyčajnou 
iednoliatosťou zvuku • . • 

. ' 

Už ,pr i zakl·adani súb()t'U sme pr emýš
ľali', ako dosiahnut zvukovú vyrovna
nosť sláčikového kvarteta. Nakoniec sme 
s a k tomuto ideálu a:Jriblížili tým, že 
sme sa prispôsobili tmavšej fa·rbe na
šich kolegov pri nemeckom klar·ln ete 
a hoboji. Odsúdili sme f,rancúz,sku ško
lu, ktorá .ie síce báječná, rozvíja in
dividualitu, ale Pl'e naše pre dstavy sa 
nehodila, lebo 1pri StPOioč·nej hr·e poču
jete každý nástroj zvlášť. Najviac ťaž
kosti som mal s fagotom. Dlho som cvi
čil. menil strojček, než sa mi podarilo 
zaokrúhliť barytónový tón, Pri našom 
spôsobe hrania sa samozre .;me trochu 
striica charakter4stický zvuk každého 
nástroja, ale je diskutabilné, či napr. 
fagot mus! v dychovom kvintete znieť 
a ko far:~ot - a nie iba ako f.a!lotu veľmi 
podobný. nást·r·oj. 

Dychové kvinteto patrí u no·slucháčov 

.; ·" ·~,;ll!' , l 
"')' • . ' ' ' :.. : ·-

Hu'dobné slávnosti 
a festivaly v ZSSR 

... ·· J, 

Po celom Soviets<kom zväz,e sa už 
tradične orr:~anizujli. f·estlvaly soviet
ske j hudby, dnr! literatúrY a uménia 
národných republik a fest iv·aly usku
točňujúce výmenu umeleckých hod
nôt rôznych, národov. 

Tohto roku, kedy uplynie 50 rokov 
od vmiku Sovietskeho zväzu, sú fes
tivalové prog.r.amy zamerané predo
všetkým k tomuto jubileu. 

Jeden z naj;poetickejších festiva
lov Ruská zima .ie už ôsmym a býva 
vždy od 25. decembra do 5. januára 
v MtJ.skve. Festival prebieha v najvý
znamnejších sáLach a na najväčšlch 
scénach hlavného mesta. Očlnku.iú na 
ňom POIPredné umelecké kolektívy: 
štátne súbory piesní a tancov zväz·o
vých republik, Akademický ruský ľu
dový zbor Pjatn.!ckého, akademické 
zbor~ zväzových repubUk, Ruský s-e-

. verný ľudový zbor, Štá tny súbor ľu
dových tancov vedený I. Mojsejevo.m 
a ďalš!·e slávna kolek-tívy. Festival 

, Ruská zima sa neobmedzuje ibp na 
koncertné sály: podujatia bývajú ai 
v moskovských park·och a iných 
priestranstvách hlavného mesta. 
Operné a ba letné predstavenia sú na 
scéne Veľkého divadla a v kremeľ
skom Zjazdovom paláci. 

Tohto roku už po deviaty raz bol 
v dňoch 5.-13, mája medzinárodný 
fest ival Moskovs ké hviezdy. Domáci 
návštevn!cl l niekoľko tisic z.ahr.a
nlčných hosti, kllorl prichádzajú pra
videlne na festiva l, ma,111 prlležitosť 
sl edovať koncerty vynika iúcich so
·vie tskych inte!1pretov ak·o ie G, Viš· 
nevskaja, D. Oistrach, E. Gilels a 
inL navštíviť operné a baletné rpred
stavenia Veľkého divad[,a so svetovo 
presláveným! umelcami, alebo sa po
teš.iť umením slávnych tanečných ko
lektívov ako sú Ber•iozka; Akademic
ký súbor národných tancov ZSSR, Sú
bor národn\1ch t ancov Sibíri .a ďa·lš ie . 
Tohto roku sa na festiva le podieľali 
ai dv.a moskovské C·irkus~. Divad·lo 
estrády. a Leninqradský• Musilc- hall. 

V dňoch 22.-29. a or!la ie festi~al 
Leninuradská hudohná 1ar. Je j cie
ľom je zoznámiť poslucháča predo
všetkým s na.i !P.pšími skladbami le
ninr:~radských skLadat•eľov v predv,e
d·ení . leningrad.ský·tjh ·inte;t'p!'Ct<Ov,. ako, 

je Leningradská fi lha.rmónia, Lenin
gradský akademický zbor rozhla,so
vý zbor v·edený O. Sandlerom, orc)1es
ter ruských ľudových nástrojov , v.r:~ 
dený di,rigentom Andrejevom atď. 

Festival Biele noci je v Leningra
de v dňoch 21.-29. júna. Zúčastňuje 
sa ho opera a ba let leninqradského 
Divadla S. M. Kir·ova, sólisti a súbo
r y Leni.ngradsk ej filharmónie, ďalšie 
popredné súbo·r.v mesta a r ad hosťu
iúcich umelcov a kolektlvov. 

Festival Donská hudobná jar :je 
od 6.-12. mája. Tohto roku - ako 
to bolo aj u iných fest ivalov, ho ve~ 
nova!! 50. výroč·iu vzniku ZSSR. Na 
Pt'oqramoch koncertov tohto fest i
valu sa objavujú die la skladateľov 
z Moskvy, Lening·radu l zo zväzo
vých republik. Festivalové koncer ty 
sú v mestách i v IPOI'nohos:podärskych 
oblastiach Donu a severného Kauka~ 
zu. Na záver sa tradične zúčastňujú 
hostia festivalu - skladatella, kto·rl 
svoiiml dieLami obohacuiú koncertné 
proqramy, 

Polárne žiary ( Sev.e.rnoje si janije ) 
je názov festivalu, ktorý spo:iu ie hu
dobné slávnosti us•poradúva.né v 
·omsku, v Tomsku a v ďalších okres
n,ých a priemys.Jových centrách zá ~ 
,p.adnei Sib!rl. Vystupu.1(! na ňom ko · 
!ekt lvy a sólisti Tomske j štätne.1 ľ i l · 
ha,rmónie a ďalší sovietski ume lci. 
Táto hudobná udalosť je vždy od Zla
č iatku J.eta - od 25. iúna do 15. i\1-
la. 
Veľkou hudobnou slávnosťou .i e 

tiež Stav·ropolská jeseň v dňoch 
30. septembra - 8. októbra v mes
tách Kubáne a Seve.rného Kaukazu. 
Milo•mícl hudby t u maj\1 príLežitost 
zoz·námiť sa s tvo·rbou sklad·ateľov 
rôznych oblastí ZSSR. Súčasť>Ou fest i
va lu s \1 str etnut ia skl adateľov s pra
covníkm1 priemyslových závodov. 
poľnohospodárskych podnikov v kra~ 
il, so študentmi a voiakmi. Na kon~ 
certoch pr.avi,de lne vystuouiú ,po•ore d
ní umelci z Moskvy, z Leninnradu· .a 
ZoO zväzových republík. Pre hostí f.es
tiv.alu sú orf:janlzova·né zá iazdv do 
miest Stavrooolske ·i oblasti na kto
rých s1a môžu v plnei šírke zoznám iť 
s úspechmi ;pracu iúcich Severného 
Kaukazu vo všetkých oblastiach živo-

. t a. G. P. NIKITIN 

komornej hudby k najmenej atraktiv
nemu zloženiu. Čím sl to vysvetľu,iete? 

J.e súčasťou t radíci·e, že sme pokla 
daní za akúsi nudnú kuriozitu, čo súvis! 
s historickým vývojom hudo bn.ých ná
strojov. U sláč ikov bol skončený už v 
minulom s toroč!, naše sa najviac zdo
konalili až v pos ledných päťdes.iatich ro~ 
koch. Pr.edtým aj huslista v orchestri 
mal vždy o jednu hviezdičku na pleci 
viac - ako dychár . P.ri starej nástrojo
vej technike sa pre dych ový súbor da li 
komponovať iba diela, aké rpís al napr. 
Hejcha, od klasikov počínajúc, je kvin
teto pre skladat€ľov len okrajovou Zá

. Jež.itosťou. Scim však · presv·edčený, že 
keby Brahms: mal k · dispozíoii dnešné 
nást ro je, určite by prJsrpe.J do dycho
vej literatúry radom diel. Koncertn! 
nävštev.nici vadi vidi.a v IP'l'Ogramoch 
známe mená: Mozart , · Beethov·en, Schu
bert. my im . ich' VŠak . nemôžeme UV•iesť, 
p.retože pre nás nič nezložili. Pret o sa 
t iež svetový komo;Jmý repertoár skladá 
z •mnohých veľkých sláčikových kvartet, 

Norholmove prelúdium je súča&né svo 
jou modernou ·j ednoduchosťou, -plsal ho 
priamo pre náš súbor. V repertoár! má
me, s amozr.e.;me, i avantr:~ ardnejšie die· 
la. A Nie lsen? To j e náš Janáček. Vo 

·svete teraz d·ochádza k renesa-ncii jeho 
tvorby, a j Bernstein nahral nie·ktoré je
ho diela na plat ne. V Dánsku .ie tento 
novoromantický majster vel\mi populá1"-

. ny . a tvorí vždy vrchol Pť0!1ľamu. 
čo by' ste nám povedali zau.iímavi 

na záver o hudobnom živote v Kodani? 
Máme 'š tyri symfonické t tHesá. Urči 

tou zvláštnosťou :je orchester zábavného 
par ku Ti voli, k torý . v lete raz za · týž· 
deň uvádza t ie.ž symfonické programy a 
v .:t ime s nimi chodí na ·zájazdy ' ' do• de· 
dinský·oh I'I'Ii:est . Najvýzn amne.išlm súbo· 
rom je K·ráľovská ka1pela, ktor.e.i členo· 
v-ia sú zamest nancami O•pery, a pret !) 
usporadúva iba 6 abonentných ' koncer
tov !L'•očne a nemá s táleho hudobného 
riaditeľa . Z·a d i·r igent ským pultom Sla 
striedajú hostia, medzi na.ičastejší·ch 
pat.r! najmä Rowicki a Semkov z Poľska. 

Dychové kvinteto z Dánska 
a l·e prak!tioky zo žiadneho veľkého dy· 
c.hového kvintet a. Publikum je ochot né 
na deväť sláčikových kvartet vypočuť si 
jedno naše kvintet o. 

A čo súčasní autori? 
S rozvojom nástrojovej techniky sa 

otvorili skladateľom nové tvorivé mož
nosti. V naš<Om sťoročí vzn iklo u.ž veľa 
pekných diel od Milhauda, Hindemitha 
a . i. Mysl!m s i, že ak si poslucháči zvyk
nú vnímať l dnešnú hudbu, v budli.c ~ 
nosti ocenia tiež dychové kvin tetá. ,So 
súčasnou hudbou máme najlepšie skú
seno·sti, a preto . sme s komponistami 
v úzkom kontakte a nové diela si ob
jednávame priamo u nich - na základ'e 
š tát,nej pod;po.ry. 

Preto aj hudba 20. storočia mala pre
vahu l v prOJJramoch vašich konceľtov 
na Slovens.ku? 

Mohli sme uvies•ť niektoré Heichove 
kvint eto, ale dali sme prednos·ť tomuto 
zostaveniu. Kvi·nteto J . . Ch, Baeha ·ie 
veľm i vvdoron otl "cJ, .. t4C' IO" nr'1''" " nn
dobne ruského pôvodu, lebo ho hrá :.. 
me z ruských nôt. Milh ~ ud ovu suit u má
me ve ľmi radi, naštudov.al iu s nami 
náš veľký pr iaznivec - dirigent Ce libi
d.a che, kto·rého vyt rlbené predstavy o 
hu dobnom zvuku sú všeobecne známe. 

Kráľovská kapeLa je prakticky na ,;.st a·r .. 
ším orchestt:om na svete, o ,i e j činnos • 
t i existujú doklady už z 13. storočia. 
T.eraz ,ie názov iba symbolický, ale toh
to roku zo·snulý k·ráľ Friedrich IX, aspoň 
raz do roka tent o orchester ciJirir:Joval. 
Nebol t o iba f-o~rmälny akt, on skutočne 
dir.i~Jovanie št udoval. Na prácu s a1t• 
samblom nemal veľa času, preto sme 
za jeho dir igovania hr ali iba repertoá
rové di·e la, napos ledy Beethovenovu 
6. symfóniu. Dirigoval tiež operné pred~ 
stavenia, mal r ád najmä Wagn·er.a, Ver• 
diho a Straussa, Komornú hu<lb\1 v Ko· 
dani organizU.1\1 súk:romné spolky, .ie to 
tak trochu idé.alizmus, pretože návštevy 
mie sú g.r.andiózne a štátna podpora tiež 
nie. Máme tiež niekoľko sláčikových 
kvartet , naprtk1ad Dánske, ktorého či n
nosť rp lne zabezpečuje št át. Letné kon~ 
certy pr.e tur istov us•poradúva mest ská 
spt~áva (13 za mesiac) - buď v chrá· 
moch, alebo múzeách , vonku by to bo~ 
lo nem-ož·né, l·e"bo vždy prš!. a lebo vani•e 
od mora silný v•i·eto.r . Nakoniec ešte to, 
že v pos'l,ednom roku hos.ťova.J:I v Kodani 
V·aše kvartetá - Janáčkove, Novákove 
a Smetanove, Musici di Praqa a Sloven
ský komorný orchester. 

' MIR OSLA V SULC 

Gilelsovci uzavreli festival 

V úlohe Zuzanky vo Figarovej svadbe 
vystúpila Edith Mathisdvá. 

Sestnástym symf onickým koncertom 
( 30 . augusta t. r .), na ktorom h rala Vie
denská f ilharmónia pod taktovkou Ka·r 
l a Bohma, sa skončil letný f estival v 
Salzbur gu. Sólisti záverečného k oncertu 
boli sovietski klaviristi Elena a Emil 
Gilelsovci, k torí predniesli Mozartov 
Koncert pre dva klavíry a orchester. 
Tohtoročný festi val, okr em činohernej 

zložky, bol opäť prehliadkou najkvalit
nej.~ích symfonických telies, prominent
ných sólistov a operných inscenácií . 

Predstavili sa Viedenskí filhannr:míel, 
k torých okrem iných dirigovali K arajan, 
Bôhm, Abbado a David Oistrach, · ra
kúsky symfonický orchester ORF, dráž· 
ďanská ·staatskapelle · ·pod taktovkou, 
Sanderlinga, Ozawu, Karajana, Jurija Si· 
monova a Bohma a Berlínska f ilharmó
nia .. 

.Spomedzi sólistov týchto orchestrov 
spomeňme aspQň Pet ra Schreier a, Svia·· 
toslava Richťera; Dat!ida Oistracha, Gi· 
l elsovcov, Dietr icha Fischera -Dieskaua a 
p~ristu Ludwigovii. 

Rad diskusii a polemík medzi odbor·• 
nou kri tikou vyvolali dve nové naštudO·• 
vania opier W. A. Mozarta. Herber t von 
K arajan v spolupraci s režisérom Jea ., 
1wm-Pierrom -Ponnellom predviedol Ei· 
garovu svadbu .a K arl Bohm a Gilnther 
Rennert Cosi fan tutte. Porovnávali Sit 
k oncepcie a štýlové ponímania Mozarta 
u d1Joch z najvýznamnejších súčasných 
dirigentov. Kritika ocenila na prvom 
mieste Bohmove Gosi fan tutte v ideál · 
nom sólistickom obsadení s Gundulou 
Janowitzovou (Fiordtligl), s mladou 
mníchovskou mezzosopranistkott Brigit't'e 
Fassbaender ovou ( Dorabella ), s černo3· 
skou subretou Reri Gristovou (Despina ) 
a s nemej príťažlivým pánskym t r iom: 
Peter Schreier, Hermann Prey, D ietrich 

, Fischer -Dieskau. V Karaj anovom ·obsade"' 
ní Figarovej svadby vynikli Teresa Ber..: 
ganzova (Cherubín), Wal t her Berry (fi., 
garo) a Edith Mathisová (Zuzanka) . 

Z operných produkcií reprízovali Onos 
zo Ser ailu v naštudovaní L eifa Seger ., 
stama ( v minulej sezóne dirigoval Slo« 
venskú f ilharmóniu) , Otello, D01l Pas., 
qual e, Bergov Woyzeck a barokovú ope .. 
ru Rappresentazione de Anima e dt Cor"' 
po. 

Z ďalších udalostí ( sólistické reci tá .. 
ly, vokálne koncerty, mozartovské ma .. 
ti né ) bol o - i pre náš hudobný život -
podnetné uvádzanie Mozartových nesmr• 
teľn)}ch a u r!ás,. žiaľ, málo známych 
koncertných árií v podaní popredných 
sop1·anistiek a basistov. 

Pavol UNGER 

• Prvou prem iérou novej sezóny vo viedenskej Státnej ope.re bude Moz artov 
Don Giovanni v hudobnom naštudovaní Josepha Kripsa a v r éži·i Franca Zefirelli · 
ho. e Bu lha~ské o,perné divad lo v Stare j Zagore uviedlo predne dávnom premié ru 
opery Dobrý človek zo . Sečuanu (1pod ľ.a rovnomennej hry Bertholda Brechta) od 
?omäceho skladate ľa Simeona Pir onkova. P.odľa novin Narodna · Kultura pa:t::d táto 
Inscenácia k tomu na jlepšiemu, č·o sa na bulharských operných javiskách za posled
né roky realizovalo . • Tohtoročný medzinárodný hudobný festival štajers•ká je
seií bude . na jbohatší a na jrozs tahle.i ší vo svo.ie.i doterajšej histórii. Pt;ičiňu ;je ·sa 
o to predovšetkým päťdesiatročné jubileum Medzinárodnej spoločnosti ,pre súčasnú 
hudbu. ktoré sa bude oslavovať práve~ v rámci tohto ,t·akúskeho festivalu. štajerská 
jeseň oo núka 14 koncertov Medzinárodnej sooločn ostl pre súčas·nú hudbu, · 2 ba
le t né predst avenia, 3 šansónové večery, 8 činoherných predstavenl, 18 vý.stav, 
16 orednášok na odbor nom sympóziu. 10 prednášok v t•ámc.! š-ta ;erske.1 akadémie 
a desiatky iných podujat!. Na koncertoch 1PO•Pri domácich rozh lasových telesách 
bude účinkovať Komorný or cheste.r rozhlas u a televízie zo Záhrebu, skupina Die 
Reihe , Muslque vivante, organi>t~ Gerd Zacher fl !. Inšti tút pr e skúmanie hodnôt 
pripravil sympózium na tému ,. Nová hudba a festiva l". Očakáv.a sa, 2e dis·kus ia bu
de ma ť kr itický ( i sebakr it ický ) charak ter. 



Obrazom 

Veľký záujem 
·.la trenčianska-. 
t eplickej pre-

. ltliac{ke vzbudili 
1tlad! nádejnl 

interpreti: 
f.lautista Ján 
figura, hornis 
ta Jozef .llléii 
(sprevádza . M. 
Starosta) , re .. 

prezentantka 
Maďarskej ľu-: 
dovej re-) 
publtky - hus-. 
tistka Már ia Bá
lintová a host 
z -Poľskej ľu-. 
dovej r epubli
ky - čelistka 
Cecylia Berczy -. 
ková (pri kla
víri prof. R. 
Uacudzinski ) . 

Snimky: 
.. P. Saský 

e Našl v za-
hrdnlčí: SKO 

pohostinsky 
vystúpil na fu s
ti vale ,,Mr.armor 
a zvuk" v 

Arandjelov-cd 
(SFRJ) - dňa 
9. · sept€mbra t. 
r . V dňoch 21. 
a-ž 24. X. t. r. 
bude to tsté 
tel€so hosťovať 
v . Budapešti, 
Sz~~de . .a ·, 

Naď.~k.a<niis-i. f ! 

Karol Tóth a 
Zofia Tóthová 
odchádôi:ajú na 

:.'dednoročné an
gažmán do Slo• 

>ro'VJ.nského • ··tlá" ·. 
·?rodného divad.J · 

la v Ljubljane. 
Peter Michalica 

o hudbe V Bratislave žije skladater Ján 
M ó ry, dnes osemdiesiat·ročný pán, 
ktorý svojím bohatým život()m pred
stavuje reprezentanta a svedka viac 
ako polstoroč-nej histórie toho, čo sa 
v hudobnom živote na Slovensku dia
lo, odkedy sa osobne začal oň zaují
mať. Pri p-ríležitosti jeho nedávneho 
významného jubilea sme Jána Móryho 
navštívili a spolu s ním zaspomínali 
na ľudí l udalosti, ktoré formovali 
j eho bohatú hudobnú tvorbu. 

" .Zivot, dielo, 
spomienky 

- Na-rodH som sa v Bans·kej Bys
trúci, a~e často som chod-il k mojej 
tete do I<·remnice, kde som rpočui 
o J . Levoslavovi Bellovi. To je prvá 
s,pomienka na tohto skladateľa. Ako 
dietla som ho i videl a mal možnosť 
pozdraviť. Jasnejšie spomienky ma· 
však viažu k Viliamov! F!gušovi-Bys
trému, ktorý pôsobil v Banske j Bys
t ric·!. Hoci bol med~i nami veľký 
vekový rozdiel (Figuš s.a narodil v 
roku 1875, Móry v r. 1892), stretá:. 
va.l! sme sa s-koro de<nne. Chodil som 
okolo jeho domu, často ma pozýval 
k sebe - a tu sme si prehrávali 
jeho skl·adby. Neskôr, keď som s.a 
presídlil na Strbské P leso, navštevo
val ma, pretože bol veľkým turis
tom. Každoročne vystúpil na Kriváň, 
a prl tej pr!ležitostl pobudol u mňa 
také 2- 3 dní. Ale do Tatier chodili 
aj ini ume l-ci - s pom!nam s i napr. 
na Martu KlrásovO, tej som venoval 
a j mnohé p·iesne . . . Viacet•! hostia 
chodiLi i z cudziny. Ale vráťme sa do 
Banskej Bvstrice. 

- Klav!r som študO'Val u prof. 
Schei·nbergera. Keď som zmaturoval, 
poka:ačoval som v štúdiách práva -
ale v Budapešti. P.o vojne som sa 
vrátil do Budapešti, lenže medzJtým 
m i zomrel otec, musel som po ňGm 
prevziať r odi.nné povinnosti v Ban
skej Byst rici, a tak SQm v .tomto 
meste zostal do ne.skorš .. ieho odchodu 
na St.rbs•ké Pleso. Moje bystt·ioké po
kusy patrili väčšinou ·tamojšej kape
le, PT·e ktorťi som robil rôzne úp1·a-

_ vy. Med.z.itým som, sa vzdelával v 

- O~Labufom 
• Jazere, 

hudbe, a tak skladby nap!sané ne
skôr v Tatrách, boli už kompozične 
.vyspelejšie, než prvé pokusy. Inšpi
roval som sa hodne prkodou, v kto
r ej som žil : tak vznikla suit a Pod 
Kriváňo-m, S!()venské . pastierske tan
ce. Spišské t ance, t ri zošity Spiš
ských plesní a Spišských balád IJ).re 
klavír a 51pev, symfonická báseň Pod 
Tatrami, roz~rávková hr.a z · tohto 
rp·rostredia Hrbatý Petríček •. • 
atď. 

- Hrbatý Períček bol v r. 1929 
uvedený v Moravskej Ost•r.ave. Tu som 
sa zoznámil s istým novinárom, kto
rý mi· ponúkol text na operetu Zim
ný románik. Páčil sa · ml, v' krátkej 
dobe som skomrponov·al hudbu - a 
t-ak vzn ikla opereta, ktorá prešl·a po 
javiskách takmer ce lej r·epubl!ky. Na· 
písal som 13 javiskových prác, väč
šinou spevohry. Pr-vou bola Biela ho· 
lubica, uvedená v B·r>ne r . 1925. o 
dva roky neskôr vzniklo Torrero, v 
r . 1929 už spomína ný Zimný r().mánik 
- hral sa až v š•tyroch rečiach. Na
s ledovala opereta La Valliere, potom 
Slečna vdova, Nám()rný kade t, Všet
ko pre teba, Nevesta z lepších kru
hov .•• atď. 

- Poslednú som napísal o.perú Zla
tovláska - dokončil som ju v r. 
1944, orchestet• SND ju pr·ehra l. a l·e 
bola vojna, lné starosti, a tak s·a to 
to dielo nedočkalo premiéry. Moji 
libretisti? Boli náhodn! ..• :Počuli, že 
píšem iaviskové hudobné práce, po
núkli mi texty a z nich som si vybe
ral tie n.ajvhodnejši·e. 

- Veľa skladieb som nap!.sal pre 
deti ·- . ako inštruktívnu Hte·r.atúru. 
Po odchode zo štrbského Plesa som 

totiž pôsobil ako riaditeľ Hu:do'6ne·i 
školy v Sp.!šskej Novej Vsi. Vyšli 
pod názvom: Deti sp'levajú . a hrajú. 
Keď som mal pr!ležJtosť a zvlášť dob
rú pohodu. komponova l som piesne, 
väčšinou na bá.s.ne mojich obľúbe
ných autQrov. Jedným z nich bol 
napr. Rilke. Ale známe boli i piesne 
na poézi-u R. Wild·a, R. Dehmela, 
R. Ta~o·r·eho ... Veľa pi-esní a ostat · 
nvch sk1adieb vyšlo tlačou, a le koľ
ko Ich nahral rozhlas, či vyšlo na 
~ramo.pla·tniach - to veru nevit;Jm. 

- V roku 1960 som odišiel oa dô• 
chodok, .postUIPtlle som ·vypadol z hu
do&ného života, ale ešte som pisal, 
komponoval. Postupne skončilo aj to 
- a zostal som sta1·ým človekom. 

- O čom hovorlli moje o.Pet·ety ? 
Nuž, o čom a9i . . • Bola v nich láska, 
tá predovšetkým, kus histórie, pek
né pro~tredie, zau j!mav! ľudi.a, hud
ba bola melodická, neinšpiroval som 
sa anl nemeckou, ani maďarskou 
operetou - vychädzal som zo seba. 
Posta-vy mojich hrdinov s pievali zná
mi umel-ci, dnes patria medzi narod• 
ných: či to už bola M. I<išóňová-Hu
bová, alebo Janko Blaho, či zasL ume
lec St. Hoza, ale'bo Fr. Kr!štq.f Ve· 
selý, Zita Ft··ešová .a pod. Obecen

. stvo ope-rety ·prijímalo s pote~e.ntm, 
veď napdkcm - mal-i a j ten oieľ. 
Chceli vyč'arlť ľuďom· na tvárJ 'lismev, 
priniesť dm uspokojenie, rados.ť, ,po• 
hodu. 

*** 
Dodatok: Ján Móry ·sa dožil osem

desiatky. Dnešná generácia návštev• 
nikov hudobných divadiel si S()tva na 
neho pamätá. A predsa Vytv()rll· die
lo, kt()ré by si zaslúžilo spomienku 
- ak nie ináč, nuž aspoň na jednej 
profllovej gramoplatnl. Jeho operety 
nielenže slávili · úspechy na všetkých 
- či takmer všetkých - javiskách 
domácich a mnohých zahranľčných. 
ale vytvorili aj základ pre tvorbu 
~eho pokračovatefov a nadväzovate
ľov, res p. rozvíjatel'ov toho, o čo sa 
sám pokúsil. Bystrosť, čipernosť 
skladateľa - napr iek vysokému ve
ku - , jeh() skromnosť a sympatie k 
všetkému, čo sa v hudbe Slovenska 
deje, sú obdlvuhod.né. Prajeme jubi· 
Jujúcemu majstrovi, aby sa jeho prá
ca ohodnotila i oJ?siahle.išie, než t ým-
to malým zastavenim. · 

TEMZIA URSINY OV Á 

ll základ predpísaného súťaž
ného program·u, za dôležit ú pre 
technický rast tanečníkov? 

· -. · · slov~nský 
·.husl·is·ta · - vy:. 
, stúpi na festi 
vale v Plevene. 
Vladi mír Rusó 
(organ) bude 
mať 19. X. t. r. 
koncert vo 
Freibergu a 24. 
X. t. It'. v Dráž
ďanoch. 

o Varne a inom~ •. 

li Rozho.tlne. Mysllm, že by 
Ich mati vyučovať v rámci kon
certnej praxe na ta.nečnom od
delen! 'kon'zerv·at órla i V.SML!. · 
Veď práve na záktad-e trad ič
ného · repertoáru bolo možné 
<JCeniť interpr-et.aoné majstrov
stvo sovietskyCh súťažiacich. 

I<torá z moderných choreo
grafických kreácií sa vám V() 

Va.rne najlepšie -páčila ? 

·na súčasnťi pohybovú kompoz! -· 
eiu - .ieho jazzov-o laden á-Štlí · 
dia Zeriavy v podaní Ľ.ubov 
I<unakovovej a Marata ,Daouka
;feva (ziska! 111. cenu.) · bola 
pr!jemným osv·iežen!m súťaž
ného IJ)r-ogramu. MedzA pozoru
hodné súčasné kompozicie pat
rilo aj dueto· z ChačaturJanov 
ho S.pa.rtaka; ktoré maďarským 
k olegom I<atali.n Csarnóyovej 
a G.vorgyovJ Vámosovl naštu
do-val László Seregi a Kjurč!n 
ského Diafonickl\ štúdie, ~to.ré 
pre sólistov sofi jského experi
mentálneho súbo1·u Arabesque 
s tvárnil náš px.a.žský · choreo
gra f Jii'! Nemeček. Tešilo ma, 
že aj jemu udelili cenu za m o
dernú chor.eograf4Ckú k1·eáciu. Jubiieum 

luiickosrbského. skladateľa 
V drážďanskom ä chot-ebuzskom ~r.ajl NDR ~ije čul'ť·m ltul

túrnym životom slovanská menšLna Lužických Srbov. · Ich ja
zy-k - podobný češtine a poľštine, s moohými starobylýrmi t vár
mi - P<> obdobi ťažJkého nacistického útlaku zonoovu ožil v dneš
nej NDR, kde majú Lužickf Srbi širokú · kultúrnu autonómliu. 
Ľudová kulbú.ra Lužických Srbov zachováva osobitné črty -
najmä v k.r.o.ii a ľudových zvy'l<'loch. ' 

Podobne ako n aše národy, p.r.echádZiali v ~inulo'm storoči 1 Lu
žlckí Srbi obdobi-ni. národného obrodenia. V tomto rokU sl IPri
pornfnajú 150. vý·ročie narodenia jedného zo svojich :najvýznam
nejších nár-odných buditeľov, hudobného skladateľa, d·irigenta 
a o·rganrizátora I< ORLA A WGUSTA I<OCORA. 

K. A. I<ocor (5. 12. 1822 - 19. 5. 1904) - povo18Jllím uč•iteľ 
11 r egenschorá - bol pt'Vým lužickosrbským skladateľom umelej 
hudby. Písal v národnom duc.J'lU !Piesne (mnohé z nioh zľudo
veli), piesň<Jvé cykly, zbory, kLavlme a komot"né skladby, ora
t órdá, .rekviem a opery (Jakub a Kata - p r vá lužiclrosrbská ope- • 
ra). Zbieral a upravoval ľudové piesne, organizoval spevácke 
sláV~nosti a iné kultúrne a národnospoločenské pooujat!a. 

Na· počesť 150. vý.ročia na..-odenia tohto významného lužick•o
srbského de.iateľa vydal riaditeľ Srbského kultúrneho a~·ch!vu 
v Budyš1ne dr. Frldo Métšk súpis pozostalost i K. A Koc-ora 
-'od názvom: K. A. I<OCOROWE ZA WOSTAJENSTWO W SERB
SKIM I<ULTURNYM ARCHIWJE (Dokumentac-i,ia k prihotam 
150. p.osmjertnych narQdninow K. A I<ocora a III. Festiwala 
serbseje kultury. Dom za srbske ludowe wumelstwo w Budy
šinje. 1971, 39 s .. 41 obr. pr ll.), 
· Publikácia sl k!.adi.e za ciel' upozorniť hudobných bádatel'ov na 
K A. Kocora. pod nietiť Ich k dôkladnejšiemu kll'itdckému zhod

. noteniu jeho diela a širšiu verejnosť zoznámiť s bohatstvom lu-
' žic~ého kultúrneho dedičstva. Opisu je osudy I<ocorovej hudob
. 'nej .,ozostalosti, podáva jei súpis. zaoberá sa aj šir.šfmi sO
víslosťami Kocorovei činnosti a tvorby. V závere je bibliografia 
diel K A. Kocora l literatťiry o ňom. 2ivot a die lo sklad.a teľa 
dokumentuie a.i 1pek ná a boohatá obrazová prUOJha. 

Lužick! Srbi patria spolu s našimi národmi a Poliakmi k sku
pine Západných Slovanov a leb jazyk :ie nám zo slovanských 
rečí najbližši a najz.rozumlteľne.J št. Napt"ie'k tomu sťi naše vedo-

. mosti o Lužických Sr-boch a !ch živote pomerne skromné. Bohatá 
publikač·ná činnost i čulý kultúrny život tohto najmenšieho slo
vanského národa si však zasluhujO väčšiu pozornosť ich slovan
ských bratov. Knižočka o K A. Kocorovl môže byť vhodným 
!POdnetom na prebudenie záujmu o vzájomné poznávanie a zbli
žovanie našich národov, . y, DVO:AAK 

'(DokOIIlÔenie z 1'. str.) 

cenu. Z kategórie profesionál~ 
nych sút~iacich elega.nt·ná a 
t€chnicky i-stá Ľu'bov I<unako
vová, v.ktuózny Vladimk Fe,ďa
n Ln - d-ržiteH-a I. ceny a zla
tých medailí. atletioky zdatný 
Vadim Tadejev. ktorému udeli
li strdebOiilnú a sympat ický Kirk 
Peterson, ktorý ziska! bronzo
vú med·aHu. 

V čom vidíte základ výraz
ného úspechu S()Vietskeh() tea" 
mu? 

• V starostlivom výbere 
uchádzačov o štúd-Ium bale tu a 
v systemizovaných učebnýoh 

osnovách, vypracovaných na 
zá'klade dlhoročných s kúsenos
ti. Deväťročné deti začínajú s 
intenzívnym t réninQom pod <lo
zoNm vy.nikíl.iúcich pedagógov. 
Techlllika s nJmi rastie, stáva 
sa samozreJmosťou. Absolvujú 
ako 18-.r-očon í, dokona.le priplra
venl zvládnuť náročné požia
~avk.v profesioná lnych súborov. 

Považujete zna lost' tradič
ných Pas de deux a variácií z 
klasických baletov, ktoré tvori-

• Dnes už svetoznáme Dol
larovo choľ€ografické stvárne
nie atmosféry sOboja, Le Com
bat ·skladateľa De Banf1eld.a. V 
tomto duete boH ne~·roúta a 
n.apätde zdôraznené v rýchlych 
krokovýoh väzbách, zatiaľ čo 
wchná č-asť tela znázorňovala 
dôstojnosť a pokoj. Záverečné 
ada9io bolo nezabudnuteľ111ým 
vyvrchote.nim tohto nevšedného 
diela. Páčili sa mi Rachma
ninov·e Prelúdiá v chore-ografii 
Bena Setevensona, vyZIJ1,8mena
ného cenou za vynaliezavé 
stvárnenie súčasnej témy. In
terpretov - Michelle Leesovú 
a Denisa Poola odmenili ce
nou za naj lepš-iu partnerskú 
spoluprácu. Ďa le.i t o bola bal
kánová scéna z Prokof.ievovho 
Romea a Júlie, stvárnená mla
dými chor€0gr.afmi N. I<a·sat
kinovou a J. Vasiljevom. Vo 
Varne Júliu t ancovala lyrická 
Ľubov Geršunovová (IV. cen.a ), 
Rómea mužn.Ý Toľa Berdišev 
(vyznamenaný cenou najlepšie
ho pat"tner.a ). ChOiľeograf Ma-' 
.io•rov bol .iedným z týoh, kto
ri získali cenu za poz.oruhod-

Z čoho st e - v rámci festi 
valu - m ali najväčšiu radosť? 

• Samozrejme z I. ceny a zo 
zlatej medally, ktorú v kate
górii juniorov zlskala naša 16-
ročná Hana Vláčilová, žiačka 
tanečného oddelenia ip.J'ažl,lkého 
k()nzervató-ria. Náročný reper 
toár, ktorý st zvolila, zvládla 
pod pedagogickým veden!m ná
rodnej umelkyne Olgy S.kálovej 
nielen technick~. ale získala si 
čl·enov poro ty aj p.rljemným, 
mladistvým tanečným pre.ia
vom. 

Gabrielu Zahradníkovú noml· 
novali za účastníčku Medziná
rodnej baletnej súťaže, ktorá 
sa uskutočni v Moskve, v júni 
roku 1973. Je dobré, že už po
zná podmienky boja a at mo
sfé-ru podobných podujati. 

Zhovái'ala sa: 
ALICA PASTOROVÁ 
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Eugen Jochum 

ib ako je veľký kult Ri
ll eharda Waf:)ner.a v Nemec

ku :.a• tobôž v meste · .,jeho" di
V!Ú:lla, tohtoročny Bayreuthský 
festival ( 21. 7. .:..._ 24. 8. 1972) 
bo1. predsa len :akousi antici
p ác.!ou udalost!, ·ktorá v nasl e
dtl'júcich dňoch zatieni.Ja všet
kó< dianie. Atmosféra Bay
t'ťi'uthu dala cít iť , že v Ne
meckej spolkovej r epublike sa 
chystá udalosť udalosti. - XX 
le tné olympijské hry v Mni
chove. Festivalové mesto, ako
by si nechcelo rozhnevať svoj-

.rty 

A k .ie tento festival už tra-
dične chýrny účinkovaním 

dirif:)entských a speváckych 
hv!.ezd. 1pričom režijná stránk.a 
boJ.a doposiaľ výsadou dedičov 
Waf:)nerovho Gesamtkunstwer
ku, tohto roku poriadatelia pri
zvali k spolupráci re~tsera 
Giitza Friedricha z Komickej 
opery v Berline, ktorý spolu 
so šéfdirigentom Metropolit an 
opery v New Yorku Erichom 
Leisdorfom pripravil novú in
scenáciu Ta n h ä u s e r a. Pre
miéra vyvola la množstvo pole
mík pre inscenačný prístup re
ž.iséra , myslfm si však, že 
všetky polemiky sú bezvýnam
né voči podstate diela , kto
rým sa kedysi začalo veľké ob
dobie novoromantickej hudob
nej drámy. 
N a festivale B.ayreuth 1972 

boli ďalej uvádzané t ieto 
diela : Lohengrin (diri -
gent Silvia Varviso, réžia 
Wolfgang Wagner, v titulnej 
roli Hené Kollo), Pa rsifa l 
( diriQent Eugen Jochum, ré 
žia Wielan(l · Wagner, v · t itul
nej roli James King ) a celý 
Pr ste ň Nie be l un Q o v. 
Súborné prevedenie tet·r.alóQie 
(Zlato Rýna, Valkýra, SieQfr,ied 
a Súmrak bohov) je skutoč·ne 
neopakovateľným zážitkom. 
Tam . . kde interpretačná zložka 
ie IPlne adekvátna tvorivému 
rozmaphu autora, a ni štvordňo
vý maratón nemôže ubrať sil
nému <'1Tl"tív•1totn• t zá7itku. Za
slúžili sa oň jednak inscená-

z. Bayreut u 1972 
:l ,: . ' . : .. . 

nolympijského ~ .. 

ho Wagnera, zaiste vynaložilo 
maximum ús•ilia o udržanie 
tradič·ného fes tivalového napä
tia a usporiadateľom sa i v 
tomto roku podarilo pripraviť 

·pe~fektnú. "wagnerovskú shoW" 
no množstvo zahraničných hos
tí;'na;mä 'druhej polovice f,estí
val.u,> dáv;alo , pocítiť, · že ,Mekka 
v.iaj:jneriánov je tentoraz viac 
l·en·· • rprestu.pnou .. ··stanicou do 
lVl'ňfc·hova .. •. . 

tor! (dirigent Hors t Stein a re
žisér Wolfgang Wagner) , ako 
aj vynikajúce spevácke indivi 
duality, z ktorých spomeniem 
a.s·poň Thomasa . Stewarta a 
Thea Adama (alternovali Wo
tana). Jamesa Kinga (Sieg 
mund ), Gwyneth Jonesovú 
fSieqlinda. ) Caterinu Ligendza 
(Briinnhilda) a fenome-nälneho 
Jeana Coxa (Siegfried). Neza
budnuteľným zážitkom pre 

mňa však bol dirigentský vý
kon 70-ročného Eugena Jochu
ma, ktorý sugestívne ovládal 
obrovský i-nte·rpretačný aparát 
v Parsifalovi. Perfektný v,ýkon 
festiva lového orchestra je len 
samozre jmým dop lnkom cel
kovej atmosféry v divadle s 
neuveriteľnou akust ikou a pri
slušným spoločenským mi
lieu ... 

Pocho.piteľ.ne, z profesionál
neho hľadiska ma zau~íma

li aj podrobnosti okolo samot
nej organ izácie a zabezpeče -
nia' fés·tfva·lu, <f n.ajmä ·'celého .. ·· · . 
systému skúšobného procesu 
na tento uni·kátny fes t ival. 
Mal som možnosť prezrieť si 
komple tnú modernú (a bez
chybne fungujúcu) jav.iskovú 
technológiu, nazrieť do záku-
lis ia "akust ického zázraku" v 
orchestrišti. ako aj spoznať vý
borne !Projektované zákulisie 
pre umelecké a technické zlož-
ky divad la. Zdá sa až neuve-

Predstaviteľ Siegfrleda - Jean 
Cox. 

rite ľ•né, že hoci samotná prí
,prava festivalu trvá prakticky 
po cel_ý rok, na priame naštu
dovanie nového titulu a zopa
kovanie prenášaných inscená
cii z p·redchádza;júceho rečni
ka sú k dis:pozioii len 3 týž
dne dvojitých frekvencií. Mal 
som možnosť zhovárať sa s 
viace·rymJ účinkujúc,imi (mi
mochodom, na festivale pra
videlne ÚČ·inkujú členovia zbo
ru a technický personál z ND 
v Prahe), ktorí si vo všeobec 
nosti považujú za čes·ť účin
kovať na tomto festivale 
a potvrdzujú, že tu · sa musi 
odvádzať práca najvyšše·j kva 
l-ity! Výsledok uvedených in
scenácií je jednoznačným po
tvrdením týchto požiadavok .. . 

Tak ako v minulýoh rokoch, 
opäť prebiehal medzinárod

ný mládežnícky kurz, v ktorom 
bola . naštudovaná Wagnerova 
opermí IPrvoti·na Z á k a z · l á s
ky, di·elo C·elkom sa · vymký
najúc.e z .giganticke j operne,j 
tvoxby ceformátora tohto žán
ru. sympózium, venované. wa~

nerovske.i problema·tike, malo 
význač·ných predná š·ate l' ov na .1-
mä v prof. dr. J. Lens!!herovi 
(Richard Wagner a naša do
ba ), Martinovi Gregor-Dellino
vi (Wa9nerov dotyk so socia
li zmom) a p·rof. W. Fort nerovl 
(Hu dobný dramatik .dnes). 

Atmosféru feSJtival.u Bay
reuth 1972 umocňovali ko

mor·né koncerty a cyklus kon
certov ,v Mestskom . chráme 
( or9an),. ako ,a .i 2íBU jímavá vý
stava z diel výtvarníkov žiiú
cich, v Bayreuthe, 

Bayreuth 1972 sa skončil. 
Svoj im návštevníkom po 

skytol nezabndnute·ľné zážitky 
a je i~.té, že jeho pokračovanie 
bude pre vyznavačov veľkého 
reformátora opery nemenej 
príťažlivé. Veď už dnes sa ro 
bia veľkolepé prípravy na rok 
1976, kedy budú oslavy storoč
nice tohto podujatia v Bay
reuthe, v meste Wagne·rovej 
hudby. . . PAVOL BAGIN 
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Rodný dom F. Chopina u želazowej Woli, 

Skončil 27. medzinárodný Chopinov festival v Dusznikách, na 
ktorom bolo u vedených (v dňoch 5.- 11. a ugusta t. r . ) deväť 
koncertov komorných, dva orcl:lestrálne, tri literárno-hudobné 
porady a šty·ri filmové odiPolud nia . Vedľa poľských umelcov 
účinkova li klaviristi z československa, Sovietskeho zväzu, Spoje
ných štátov a Veľke; ·Británitl. 

V súčasnej dobe stoji tento najstarši ,poľský hudobný fest ival 
v povojnovom obdobi na rázcestí. Zatiaľ čo vo svojich začiatkoch 
bol koncipovaný skôr .ako národná vzpomienková slávnosť ko
morného rá·zu, pri ktorej účinkovali poľsk! klaviriJSJti ( J. Ekier, 
H. Czerny-Stefaŕls-ka, R. Smendzianka a pod.), počet festivalo
vých programov v neskorších r-očníkoch postupne rástol a od 
r. 1957 prichádzajú prav,idelne t i•ež umelci zo zahraničia. Ich 
v_ýber je však obmedz·ený nedostatkom finančných prostriedkov, 
ktorými organizátori festivalu disponujú. Tohtoročný ročník bol 
navjac postihnutý nepriazňou osudu, keď pre chorobu odr iekli 
prog.ramom ohlásení lkuko Endo a J evgenij Mogilevski:i a na dru
hej strane v .absolútnej ind.ispozicii vystúpi la Patricia Purcello~ 
vá, ktorá bola k!ritikami dQporučov.aná ako zasvätená interpretka 
Chopina. Aby jubilejný 30. ročník Chopinovho festivalu v roku 
1975 bol skutočne dôs tojnou reprezentáciou poľskej hudobnej 
kult11ry, už t~l·az s-i jeho o.r~aonizátori a ďalší odbor:ni·ci pritomní 
na festivale vytkli celý rad úloh. Bude treba vypracovať pre
myslenú koncepciu festiva·lu, ktorý by sa mohol stať m iestom 
stretnutia svetových chopjnov·ských jnter1pr·etov l chopinovských 
bádateľo:v , P·ri čom by mala byť zachovaná jeho úloha v rozví
jan! chopinoVlskej trad!cii v poľskom ná·rode. V Dusznikách by 
mal stáť monumentálny Chopinov pomnik, naliehavejšie je ale 
vybudovanie aku-stic-kej sály il)re orchestrálne koncerty a zlskanie 
ozaj špičkových klavírov. 

Cez xmienené ťažkosti tiež tohtoročný ročnik Chopinovho fe.sti 
valu v Dusznikách splni·! svoje veľké kultúrno- výchoyné posla
nie. Návštevy na komorných koncertoch v klasicistickom pavilóne 
.,Chopinovho divadla". kde F. Chopin v roku 1826 koncertoval, 
sa pohybova li ·od 100 d·o 250 osôb; na oba orchestrálne koncerty 
fJ r.išlo po 700 poslucháčov. Navyše boli koncerty i niektoré skúš
ky prenášané reproduktormi do kť}Jpeľného parku. medzi barevne 
osvetlenými fontánami, či pozdl.ž ľtiečky Bystrice. 

Celkom zaznelo v živom pr.ev·edení z Chopinovho diela takmer 
sto sólových klavirnych skladie·b a oba koncerty. Niektoré 
skladby boli predvede né dvakrát. Koncert f-mo!, Sonáta h- mol, 
FantáZJi.a f-mo! a Scheľ'Zo b-mol dokonca trikrát. Súbor.ne bolo 
predvedené .len 24 ,prelúdi! op. 28 a to Kazimierzom Morsklim. 

Kazimlerz Morski, 33-ročný kla...,irista a ši\fd·irigent štá,tneho 
symfonického orchestra v Zelenej Hore, vystúpil na fest ivale 
v roli náhradnika. Svojej nevďačnej úlohy sa však z.hostil impo
nujúcim spôsobom. Technické problémy ako by pre ne.ho ne
existovali. V r.eoitáli uchvátil svojou . výbušnos,ťou, v Koncerte 
e-mo! vyzdvihol zdôraznenim rubat romantickú rezervovanosť, pri 
vystúpení - na záverečnom nokturne - dokázal svoje mimo
riadne sch'lpnosti: zlúčil s kultivovanosťou pianissd m~)Vé 10asáže 
vo vzácne vyrovna·ný ce lok, SV•e dčiaci o jeho značnej umeleckej 
zrelosti. Morského ko·nku-rentom pri klavi-ri bol americký kla
virista a:>Oľského pôvodu Emanuel Ax, ktor.Ý pred dvoma rokmi 
absolvoval newyors.kú Julliard School. Rovnako .ako mladá Ar
ménka Nelly Akopianová, ktorá za-stupovala Jevgenija Mogilev
ského, zvolil A'\ v Konce·rte f-mo! voľnt:tjši.e tempo, kt-oré umo'z 
nilo vynikajúcu precíznosť pasáži a zdôraznenie Chopinovho ly
rizmu. Oproti mužnejšiemu prejavu Axovmu Akopia-nová silne 
redukovala dynamiku v prosoech krásy tónu - do te.i miery, 
že Inak citl•ivo doprevádzajúca Wroclawská filharmónia, riadená 
Tadeuszom Strugalom, nemohla miestami extrémnym nárokom 
na jemnosť zvuku celkom v:yhovieť. VťJ svojích recitáloch ako 
Ax, tak Akopianová sa miestami (v SO'lláte h-mol) nechali 
strhnúť k pril!š rýCihlemu tempu, prevyšujúoemu ich súčasné 
technické možnosti, p.ričpm utrpela čistota hry, nie v·šak do tej 
miery, aby bol narušený umelecký dojem. Obaja umelci boli po 
skončeni syojich programov IPObádaní vytrvalým potle-s·kom k ra 
de prlda~kov. V Axovom poňa tl . vynika la najmä Chopinov:a poe
tičnost, Akopianová uplat-nila rôzne druhy výrazov - od že.nskej 
nežnosti v Koncerte f-mo! po démonickú vášnivosť. ~dôrazňo
vanú accele r-andom v Sonáte h-mol'. 

Jediný zástupca staršej generácie klaviristov, prrof. František 
Rauch oredvi·edol G~o.pinovu hudbu noblesným s.pôso•bom - ako 
vyvážený celok. nepostrádajúci mladistvý elán, an i vnútorné vy
rovnanie. Za u i!mavé , boli tri literárno-hudobné ,proQramy, ktoré 
pripravila organizácia Zväzu poľských hudobných umelcov vo 
Wroclawi. Skromnejší rámec mal cyk lus šty1·och flimových od
po!udni v Klube opoľských odborov, kde boli za úča·sti 20-30 
divákov premietané krátke filmy o Chopinovi, o ieho súčasní
koch, o historických udalostiach na z,ačiatku 19. storočia a o ži
votnom .prostredi, ako ho zachytiJ.i vtedajš! ma.liar.i. 

Po záverečnom noktume (ll. 8Uf:)USta t. r.) sa Cho.pinovský 
festival odsťahoval do Mariánských Lá:ml - na základe dohody 
medzi poľskou a československ.au Cho.pinovsko u spoločnosť,ou. 
Realizáciou tejto , spolupráce sa otvára možnosť účasti v!ťazov 
československeJ Chopinove] klavh•ne.i súťaže na festivale v Dusz
nikách. Budúce roč-níky Dusznického festivalu a Mariánskolá
zeň·ského festiva lu sa môžu v budút'nosti stať i manif.estát'iami 
čes'koslovensko-poľ-ského priateľstva a kultúrn·ei ~poluoráce. 

·. · ' · . • . · M. SOaQTKA 
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-lnfor•n·áci·e· z Brna . . 
'M oskovské Divadlo operety vystúpi v dňoch 3. a 4. ok
. · tóbra t. r. v brnenskom Janáčkovom divad le. Uve
die' Miljutinov(J ; o.p·eretu Po.plach medzi dievčatami a 
Kalmánov·u Fialku z Montmart ru. 

Maďar-ský balet Sopianae, po.predný maďarský ba!etnv 
• súbor z Pécsu bude hosťovať dňa 28. septembra t. r . 

v Janáč kovom div.adle - v . rámci brnenského medziná-

rodného hudobného festivalu . Na oprograme sú diela Bé
lu Bartóka: Concerto, Hudba pre sláčikové nástro·je. 
bicie, a celestu a Zázračný mandarín . 

Baletný súbor Štátneho divad la v_ Brne začal študovať 
balet Bohuslava Martinú - Spalíček ( choreo~raf 

nä.r. umelec Miros lav Kura, diri~ent Miroslav Hoňk a 
režisér Oskar Lin hart, výprava Vojtech što !fa). .. 

S úbor činohry ŠD v BrnP naštudoval hru Ernsta ·BryJ . 
la - Zbojníci a žandäl'i (Maľované na skle·). Re-

ž.Jsérom predstavenia ie hosťuiúci Pavel Hradil 

z ostrav:skéh.o ,Divadl,a ,P•etra Bez-ruča , výtvarníkom ~-:é
ny a , kpst,.ýrnov .1~ .:J an Dušek a. h . . a , chOit'·eO!:lrafmi sú 
zasl. · umelec: ~uboš .Qgoun a za sl. 1,1m~ lec In~. štefan 
Nosál .a. ; h, Nll, . českosto.venskú premiéru, ktorá bu'de 
28. septe~l?ra v b,tmensk~.i Redute. sú oozvan! oba ia 
autori - E Bŕyl l a .K. Gärtn~rová. 

S pev9hra·: Sp.· v Brne uviedla 2.' sep tembra predstave-
. nie Nedbalovei ,operety Poľská k-rv; ktorého fin anč-
ný výťažOk )šiel · n.a. konto čs ČPri(Pn6ho kríl.a - .Po
moc .Vietn!l:nu",' 


