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Ndrodn!} umelec Buqen Suchofl Snfmka: Z. Mlnáčová 

~LÁRA HAVLIKOVA 

svojovala po časttacb a hral11 
som Ich pri každej pr!ležltos· 
tt. Bola som velmi šťastná , ked 
som zistila, že pr4ve moje po· 
ňatla je autorovi bUzke. Nevá· 
hala som zaradi( do recltálo
vých vystOpenl aspoň Jedno z 
týchto diel, spravidla vllak ce· 
lú polovicu programu. Možno 
sl niekto mysU, že fs( s takým· 
to programom do zahraničia , Je 
velké riziko. Dokument~cla mo· 
jich vystOpenf v rozllčnýcll 
krajinách vlacertch kontlnen· 
tov potvrdzuje, že vntmavé pu· 
bltkum a nezaujatá hudobná 
kritika dokážu oceniť skutoč
né hodnoty. M Oj vzťah k staršeJ Suchollo-

vej tvorbe sa nemenf ani 
potom, čo som postupne naštu
dovala tofko nov9ch klavfrnych 
diel jubilanta, ktoré by naplni
ll viac ako recitál. Myslfm sl, 
že sa mustme zbavtt predsud· 
kov, ktoré tu ešte nedávno 
vládlt: ak ntektor9 klavirista 
naštudova l nové dielo slovAn 
ského skladatela, druhý po 
ňom uf nesiahol. Ale l naopak: 
ten, čo bral premiéru, nebol 
ochotn9 vydať noty ďalšiemu. 
aby Ich tiež naštudoval a u
možnil tak konfrontáciu Inte r· 
pretačného poňatia. Takýto po
stoJ Je ozrejme minulosťou a 
svojou člnnosfou som ho vytr
vale negovala. Ak niečo rutu· 
jem, tak predovšetkf m skutoč· 
nosf, že z mojej generár.le sa 
nemohlo koncertne presadlf ve
ra ozojtn9ch talentov. Som 
presvedčen4. Ze by sa medzi 
nimi na ll vlaced vynlka)ócl 
propagátori vrchólntcl'l diel 
s lovenskeJ hudby. 

VObec nepochybujem, !le s 
klavfrnou tvorbou E Su

choňa sa budd vyrovn6vaf l bu· 
dOce generácie Interpretov. V 
tomto -zmysle sa žiada už dnes 
ozrnenlf osnovy nášho hudobné· 
ho školstva. MOže existovať v 
na!lom štáte riaditel CSU kto
rého hudobné znalostt 1 z4uJ· 
my končia pri Llsztovt? Zrll!· 
ma Lino, pretofe som ta 1 ta· 

u kytici blahoželaní ... 
p ri ! lvotnom jubileu národ 

ného umelca Eugena Su 
chol!a odznie Iste vera dob 
r9cb gratuláclf, oo nebudO ch9 
ba t ani hodnotiace slová Roz 
sah v9znam e miesto Jeho tvor 
by v našeJ hudobnej kultOrP 
priam predurčujO tak9to po 
stup Ani ja nechcem byt v9 
nlmkou a t9mto tónom r.hcem 
Jedl( aJ svoj skromnt prispe 
vok k tebo Jubileu 
p atrfm k tej generáclt slo 

venskýcb Interpretov, kto 
rej pripadla Oloha predstavU 
nova tvorbu 'prof. E. Suchoňa a 
vracať sa k staršeJ tvorbe, v 
ktore! nacbddzame a neraz l 

objavujeme vynlkejOce diela, 
tvoriace zlat9 fond nešef kla
vfrne l ltteratOry Takfml sG naJ 
m!l Metamorfózy a Baladlcká 
qutta . ktoré sl ozaslO!lla, aby Ich 
poznal svet a tým viac domA 
cl poslucháč 
K staršej tvorbe Jubilanta som 

sa dostala ešte na š kole 
Po návale romantickej tvorby, 
ktoreJ štOdlum predpisovali 
~kolské osnovy, pOsoblla na 
mňa táto hudba ako čerstvý 
prameň. Clm viac som do nel 
vnikala, t9m mt bolo jasnejCle. 
te práve ona vyjadruje pocity 
moJich sdčasnfkov - a teda el 
mole. Metamorfózy som sl o-

kfmto prlpadom stretla • mf· 
nule) sezóne a m~m vážne po
dozrenie. že nie te o jedlnelf 
Caktl nás tu ešte vefký kus 
práce. ok nechceme dospieť k 
záveru, 2e v zahranlčf poznaJO 
hodnoty slovenskeJ hudobne! 
kultdry lepšte ako u n6s 

Pravda!le, zvlá§tnu kapitolu 
sl zasld21 mOJ postoJ k no· 

vej klavlrneJ tvorbe prof. Su· 
cholla. Ved u! viac ako desať· 
račie brám premiéry jeho skla· 
dlfllt a v sdčasnostt pr4ve !ltu· 
dujem jeho Toccatu, ktord pre 
mtérovo uvedlem na BHS. NaJ· 
skOr to boU Kontempl~cte pre 
klavfr a rectt6tora. Ht'a.. aom 

Ich v programe O krvi, ktort 
mal v bratislavskom Divadla 
poézie - l mimo neho - de
siatky reprfz. Nepooznám pOso
blvejllle dielo venované SNP. 
Mám bo v repertoári od jeho 
zrodu a teraz ho uvádzam so 
zas!. umelkyňou Evou Krlstfno
vou. 
y yvrcholenfm tohto obdobia 

bola práca na Rapsodickej 
suite pre klavfr a orchester a 
potom na Kaleidoskope. Každé 
umelecké dielo sl musi svoju 
existenciu vyboJovať a to zvy· 
čajne v ostrom stretnuti pro· 
ttchodn9cb n~zorov. Hned od 
ozačLatku som odmietala skepsu, 
11 ktorou prljfmall RapsodlckO 
suitu nlektorl našl dlrlgentl. 
Dozvedela som sa, že Je zby
točné učlf sa takéto dielo spa
mUti. Vraj - š koda námahy, 
pretože ho zahrilm 2-3-krát a 
dost. A ja som ho na začiatku 
tejto sezOI'ly hrala so Symfonlc· 
kým orchestrom v Dessau 
(NDR l už trldslatydruhýkrátl 
Opll f som sa presvedčila o tom, 
~e je to náš reprezentačn9 kla
vfrny koncert. Preplnené kon
certná sieň pre 1300 posluchá
čov ho priJala vofmJ dobre. A 
čo som zvlášť rada - prichá
dzali za mnou členovia orches
tra, abv sa s obdivom vyslovili 
o tomto diele. Rapsodickú suitu 
budem hraf e!lte aj v tejto a v 
budGr.lch sezónach. Zaujlmaj\1 
sa o ňu domáce t zahraničné 
orchestre. Tento koncert na
študujO Iste aJ ďa lši klaviristi 
- tak. ako som l Ja š tudova
la najleplle 5lovonské klavfrne 
koncerty predchédza jdctch ob
dobi - hoci som oaprlklad Sa
buškov Koncert pre klavtr a 
orchester mobla ~ahrat Iba dva
krát . MysUm sl však. to sku· 
točné ocenenie RapsodickeJ 
suity ešte leo prtde. Nebude to 
po prvýkrát, čo sa vynlkajOce 
umelecké dielo patrične doce· 
nf a'! roky po svoJom vzniku. 

Teraz m4m na klavh1 ruko
pis Toccaty. Studujem 1u, 

vnikám do JeJ obsahu, aby som 
mohla !!o oa)lep&le tlmočtt tel 
umeleckd ytpoved. Hod Je to 
kr~tka skladba, patrl k malfm 
veldlelam. Potrebovala som tu 
na úver recitálu - teda po Sa· 
ladlckeJ suite, ktoro brám • 
druheJ polovici. Nechcem pred· 
blebať pl'E!mléru, no u! teraz 
mO~em poveda(, že prof. Su· 
chon t v tomto prtpade skvele 
využiJ mo2oostl klavtra. Tešfm 
sa na teho dalllle diela. veno· 
vané spomfnanému nástroJu. 

Ak na d ver chcem oa tomto 
alnte t,rlmae blabolelet 

k llvotalima fabllea n6rodn6bo 
umelca E'apae Sacbolla, cbcem 
sičasae ,od'ako .. t aa badba, 
kloroa taato sklada ter obohatil 
n61 net. !eltm ma adravle a 
vera tvorlvfch an do cfallfcb 
'Jodafcb rokov. Budem vefml 
l fnta6, ak hlavn6 (allsko Jeho 
ooYef IYorby bade l aacfelel • 
skledbacb , ra klevfr. 

AJ hudobné dlela vta!u na Sflba nev~ednl htstork!J. Zhodou okol
rtostl smfl dostalt od d1'. Ferdinanda Kltndu sériu lotograftl, kto
rl 1'flporttffnym s~sobom zac1tvtdvattl tafkostt, spotenl s u11• · 
ď~!lm Suchoifovet Symfonlcket fanttfzte BACH pre organ, slt2~t 
kovf orchf1Stfl1' a bielo ndstroto v Ko§tctach. B~t11 D llltn#(!h m•-

stacoclt f6. Vl. t. r .J 111H«tll &lo 11 ko!tckom DtlJM &v. Al!b«y, 
kd• mali prtestortlfJf podmwaJ:v tomotJtttho ch/Jru •Pf'•oblU ,., .. 
len ,..Jttsk• ~ a dlrtg~ta l. lduclw. ale 111/f10ltzlt t nerJ!ttd· 
ntl dopravu hudobnfcll nlim'otw, FI kto,.•t bolt treba p1'tam htlf'D· 
lezsckl uOkortJI ... Snfmlty: F. Klludll 

VENO VANE 
T DÍC/1 
Bratislavsk~ hudobn~ ~lďvnot• 

tt ma/tí ntekotko osobltfjch l!ft. 
V popredt stí výkony talentnva· 
ných mladých umelcov, nezaiJú• 
da sa v§ak ant na sldvnu hu• 
dobntí históriu Bratislavy. Roz• 
manitfjm sp6sobom sa pripomt· 
na/tí rodn~ domy vfjznamnl]• •ft 
umelcov, mtesta bfjval(jch stre· 
tdvanf, tubtluttíce imtlttícte, 
vgznamn~ kore§pondencte me
dzi umelcami, preml(lrq ople1' 
a tnfjch diel a pod. Tefto tílo• 
he sltí!t t kafdorol!nd konJe• 
reneta Bratlslavsk4 hudobn6 
tradtcte a Ich tvorcovia. Tdto 
akcia sa md vyvlntít vo veTk tí. 
kulttírnu tradfclu. V!dy tnQ 
skladatel, tnStlttícta, estetický 
prtld alebo tnterpretalJnd t e!e· 
so stotl u popredi. Tohto roku 
pripravili orqantztftort Mmu: 
P ,. a n :z L t s z t a 1 e h o b r a• 
tt s l a v s kf pr ta t P l ta. 'fo'o• 
111 sa doplntt uf stari:itc> zndtrt~ 
vtjskumq, ale nafml1 ot rosfl. fl t 
a hodnotil uml'lcl a p latfl a, 
s ktorgmt sa T.tszt v IJI'atl lo· 
vl' stretdval, ktort d al• 1 r07.1J1~ 
lall teho umeleckg tlkaz tt 
mimoriadne sa zasltí •ll o l! • 
melpcktí atmos/~ru m a v 19. 
storoN. 

vgskumy v ff: . ·o or;..:zstl ntP. 
sa ani %dale n d kon~Pn~. 
l!xtstule eUe 1 .a matertdlo11 
- nalmlf v ~. 'l -!l'n ""~ '1 arrh1· 
voch - ktor~ aalet r1opl1M(lí 
v§eltCo % te;to probl matrkq, 
prtvddzattl nas na no11ťl stOPli 
a znai!ne prehlbu/tí n P doiP· 
rat§te predstavy. Vo v ~· umoril 
sa obtavuttí t nov~ po~ ny, kto
ré prt~ptevalt k prloz~ vet kul4 

ttírnet atmosf~rP prdvP .Lts~to-
vet dobrt KaMoroi!n~ konfP• 
renete s medzlndrodnou tíl'a~· 
tou ddvattl velA·tí Sanru muzt• 
kológom, predovsea·fím mla• 
d(}m, Obf/ vysttípllt s ra/Prdtom 
a tak manifestovali prtk lon lc 
tefto problematike a IJ"bec lc 
v!}skumom z kulttírnet 1ltstórte 
ntfJho hlavni1ho mesta. 

Matertdly z konfPrencit st1 
publtkovan~ v zbomtkorh a po· 
stupne mattl Vf/lvorlt komplet• 
nt1 edlclu, po ktore/ stahne ka! · 
dtJ oQskumntk tetto pro'blBmatt· 
ky Tak sa zaloftla dlhodobd 
perspBktlvna edtcta, ktnrd po-
stupne obnafl do hlbk11 v§atkl/ 
%auttmavostt % hudobne/ mtnu
lostt Bratlslavf/. l tohtoroi!ntf 
konferencia na spomtnantl t~· 
mu zabezpei!lla viac odbornfkov 
z domova a zahrantCta. Spek· 
trum celel problematiky budil 
stahat od postavy Franza Ltsz• 
ta cez teho vtjznamnQch Inter• 
P1'fltov a! po V1fdavatt>7~k~ o• 
tdzky a po p1'oblemattku stíi!as· 
n~ho pohladu na ttíto a9obnost. 
l nte1'pretai!n!} semtndr prnktlt!4 
kq ucelt ftlta TJroblemf1flkll . ·o· 



Z kritík 
Slonaskf komornf orches

ter •yst6pll .,. letných mesia· 
cocb na dYoch medalntrodných 
hudobnfch fasllvaloch, a to Y 
n6rskom mesta Bergen a Y l pa· 
.Bielskom mesta Lugo. Po kon· 
certoch Y Lugo odcestonl SKO 
tlo hlnn6ho mesta Kan6rskych 
oslrOYOY - Las Palmas, kde YY· 
st6pll na aherečnont koncer· 
ta sezóny. Z mnohých kritik, 
ktor6 vylll po týchto 6spelnfch 
reprezentačných yyst6peolach, 
vyberme aspoň 6ryvok z Jed· 
naJ. NoYiny El Eco de Canarlas 
napísali : 

.,Vďaka svojmu výnimočnému 
Interpretačnému umeniu dosa· 
huju tito umelci nezvyčajný 
zvuk a bohatstvo odlleilov. Pre· 
kvapuje dokonalé ovl6dante ná· 
stroja, najmll fahkosť a pruž
nos( pravej ruky. Stretnutie s 
tymto orchestrom, ktorý ne· 
sporne patr! k najsl6vnej§fm 
hudobným telesám, bol pre kaž· 
dého z pr!tomných vefkou uda
losťou." ·r· 

IQkultúrnej politike . 
O sučasnej situácii naseJ kultlii'Y v re- točn~m doplnkom seminára bola obšlr· 

láctách domácich 1 zahraničných, o su· na lnlormácla vedúceho zahranično-poll· 
časnom trende spoluprllce medzi kraji· tícke j rubriky Pravdy Rudolfa Nlttmana 
nami rozdielnych hospodárskych a naj· o sOčosnej medzinárodneJ politickej si· 
mil spoločenských systémov, o aktuá l· tuácll po Krymskej schôdzke. 
nych otázkach kullúrnej politiky K::iC, Témou prednllš ky ministro kultOry Ml· 
o prllvach 1 povinnostiach socialistic ké· ros lavo Vlllko bolo načrtnutie sOčasného 
ho umelca - o tom v!;etkom sa hovo- sta vu motnostl v~meny kultOrnych hod· 
rllo na ~okolen!, ktoré pro svojich fun k· nOt - v čase zo dM na deň sa menia· 
clonárov usporiadal v df10ch 11.-14. sop· cej, ale súčasne čoraz prlaznlvejšej sl· 
tembra t. r. Zvllz s lovenských skladalo· tuácle pre dialóg kultúr dvoch svetov. 
rov. Seminár otvoril predseda ZSS, ná· Pripomenu l podmienky, ktoré tento stav 
rodný umelec Eugen Suchoň, podpred· umožnili a súčasne, demonštrujúc na 
seda ZSS dr. Z. Nováček, CSc. vo svojom množstve preštudovaných pramenn9ch 
prlhovore podčl11rkol estetlcko-ideov~ materiálov, oboznámil aj s podobami In!· 
charakter prflomného seminára, načrtol ctatlvy západných partnerov pro kultur· 
sfrku tematického okruhu, o ktorom bu· ne dialógy. ZdOraznil, fe vofnej!lla atmo· 
dú llčastnfcl Informovan!. Pred audlt6· sféra pre v~menu kultl1rnych hodnOt 
rlum sa podarilo prlzvaf za prednáStl· medzi Východom a Západom prln6ša 
tefov - a ako priebeh seminára ukázal, tiež úlohy: citlivé a pohotové vystopova· 

ktoré dosiahlo vedenie na ej strany v 
konsolfdäcll pomerov v kulturnej oblas 
ti, nanovo osvetlil pojmy dnes často 
sklonované a frekventované - ako s tra
n!ckosť, socialistiek~ realfzmus, Judo· 
vost, zdOraznil potrebu symbiózy ria· 
dtactch org6nov a lnlclatfvy jedlnca~o
ordlnllctu činnosti organlzdcl!, ktoré sa 
venujll oblasti nášho kultllrneho života, 
zaoberal sa nte poztt!vnyml tendencia· 
mt komerctonallzllcte kultllry u nlls, kto· 
ré sprevádza nežladllcl zjav: nlveltzácla 
hodnOt. Najzaujlmavejšle pasllže pred· 
néšky prof. Hruškovica tvorlll hodnote· 
nla a postrehy o vztahu umeleckej o· 
sobnostl k súčasnej spoločnosti, o mo!· 
nostlach uplatnenia sa tvorivej palety 
jedinca a súčasne jeJ harmOnizovania s 
po!ladavkamt kultúrne j politiky spoloč· 
nosti, v ktoreJ umelec !IJe a pre ktorll 

pracu Je. 

Z činnosti 
krajských stredisk 
Slovkoncertu 
* V oblasti koncerto• a a · 

JneleckeJ dbny sproatredkon· 
Jo Krajsk6 stredisko .,. Kolt· 
r.lach sa pnf polrok roku 1973 
spolu 799 proaramoY, a čoho 
bolo 2911 koncertOY a 501 d · 
bnných programov. NaJ•fz· 
namnejlfml podujatiami KraJ· 
sk6ho strediska ., Kollclach bo· 
ll jard hudoba6 featlvaly: ., 
Kollclach, .,. Prel on, Y Spil· 
akeJ NoveJ Vs.! a v llumennom. 

1 za velmi pohotov~ch a fundovaných nic zámerov Ideologicky rozdielno zm9š· 
diskutérov - osobnosti nášho verejného lajOceho partnera a dokonalO prlprave· 
života, ktoré st1 najkompetentnejš le ho· nosf v boJI o deflnltfvnu podobu a mož· 
vorlf o subore otázok l problémov, kto· nú llnosnos C spolupráce. Upozornil na 
ré by sa dali zhrnúť pod spoločný ná· čoraz lntenz!vnejšle hllisante západných 
zov - kultúrna politika. Minister kultú· partnerov o odldeologlzovan! kultl1ry, na 
ry SSR Mlroeln V61ak predná!ial na té· množstve príkladov demonštroval Ich po· 
mu Výmena kulttrnych hodnOt v pod· kusy o svojsk9 v9klad estetiky l funkč· 
mienkach u•olňonnla napätia v Eur6· nosti umenia, zd0razňujl1c, fe pojem kul· 
pe, vedúci oddelenia kultOry a umenia túrna spolupráca treba v danej situácii 
úV KSS prof. dr. Ing. Miros lav Hrulko· chápaf oko zápas o pozfcle politické, 
vie CSc. hovoril o aktuá lnych otázkach ako boj dvoch Ideológii. Prof. Hruškovlc 

Pr!nosná bola aJ diskusia k jednotil· 
v~m referátom: !unkclon6rl Zvazu sto· 
vensk9ch skladaterov sto ja zvllč!la l na 
vedllclch postoch v ustanovizniach nU· 
no hudobného života. Prlspoll do disku· 

ste postrohml zo svojej každodennej pra· 
xe, ale sOčasne aJ radom otázok a pro· 
blémov podčiarkli u!ttočnosf a potreb· 
nosf semln6rov, podobn9ch tomu, ktor9 
Zvllz slovenských skladaterov v minu· 
lých dňoch usporiadal. 

kultirnaJ politiky KSC. Podnetným l uži· Informoval o doterajšieh úspechoch, 

* Za pnf polrok 1973 aproa· 
tredkovalo Krajak6 atredlako • 
Banakej Bystrici 3911 koncertoY 
(plb 3711), z čoho bolo 135 
Ylaatnfch a 281 dOYIZeDfCb,Ja • 
tlaf čo dbavných proaramo• 
bolo 551 (pl6n 218 ), z l!oho 
bolo 114 yJaatoýoh a 472 doyeze· 
nfch. Okrem hudobných jar!, z 
ktorých najhpelnejlla bola • 
Martina a najproblematlckeJIIa 
.,. BanskeJ Bystrici, a popri •Ý· 
cbonfch koncertoch, ktor6 sa 
uskutočnili podfa pl6ou a bea 
probl6mo•, .,. Stredoalounskom 
kraJI sa b peloe ujali • fcbo•· 
Jl6 koncerty pra nlllle rol!nfky 
lj(lll ., Martine a Y Plíchou , 
ktle Ich • budtcom lkolskom 

' roku lladaJt rodfr'lf. * Bra tlalanké atradleko p re 
Z6padoaloYanekt kraj dosiahlo 
prlezniv6 Yýeledky plnenia p l6· 
au koncerto•. ktortcb bolo 1110 
(plb 500) a z a leb 280 •last· 
•feb, 420 dodanfcb. V z'bnno· 
umeleckeJ oblaatl sa uekutočni· 
lo 991 podujati (plin 750 ), :& 

tobo 1142 proaramo• bolo yJaat· 
• f eb a 154 4odaných. 

Na slovíčko 

Miloš Zelenka ! 
Pialťany 16 .,. Jete ekutočne malým Ba· 

bylonom. Are61 budobn6ho pavilónu Je 
st61a obeadenf do posledného miesta. 
Ktpalný orchester ponOka bohatt a pes· 
trf repertn6r zn6mych l meneJ anámych 
skladieb s opier, operle l alebo symfo· 
nlck6 hudbu . 

Po dlhé roky bol dirigentom orches· 
tra VoJtech Gabriel. Od minulého roku 
prenal Jeho hzlo dirigent Stredočeské· 
ho symfonického orchestra v Podilbra
doch - Mlloll Zelenka, ktor6ho sme po· 
!Iadali o nlekolko lnform6cll: 

'\ 

• Piešťany mám vermt r ád . Zfskall s l 
ma počas troch sezón (od roku 1951 ), 
kedy som dirigoval Kllpelný orchester. 
\"tedy som e te pôsobil v janáčkovom 
divadle v Brne. Teraz už dirigujem 13 
rokov Stredočeský symfonický orches· 
tor. A čo sa týka hráčov orchestra, sú 
to naslovovzatf hudobn!cl, s ktorými st 
rozumiem. Vážim sl, že o naše koncerty 

Je vefk9 záujem. Poslucháč! nám p!§u 
listy so svojim osobným felan!m pre tO· 
ktorO skladbu, sólis tu, čl spev6ka. Po 
vlaflajš lch skúsenostiach som kládol dO· 
raz na pestrost dramaturgického plánu. 

• SkOr no! som začal pracovať v Ja· 
náčkovom divadle, pfsal som hudbu k 
rozprávkam a činohrám (Nestroy - Ta· 
llzman ). Mnohé skladby z nich sO na· 
hraté l na platniach Supraphonu - s 
ústrednou hudbou čs. arm6dy, Husrová 
serenáda s L. Hlaváčkom, koncertným 
majstrom Janáčkovej opery a dalšie. V 
Podi!bradoch uč!m na CSU. ZaloW som 
žiacky orchester, ktorý md 40 členov. 
Venujem sa tvorbe pra m14de!. Zostavil 
som pásom pro 8 sólistov, o ktoré sa 
za ujfma televlzta. Počas hosťovania v 
Ple§tanoch sme nahrali pro Cs. rozhlas 
Chačaturlanovu Maškarádu, Suchoňovu 
Suitu pre sláčiky a Iné akladby. 

• Ztadny d irigen t ani skladater nie 
je so svojou prácou dostatočne spokoj· 
ný. Stálo vtdlm nedostatky. Studujem, 
sledujem hudobné dianie vo svete, aby 
som nezaostal. K tomu ml v9borne po· 
máhojú cesty do zahraničia. Dirigoval 
som v Rumunsku, v Polsku, v NDR, v Ju· 
hoslávll, v Bulharsku. Vertm, !e takáto 
vzájomná výmena skOsenosU mO~e byt 
len ne osob. Tak pro orchester, ako aJ 
pre dirigenta . 

Na~om 
pracujete? 

• • . odpovedá dr. tuba Ballovd, 
muzlkologlčka, pracovnfčka hu· 
dobného oddelenia Slovenského 
národného mťízea 

MomentAlne som dokončila 
pr6cu - Historické tance s 
n6rodnýml názvami. Je to pro· 
blematlka, ktorou sa zaober6m 
od ltudentskýcb čias a vfdy sa 
k neJ neclam, aj keď je i!lo· 
Yek nútený venovať sa Inému. 
Pripravujem refer6t na konfe· 
renetu ,.Franz Llazt e Jeho bra· 
tlslankf priatelia" .,. r'mcl BHS. 
Budem hovoriť o archive 
,.Kircheamusiknrelnu". Je to 
dal z čias •t•kumnv, na kto· 
rýcb som praCOY8la pri téme 
, ,llaethnnnove yzťahy k Slo· 
nnsku ". V okt6brl t. r . bude 
semidr o vyulltl samočinných 

počltačov v muzikológii. Je to 
.,. poradi u! druhý seminár toh· 
to d ruhu. Prvt bol v StrUnici 
.,. roku 1971. Ide o tému, oa 
ktoreJ u l! olekoTko rokov spo· 
lupracuJem s mentelom. Vyllla 
som v nej opäť z problematl· 
ky hlstorlckfch tancov, lebo 
te nto materiál sa mi zdal vý· 
hodnf na spracovanie oa samo· 
činnom počftačl. Ja hotový 
transkripčný Jazyk .,M·ALMA 
72". Spolupracoval s nami Ing 
ChmCirny, CSc., a Oatnu me· 
chanlky s lrojov SAV. Robili 
s me tieZ rílznc met6dy pre kla 
slflkáclu a triedenie. V referá · 
te budem hovoriť o doterajlfch 
výsledkoch. PripravuJem knll· 
ku, k torA by mala byt hotnd 
v buddcom roku. V novembri 

t. r . Idem do Rumunska. Ru · 
muoskJ kolegovia ma upoznr· 
olli oa pamia tku zo 17. storo· 
čia (Skola hry na dychové ná 
stroje), ktorej autorom Je Oa· 
oleJ Speer, ktorf sa vyučil zo 
trubača na Slovensku . .,Skola~ 
Je v rukopise, do teraz nebolo 
publikovaná a bude lete zaujl· 
mav4 pre deJiny hudby na Slo· 
vensku v 17. storoči. Pre mňo 
má tá to pamiatka vfzoam l 
preto, že v rámci edfcle OPUS-u 
1 Fontes muslcae Slovacla) v 
spolupráci 1 J. Albrechtom pri· 
prnujeme treU zolllt zo xbler· 
ky .,Hudobný turecký Eulen· 
s piegel", v ktorom bude last 
son6t pra dychové nb troJe. Ich 
autorom je Daniel Speer. 

(mm) 

Školská hudobn6 výchova 

Vzorný učitel' 
Od polt6tnenla hudobných iklll • ro· 

ku 1951 vyrástla na Slovensku celá sieť 
tudových ~kOl umenia. Dnes m6 kafd6 
talentované dlefa mo!nosf rozv{jať svo
je nac\anie na §kolách, ktoré majO ml· 
mo hudobnf odbor aj odbor v9tvarn9. 
dramatický a tanečn9. Ľudové §koly ll· 
menia majtl za cter pripravit čo najvll č· 
~ počet ndeJ ml6deže pre estetic ké 
vnfmanle, starať sa o vtchovu talenlo· 
vaných žiakov 1 pre vylllllo odborné š tú· 
dium. Na Slovensku márno vera skOI , 
k toré nielen pinta tieto lllohy, ale sa 
starajú a j o kultúrny rast spoluobčanov 
vo svojom meste, ako 1 v okollt9ch ob· 
cla ch. 

Medzi tokóto !!koly patr! ej vrútocká 
tudová i.koln umenia, ktorej rtadltrfom 
ja vz.ornt .uWei Emil Zlboleo. ktorý 25. 

VIli. 1973 ost6vll 50. ročnG !tvotné ju· 
blleum. V roku 1952 založil vo Vrlltkech 
samostatnO Ľudovú školu umenia, pre· 
tože dovtedy bola len pobočkou ftlln· 
skeJ ĽSU. Dodnes je tu rladltelom. Pod 
jeho veden!m ĽSU vo Vrútkach vyvfja 
vel kú aktivitu. Poriada (v rámc\ okresu l 
v9chovné koncerty, kultúrno brigády pri 
oslavných prlle!ltolitlach, pričom do tej· 
to činnosti zapája aj mladých učlterov 
školy. Výtvarný odbor školy poriada výs 
tavy. V sOta!la ch Tudových škOl umo
nia , vyplsan9ch Ministerstvom školstva 
SSR, obsadzu jú vrútockf žiaci popredné 
miesta. Ako dlhoročný člen strany stará 
sa o odborn9 rast školy, o pollttckó vzde· 
Jávante učtterov. Je lektorom Ideovo-po 
llttckého §kolenla učltefov a aktivistom 
Obvodného výboru KSS. 

Pri založen! ĽSU viedol E. Zlbolen plo 
nlersky hudobn9 súbor, s ktor~m vystu 
pova! pri prlleZitostt zjazdu dopravy v 
Prahe v roku 1953. Už 23 rokov vr.dlll 
a diriguje Robotn fl ky &pevokol \Tll tot 
kýcll 1len, ktorý ,P.ri l}rlle;.:ltosU 25. vy· 

ročla svojho zalo~onta dostal pamlltnťl 
medailu l. stupl'la od ov zs2. s týmto 
spevokolom absolvuje každoročne boha· 
tu koncertnll činnost. Vystupoval ntekof 
kokrát v Ľubochni, za čo mu OV KSS 
p!somno poďakoval. Mimoriadnu činnos( 
vyvlja teleso v rámci okresu a pri sláv 
nostloch zborového spevu (Rajec, Ružom 
barok). 

Za bohatťl člnnosf Emil Zlbolon dostal 
tloto vyznamenania: Pri prlležltostt 20 
výročia oslobodenia CSSR mu udelila ko 
misia Odboru školstva a kultOry v Ban 
skoj Bystrici titul .,Za z6sluhy o rozvot 
socialistickej kultllry", Roda MsNV Mar
tin mu dola pamlltnO plaketu mesta Mar· 
tln za dlhoročnll dlrlgentskO činnost v 
:tenskom r obotn!ckom spevokole a vyzno· 
monanle za budovanie okresu Martin. 
Pri prlle1Jtostl vzniku 50. výročia CSSR 
mu OV NF udelil pamlltnú plaketu. 

Jubilantovi !eláme do budOcnostl vera 
zdrnvlll, pracovné ho Plánu o Ospechov 
v ďol~oj zá l>ll12 ne j peťlngo~lrkej o ku l 
turn ej činnosti, jANA HRDINOV A 

Z. Marcaellod 

• Mojim najvllčšfm ~elanlm je - do· 
stehout vždy dobrý vzáfomn9 styk 1 
~entnl orchestra, aby som mohol plnlt 
úlohy symfonického dirigenta a aby som 
sa o rok stretol v Piešťanoch s t9mto 
telesom, ktoré dOstojne reprezentuje kO· 
pefný orchester Piešťan. Samozrejme aa 
te~!m aJ na stovky poslucháčov, ktort 
netaja svoJu radost a tlprlmn9m potles· 
kom prejovujO nadšenie. Bolo by dobré, 
keby so orchester v Piešťanoch roz· 
slrll aspoň o piatich hudobnfkov. A mo
Je osobné prlanlr jo: stále dobré zdra· 
vte . , . ANETA OULOVJCOVA 

Naia glosa 
Vy~arett,j me~11il6", 

Dffa 12. septembra t. r . v neskor!}c1t 
vl!cern!}ch hodlndch vysiela/u Slouenskd 
televtzla tKo!>lcfl) trldsatmtnútoug me· 
da~lón venovant} sestdeslatke hudolm~ho 
skladate'la, zos!. umelca Ladlslova Ho· 
loubka. l keď sme sa fublleu tohto U· 
melea venoval/ obJ1rnefSie u 16. Clsl• 
nd!lho Casopisu, oplJt sa vraciame aspo11 
krdtlcou pozntlmkou k teho osobnosti -
uvedomiac sl, prdufl cez telflvtznu obra· 
zovku, e!.te ufírazneJ!>Ie a sllneJSie osob· 
nost skladate'la, dirigenta a S~fa koSte· 
keJ opery, ktorQ desiatky rokou formuJe 
profil ~lovensk!}ch opern!Jch stíborou. 
Sc~narlstzcky (S. Potaš a J. Peško), ka· 
meramansky (M. Podsedl9J a r~flfne (P. 
Hled!k) V!íborne pripraven!} medallDn 
zauJal nielen pouCen~ho dludka, ale l ~Ir· 
Szu dlvdcku obec, ktord doposia! nesie· 
douala pozornef!.le a stítredeneJJie prtno• 
Ladislava Holoubka do modernet slouen· 
skef hudby. Autori reldc/e sl nevyt!}Cilt 
toll! rteuskutoCnttetna csstu- sumarlzo· 
var do detailov bohatý tvoriv!} prtnos 
mnohostranndho umelca ( f!o sa, samo· 
zrejme, nedd v polhodine uskutof!mt 1. 
ale metaforicky uf}sm.ngmt zdbermt ka• 
mery, relltn!Jml ndpadml a vhodne vv· 
branou hudbou podf!larkll natvgrazn•J!l• 
f!r ty Holoubkouho ludsk6ho, skladatel• 
skllho, dlrlgentskdho l riadiaceho pro
filu. Zrefme md ko~tck6 $tQdto ullf!!f f!a• 
souf} prtflstor na .,pohrantfl sa .. s t11mou, 
preto!• asi takto st predstavujem• vkus· 
nl a umelecky dotvor•nl proftlv umel· 
cov, R6znosf prostrfldf, ktorl sa ula!u k 
Holoubkoumu p6sobenlu, dali obraz o zd· 
stofl tohto umelca u na§et kulttírfl, vtJ· 
poueds ndrodn!}ch umelcov - B. Sucho
fia a J. Cikkera - zasfl wgraznll t teho 
neocenlte'ln!J a mo!no pri ~esfdeslatkl 
l nedocenentJ u!}znam. Sm• radi, !e as· 
pofl Sloutmskd teleutzla st takto d6stof· 
ne uctila stdle optlmlsttck6ho a na ume· 
lerk~ pMmt nl•l~ho !.louflnski111o sklada· 
tela t dlrtgenta. ·UY· 
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Niekoľko poznámok k hudobnej reči Eugena Suchoňa 
Prl pr!letftostt 65. narodenfn ndrodn~ho umelca prof. Eugena Suchoffa (narodil sa 

25. 9. 1908) prtnt2$ame nl~kolko pozndmok z dduneJ§I~ napfsaneJ ~ttídle dr. E r· 
n est a Z a u a r s k~ ll o o uQuoJt hudobneJ rel!l Suchoffa. Kniha mala vyJst ddvneJ· 
!te v SlouPnskom vydauatelstue krdsneJ llterattíry, preto Je pohlad autora na danú 
problematiku l!asovo ohran.tl!eng, l!o u§ak n~uberd ntl! na hodnote naslllduJtíctch 
u u ah. 

skladatelia , ktorf m u l lllltal!lla dur· 
molovt polarlta, prelll YO Yll!llne 

prlpadoY k poul fnnlu detkfcb dnnb· 
tloh t6noY chromatickeJ atupnlce. Ich 
t Yorba al 1acbovala ullf, 1!1 yofnejlf 
yzťeb k dur·molonj mlnaloatl, elebo 
arovnoprh nlll Yletkfch dnnbf t6nOY a 
tvojmu, s pi t fuki!ne) 'fh by takto uYof· 
nen6mu hudobdmu myalealu, aanttlll 
novt d konltoaf (ako aapr. Haaer, ala· 
bo Scbllnbera a Jaho Yledeaakt lkala). 

a dôalednf, l!o pôaobf dojmom allneJ 
myllleakoYej atatre~enoatl akladby. 

. 
Za al!n6 l!alť aJdadatefoy vlak aeurobl· 

Ja radlk6lay krok od aledmlolt k dn· 
nb tlm t6nom Y r6mcl t6aOY6bo materiA· 
lu oktby, vyberali al napr. Jen oaem 
alebo devl t, Ili viac t6noY, a to Y rosili!· 
nom slede celfch a polt6aovfch latena· 
l ov, i!asom yyfY6raiJ a J noYt 16koa1toaf 
napr. YO yfatn be akordoy a Y leb apo· 
jocb, cbarakterlatlckt ,,. dotyi!nf Yfber 
t6noY6bo materiálu. 

ten Ittf t6noyf materl61 ako to robf Su· 
choll. Ponacb6nme tu stranou kombln6· 
cle atarf ch clrknafch modov, aké sa 
yyakytu)6 napr. ul Y 2. obraze KrCiUiavy, 
kde mel6dla ,.Vru dlavl!a, kde al kri· 
au nalo" je ., e·mol, kfm aprlnod ja 
prlfarbenf lydlcky t6nom cla. Tu m6 to· 
tli barmonlck6 t6nJna e·mol a 10. trans· 
policia modu lydlcko·mlxolydlck6bo ten 
lstf t6aoYf matert61, ibala laak centro· 
not. a Inou tonlkou ( centr6lnym alebo 
fln6lnym t6nom ). Vl lmneme al tu at rul!· 
ne len predblat6rlu tak dlakutovanébo 
celo· a polt6noY6ho moduau, ktorf 11 
tak llaato vyskytuje Y Suchoftonj hudbe 
neru Y najlllatejl el podobe, napr. v !S. 
obrne opery .,KrO.tilava", ale ul aj Y 
.,taJme". 

Sntmka z prv~ho prevedenia KrQtlfavy: 
Margita Cesdnytovd ako Katrena a Fran· 
tUek Zvartk v tílohe Stellnu. 

Hodno al dl mat( elte pripad O J l Y l • · 
r a M e e a l a e a a, k tort Yedome tY orf 

mod6lae a pok61a sa aJ o YynetJenle 
Ylaatae) IYorby. Poalfn l modoY, a kto· 
rfch 2. modaa Je totolnf 1 celo· a poJ• 
t6aoyfm modaaom u Sucholla. Meulaen 
sa nendha nfahoY naje) hudby k 
dur·molodma hadoba6mu myalenlu, ako 
to YYIYetla)e Y dleJe ,.Techntque de mon 
Jangage mus lcal" (1. dleJ, atr. 35), kde 
o1nal!a)e naj 2. modaa ako "flottant 
entre les tonaliUis de la maJeur, fa 
dttze majeur , m1 b6mol majeur • No ul 
lbelnf pohfad aa MenlaenOYII hudobnt 
fakt6ru a elte Ylaa hudba sama nb pre• 
nedl!f, le aaprlek totol noatl t6nodbo 
matert61u proatrledky hudobdbo yf reau 
at 11 Suabola celkom tn6. J• to ta6 nu• 
koYoaf l daah hudby. 

• 

poui(Yanle atarfch toailaycla oaaoY 
clrkn af ch, elabo fadoYfch, ako •J 

'poulfnnle no•fch, .,vykoaltruonafch 
t6novfch radov - ao IYO)akou d konl· 
toaťou - a n fnme Y hudobnej tYorbe 
modá lnym budobafm mysleaha a oaao· 
vy a Jaým usporladanfm celfch a Jolt6· 
a oY Y t6aOYom prleatore okt6vy (nel 
Je tomu Y OIDOY& daroYej l IDOJOY8J) 
sa nnfnjt m od am l. V takomto smya· 
Je boyorime a t o mod61noatJ hudobnej 
relll v norbe E o 1 e a a S a o ll o l a . 

Pomerne jednoduchf priklad aa prla· 
ne dolk61ne yedeale hlasoY Y celo· a 

polt6novom mode nacb6dsame u V l a d l· 
m fr a Reb tk o Y a (18116- 1920) , kto· 
r6mu aal petrf pnenatYo v dilalednom 
poul fnnf celot6nonj atapnlca a na)mll 
stupnice celo· a polt6nonj. VIacero pri· 
kladoY sa nech6daa v cykle ,.Na leb ro· 
dine", dielo 27, a dôsledne v mode celo· 
a polt6noYom je napfaan6 akladba ,.Sta· 
rlkl taacujut". Zd6 sa, la ReblkoY je 
tu el te Y sajaU celkom noYého melodlc· 
k6ho l bermonlck6bo materiá lu, bea Ylll!· 
l lebo tYoriY6ho rozletu. 

vfch klavfrnyoh po6m, dielo 89, tlel 1 
toho lat6ho roku. Skrlablnoy tn. mya· 
U ckt akord C • Fia • B • e · a • dJ aa a la· 
kedy a acb6daa at " Sucbolionj hudbe, 
avlak lea a koby n6bodne, pratol e u Su· 
oholia t6n D nie je dolk61ay~,. aapoll ale 
Y mode celo· a polt6aovom. caatejlle sa 
u Suchoňa vyskytuje akord pozoatba)6· 
cl 1 dYoch trltonuaov, oddelenfch yefkou 
t erciou, a to obyčajne ako I!J6nok 1 re· 
taze celo· a polt6no•fch spojoY. (V tfch· 
to Ciryvkoch pr6ce s roku 1957 elte ne· 
predchédaame neakorl( Yf vln Suchoiio· 
n j hudobnej rel!l. - Pozn. autora). 

VIdeli ·tme doteraz (ro1umej d o rok1i 
1157), le Y SucbollonJ hudobneJ 

rel!l nadobtdall Ylll!lf ytanam hlaYDe 
mody: lydlokt, lydlako·mllolydlckt a ce• 
Jo- a polt6DO'ff. 

• 
DODATOK: 

Po ~asovom odstup• lS rokou t• zr•t• 
ml, fe Suchoff nezastal prt vtedaJiom 
stave uouoJa svotef lludobnef rlll!l, al• 
hladal noul mofn.ostt - tak vo uQbere 
tdnovlho mat11rtéUu, ako (e§te ul:tf§mt} 
u sp~soboch prt uyufttf v rozltl!net stau• 
be akordov a tch spoJov. Kombtnute du• 
rouo a molovO kvtntakord, tvort novi a• 
kordy zo spoJenia domtnantnillo septt" 
mov~llo a to zmen§endho 111pttmoulhtJ 
akordu, hladd mo!nostt uplatnenia dur• 
molov~ho n6nov~ho akordu, kvartovlhtJ 
t roJzvuJt:u, undectmov~ho l tercdectmo• 
ulho akordu v rozltl!nOch t6novOch kon .. 
§teldctdch - a! po osemzvuk. Praudafe1 
tu sa u! dostdva skladatel za rdmec mo• 
dallty, vyu!tva vletkOch l2 tónov oktd .. 
vy. T11nto zvrat - hoci te vlastne logtc• 
kOm pokra~ovantm uOvoJa skladatelouet 
hudobneJ rel!t - prebiehal a! od polo· 
utc11 rokov pl1fdestatych, kedy spomenutlf 
prdca autora, (z ktoreJ sa uuedenl Qryo· 
kyJ, zaobllraJtlca sa hlavne modalitou 
v Sucholfovef lludb•, bola vlastne u! uo 
vOskum• hotoud. 

• 

• 
M odoY mélle byt yefa, n6)omn• pome· 

ry t6no• a Yf lta•ba akordoy mlll e 
byt rozlll!d - naJml podla 1tmeru a 
ladiYiduallty skladatefa. Mohlo by •• 
1dat, le ak vlacerf skladatelia tYorla s 
t6nod ho matert61u toho lat•ho modu, 
11utne dochédaa Y leb dielach k podob· 
noaH. No, nebolo tomu tak aal 'ftady, 
kecf akJadateUa pfsall • olrknnfoh mo• 
doch, ba ani kecf poul (nll dolk6lne ma· 
t eri61 duroYfch a moiOYfch t6aln, nie 
je tomu tak ani u modernfch akladate· 
fo•, ul fvajtclch YO yJacerfola prfpedoch 

On ra nlel e jl le pôsobi S k r l a b l n o· 
Yo Prel6dlum, dielo 67, 1!. 2 z roku 

1912- 13, hoci skladobnou fakUirou je 
dost blf:cke skladbe Reblkova. Skladba Ja 
y pnej tranapos lciJ celo· a polt6nov6ho 
modo, praYda a nedilalednou or toaraflou 
( l!o je ostatne bel aé u Yletkf cb mod a· 
llatoY, pretole muala pomeatlt osem l 
Ylac t6noY aa sedemmiestny ayatém ok· 
tby ao atertm spôsobom notoyého d pi· 
au ). Hoci toto Skriablno•o Prel6dlum vy· 
raat6 a tal Istej mod6Jaet oanovy (t6· 
nodho materl61a. ale Yldy aj akordlc· 
k6bol) , ako i!aato Suchoilova hudba, Je 
••Jml d'alek6 netu hudby Sucboilovej. 
V krehkeJ atlade sa SucholioYmu Jyrla· 
m1J Jrlbllluje pnt a dYoch Skrlablno· 

A • l Y tom Istom l!aae (1938) ked' Su· 
cboli pfuJ ,.Zatm zeme podkarpat· 

akej", vznikla •l Klarlrna aonatlaa ho· 
!andského skladatera H e n k a B •· 
d l ng a a (1907). Henk BacUnas Ja Y ur· 
l!ltom svojom Yf vojovom obdobf tlel att· 
pencom mod61nej hudby, aYiak • Sona· 
Une poullva aj t6ny, ktoré sa y dotyl!· 
nom mode nenach6dzajCi, l!l!e ten·kto· 
rý modus cbromatlzuje. Celkom dllalednf 
vo • f bere mod61neho materi6Ju Je • So· 
n6te pre a61ov6 buale 1 roku 11•0. Vari 
alta dilaledne jllu lntear6clu hudobaej re· 
1!1 • oboch l lol k4ch, horl1ont6laeJ l yer· 
tlk61ne) nach6daame aj Y tvorbe yladen· 
akého akladatera T e o d o r a B e r 1 e r a, 
napr. Y skladbe .,La parola" 1 roku 1155. 
Tu je Yýber prostriedkov pomerae t1ky 

HOVORI 

JAROSLAV MElU, 

liFREDAKTOR 

HLAVNEJ REDAKCIE 

HUDOBN~HO 

VYSIELANIA 

SLOVENSKEJ 

TELEVfZIE: 

živá 
obrazovka 

Sntmka: M. Vaňov4 

Mobil by ate Y atr ul!noatl chuakterllonf vtyoj a oea· 
ty budobn6ho vyalelaAia telnfsle aa Slonn1ku 11 uply· 
ul6 obdobie? 

- Dvadsafrol!n6 výročie CT sa priamo na SlovenskO 
televlzlu nevzťahuje. Ako viete, nde Jubileum bolo pred 
dvomi rokmi a to plltnásfročné. Dá sa tu hovorlf o pä t· 
n6sfročnom dobrodružstve, ktoré sme pre!lll v zdravr 
nielen my, ala aJ naši vernf llčlnku)Ocl. Rád by som sa 
vrátil o t ých 15 rokov spllf - ale nie sám. Zobral by 
som so sebou všetkých tých pracovnikov, ktorl do tele· 
vrzla nastaplll v priebehu rokov našej prlekopnfckej 
práce. Naoza) sme vtedy nevedeli, čo Je sviatok, alebo 
nedefa. Program sa vyslelal nal!lvo, nebolo záznamov 
ako dnes. Hudba v tých rokoch bola riadená z Jedného 
centra, čo bolo v prospech koordln6cle hudobných !án· 
rov, honorárovej politiky a predov!Jetkým vo výbere 
účlnkuJt1clch. HudobnO vysielanie pripravovalo progra· 
my všetkých žánrov, teda včHane populárneJ hudby. Po· 
čas tých uplynulých rokov boli rOzne rozhodnutie o bud· 
be v televlzll, ktoré v !ladnom pripede nepriniesli zisk, 
ba práve naopak. Tendencie diletantov, ktorf viedli u· 
melecké programy v CT, presadili aj llkvld6clu budob· 
ných redakcH. V tých rokoch bol hudobný program na 
na!Hch obrazovkách vz6cnostou - o hudobno·dramatlc· 
kých dielach ani nehovorfm. Len v posledných rokoch 
sa dostAva hudbe t1cty, ktorá JeJ prln6le!l - a to naj· 
mil v pravidelnom programovanf hudobno·dramatlckýcb 
diel. 

tlo t'forf d plti momeat6laebo emerofaala HIHV Slo· 
Y8aakej telnfzle Y BratlalaYI? 

- Hlavnou t1lohou je dramaturalck6 zabezpečenie 
programov k 30. výročiu SNP a CSSR. Ide o velkorys6 
akcie, ktoré - ako sa hovori - tu el te neboli. Bude to 
vlastne cyklus velkých koncertov, v ktorých budd tlčln· 
kova( vynlkejdcl umelci, adbory a orcbeatre zo vletkých 
krajov naše) republiky. Tak, ako sovietska arm6da oslo· 
bodzovala ndu zem, tak budil konclpovaD6 aJ koncerty. 
v prvom - otváracom koncerte, ktort zaznie v pred· 
večer 30. výročia SNP, aa predstavia umelci a adbory 
zo Stredoslovenského krajL Zvýšentl etarostllvoef venu· 
jeme aj náplni celovel!ernt cb programov na budt1cl rok. 
Roallzovaf dvanást vlastných tnscentcU v nallch pod· 
mienkach nte je labk6. Od nahrávania playbackov a l po 
posledný záber opery, alebo operety fakt reallútorov 
v!dy ttntstá cesta. Ul to, l!e telev!zla nemá vlaatn6 ka· 
pacHy pr11 nahrávanie playbackov, Je smutná skutol!· 
nost Druhým velkým problémom je otázka režisérov hu
d.obDQ·äram.uc=ki~:a QfOI"&IDD'l - DAjml OR8fl14 f6111 

je nlekolko rokov v absolt1tnej tndlspozfcll. Televrzny 
operný rel!tsér jo titul u nás velmi vzácny (zatial se 
d6 hovorlt Iba o dvoch takýchto režiséroch - Václa· 
vovl Ka!Jlfkovl a Petrovi Welglovt) a bude tak asi ešte 
ntekolko budt1clch rokov. 

Ak6 boli naJvfrnne jl le tlspechy valej redakcie l y 
medzinárodnom r6mcl? 

- SlovenskA televfzta Je jediná na celom svete, kto· 
rá Je nosltelkou všetkých troch cien Medzinárodného 
televrznebo festivalu folkloristických programov v Dub· 
line. Zlatll harfu, ktorá je najvyššfm ocenenrm dublin· 
skeJ sdfa<!P., sme dostali za film Z ďaleka Ideme. Strie· 
born(! bar[u dostal program MOJ vienok zelen9 a bron· 
zovo harfu sme dostali za elegický obrázok Roztrhla sa 
hudáčkovl struna. Dostalo sa ném ocenenia aJ na medzi· 
národných screenlngoch v Helsinkách, Stokholme, Selz· 
burgu atd. - za programy symfonickeJ a ludoveJ bud· 
by. 

Ktor6 najvf •namaeJi ie pl6ay mlealte reaiJzovaf ' na· 
atba)tclch mealacochl' 

- Je to reallz4cla vtanol!nfch a silvestrovských pro· 
gramov a celý rad reallz6cU pre prvf !tvrfrok 1974. Pre 
budl1cl rok pr ipravujeme dva nové nául!né cykly. Ten 
prvý sa volt Hudba pre všetkých, má to byf program 
pre ka!dého, teda 1 pre diváka, ktorý sa do poslal o ten· 
t o !6ner nezaujfmal. Druhý seriál: Pozn4vajme hudbu 
našich skladatelov )e vlastne akousi prechádzkou tvor· 
bou popredných slovenských skladatelov - za ich prla· 
maj Ql!astJ. 

AU koatakty m6 HRHV ao aprlatelenf ml redakciami 
• r6mcl lntenflle a ktor4 at hlun6 spôsoby yfmeay 
hudobnfch bodaôt na tomto poUl' 

- Mysl(m, st, !e 16fredaktorl HRHV zo spriatelených 
televrzu - Intervrzte - chodia do Bratislavy velmi ra· 
dl. Tu sa schádzame ka!dý rok, bovortme o progra· 
moch, vymletiame st skQsenostl - l hotové programy. 
V niektorých prfpadocb Ide o výmenu v pravom slova 
zmysle: teda mlnt1tu za mlndtu, Inokedy ea JednA o za. 
kllpente celkov - napr. televfzla NDR zakdplla všetky 
programy z Bratislavských hudobných 1ltvnostf l971 a 
vysielala leb celt mtn ulf rok. 

SlovenskA televllla aaznamenala Y poslednom obdobi ll•• rlau~ JlaJ. a pblutl n&Uaúle llowelllkfcla 

operných hodn6t: lellotbo Ko..tl!a Wlelanda a Sucho
iloYU Kr4tllna. eo a tejto obJaaU prlpratuje dramatu• 
a ta HRHV d'aleJP 

- Koncom augusta t r. sme dokonl!ut filmovanie opa• 
r y národného umtdca J6na Cikkera Beg Bajazld. Je ttl 
ďal§( prrsr evok do nalaJ n6rodneJ operneJ klenotnice. 
V ré!ll Tloora Rakovského d!HnkuJd nall poprednt umel· 
cl, sólisti oper y SND. Pova!ujem za potrebné Informovať 
čltatelov aJ o ďal!lom farebnom TV filme - Margita a 
Besná. Skladater TadeU Salva sl vybral Bottovu bbet\ 
za podklad televfzne) opery. Bude to prvt slovenskA 
televlzna opera a mysUm, !e t1.speln6. Ré!lu filmu mi 
Peter Weigel - vffaz mlnulorollne) Prll Jtalla 11 tele• 
vrzne spracovanie Prokoflevovho baletu R6meo a Jdlla. 

Probl6my publlclatlky, aprnoda)atn a hudobnfch la• 
form6cU; v tomto emere ul dlhlf i!as aleda)t dldcl dYe 
sauJimav6 rel6cle Maalca 'fin a Hudobn6 kronika. Mob• 
ll by ate cbarakterllonf Ich knntltaUYnu l kvaUtatfY• 
nu nt plll • uplynulom obdobi J emeron nle do budte• 
noatl? 

- Oproti mtnulostJ mt hudobné publicistika a apra• 
vodajstvo vo vysielaceJ ltrukttlre zabezpečený priestor. 
Musica viva, ktort1 eledujete na I. programe v!dy v po• 
sledný pondelok mesiaca, je vlaatne hudobným mJgazt• 
nom. Jeho poslanlm je, predstavU osobnosti hudobného 
!Ivota, poukáza( na bohatO hudobnd hlst6rlu nalllcb 
miest, zámkov a kdtlefov, predstavi( bostf _. vynlka· 
Jllclch Interpretov, ktorl momentálne vystupujd v Bra· 
Uslave, ukázaf dlvtkom častl nových programov, ktort 
sme vyrobtll a sdl!asna predstavU leb tvot'cov, Mlnku• 
)llclcb a pod. AJ ' budt1com roku ponecbávame Muslcu 
vtvu v programe, aby naďale) plnlla spomfnand funkciu. 
Hudobné spravodajstvo, ktor6 vysielame na II. programe 
ka!dý !ltvrtt utorok, prtnUa Informácie z koncertných 
p6dU, z operných divadiel - m4 byf pri vletkom, i!o 
sa tvorr v socialis tickeJ hudobneJ kultllre. Prlpomfna vý· 
r ol!la významných skladatelov, m4 obozn6mlt dlv4kov 
s novinkami v hudobnom !tvote eoetaltstlekýcli kra)rn. 
Od buddceho roku bude Hudobn4 kronika plnlf funk• 
clu celoJt6tnebo hudobného spravodajstva, vystalan6hd 
z Bratislavy. 

DO DRV fltlt l oblut folkl6n. Co w tomto amere 
prlpruujetel' 

- Za výdatnej spolupr4ce praco9nfkov SAV t me· za· 
l!all výrobu dvoch folkloristických cyklov: Slovenský ta• 
nečnf zemepis a Slovensk6 Judov6 umenie. O prvom 
cykle napovedá ul Jeho názov. Druhf - Slovenské lu· 
dovd umenie - sa zapodieva duchovnou a hmotnou lu· 
dovou kultarou a je rozvrbnutf do trldslattch polhodl• 
novfch farebných programov. VIdel som u! trl filmy 
tohto cyklu - Kraslice, Keramika a Malovky na skle 
a - hoci ner td vys lovujem chvály vopred - Id naozaJ 
krásne. 

Zai!al sa aoyt roi!n(k BHS. IJoyeukf telnbla mt n l• 
ktl staJuhu na lfreD1 knlft featlnJu, aaJml Y rtmcl lll• 
terp6dla. Je dujem o tale eaaleaJe l Y Iatent&IIP 

- Interp6dtum je dnes zn4me vcfaka t elevízii nielen 
v Jntervlznych kra)ln4cb. Pozna)t1 bo v Nordvfztl a v 
mnohých kapitalistických lt4tocb , ktor6 od nas niekto· 
ré programy lnterpOdla odkQptll. Na dr ubd l!asf ot6zky: 
aký Je ztujem a naile snafenle, musfm konl tatovaf, !e 
záuJem v lntervfznych atanlclacb me Je v!dy rovnaký. 
Maďarská televfzla sa napr iklad sna!f vybudova t po• 

jDokončente na 1. str.J 



Prl prllet/lo'ill osldu !tdtneho sviatku Bulharske/ ludouet re 
publlky uskutočnil sa dfla 7. septembra t. r. u Zrkad/ouet 
sieni Prlmacldil:tJho pa/dea u Bratislave koncert Speudcke 
ho zboru učiteliek pri Dome ul'ltelou uo Varne. Ako sólls· 
tl uystlíplll čler.oula uarnansket opery V. Alexeteu a L. Sl· 
meonoud {na sntmke}. Snlmka: CSTK 

e Začiatkom septembra ab· 
solvovala sólistka SF, klavlrna 
umelkyňa K16ra HavllkovA vel· 
ml ús peš né turné po NDR. v 
d l'loch 7. a 8. septembra mala 
dva koncerty v Drá~ďanoch. Pr· 
v~ z nich bol otváraclm kon· 
certom sezOny. K. Havlfková na 
ňom uviedla Cikkerovo Concer· 
tlno. (Podujatie nahrával roz· 
hlas). Druhé vystúpenie naseJ 
k laviristky bolo rovnako úspeš· 
né a pozorne sledované 2000 
poslucháčmi. Koncerty boli v 
n ovom kultúrnom palác! - v 
sieni pre spomlnaný počet náv· 
števnlkov. V Dessau vystupova· 
la klaviristka so Suchoilovou 
Rapsodickou suitou pred vypre
danou sálou s 1300 návstevnlk· 
ml. úspech koncertov zabezpe· 
čll K. llavl!koveJ pozvanie do 
Drá~ďen a do Det>sau - v naj· 
bll~šeJ sezóne. Zaujlmavosfou 
koncertov v NDR je, podla In· 
formácii ume lkyne, :Ze hodinu 
pred zat:ta tkom sa poriadajú 
pre záujemcov p•·ednásky - s 
ukážkami diel, ktoré zozneju 
na podujati. Tieto .,výklady" o 
staršeJ l novej hudbe robin e· 
rudovanf hudobnf vedel. Boha· 
to a podrobne vybavPné bulle· 
tmy ešte podčiarku jú dokona· 
lú prfpravu poslucMča. Oalsle 
plány slovenskej klaviristky: 15. 
októbra odchádza na zájazd do 
ZSS R, v novembri do Spenlel· 
ska, koncom toho Istého mesta· 
ca má 4 Jroncerty so SF, s kto· 
rou uvedie Klav1rny koncert B. 
Brlttena. Do budúcej sezOny -
v januári 1975 - dostala po· 
zvonte na koncert so slávnym 
Jlpským Gewandbausorches· 
wom. 

e Ceská hudobná spoločnosť 
vyzvala všetk~ch občanov CSR, 
ktor! amatérsky pestujú komor· 
nú nástrojovú hudbu, aby sa zú· 
častnlll stretnutia prtatelov ko· 
morneJ hudby, ktoré sa prlpra· 
vuje na marec budúceho roku. 
Ceská hudobná spoločnos t za 
podpory MK a MS CSR chce 
rozšlrlt skutočne kvalifikovaný 
záujem o akllvnu komorn(l hru 
medzi amatérmi. Týmto spôso· 
bom nodvllzuje - v nových 
podmienkach - na tradfclu do· 
máceho muzlcfrovanla, ako Ju 
mo~no pozorovať v hudobneJ 
histórii minulých storoči. Spo· 
ločnost nachádza podporu 
zvláš( v Ceskoslovenskom roz· 
hlase a v Ceskoslovenskej tele· 
vlzil. Náphlou pripravovaného 
stretnutia budú predovšetkým 
koncerty amatérskych komor· 
ných hrát:ov, ale aJ Ich disku · 
sla o chápani komornej hry a 
výmena skllsenoslf s proreslo· 
nálnyml koncerlnyml umelca· 
ml. 

e SMdlrlgent Slovenskej rtl· 
harmOnie a SvmľonlckOho or· 
chestra FOK, zoslúžllý umelec 
~pdislav Slovák pOsobi \. C. ako 
~él rozh lasového orchestru v 
Adelaide. jeho činnost su však 
neobmedzuje len no toto mesto, 
ole diriguJe aj v Melbourne, v 
Brisbane a v Perthe. Medzi sO· 
listami, s ktorými spolupracu· 
je, Je o. l. svetoznllmu sopro· 
nistka Birgit Nllssonová a u 
nás dobre známa polska hus· 
llstku Wonda Wllkomlrskll. K 
nojvýznamnejšfm adeloldsk~m 
koncertom patrilo uvedenie 
Beethovenovej IX. ~ymfOnle v 
prltomnosll nového premiéra 
Austrálie. (Im ) 

Ešte raz Sopot '73 

e Druht nArodný festival 
malých dychových hudieb bol 
v dJ)och 25. a 26. 8. t. r. v l,l!d 
nlckých Rovniach. Zúčastnili sa 
ho dychov4 hudba z Krompách, 
zo Starej Turej, z Moravského 
Lleskovliho, z Topofčlanok o zo 
ZK ROll Ladce. F!'stival porto 
dol Osvetový ustav a okrl'sné 
zložky v Považskej Bystrici. 
Druhou akciou .,dychovkllrov" 
bol VIII. Pádivého Trenl'ln (3. 
-9. IX. t. r.). Tento národn9 
restlval dychových hudieb sa 
koná tiež pod záštitou Osveto· 
vého tlstavu v Bratislave. 

e Hudobný život vo Vyso· 
kfch Tatrách v minulých ro· 
koch stagnoval. Koncertné po· 
dujatla sa porladall bez kon· 
cepcle a sporodlcky. Preto s 
nadšenfm uvrtall tamojšl záu· 
jemcl lnlclallvu pracovnikov 
KaSS v Starom Smokovci, kto· 
rr v minulom roku pripravili (v 
spo lu práci so Slovkoncertom) 
pľv~ letný hudobný festival, 
pozostávajúci z 10 komorných 
koncertných podujati. Koncerty 
sa uskutočnili v Starom Smo 
kovcl, v Tatranskej Lomnlrl a 
na Strbskom Pleso. Tohto roku 
bol už druh9 ročnfk letného hu 
dobného festivalu. Predstavili 
sa na 1~om známe telesá a u 
melcl : Bratislavské dychové 
kvinteto, Slovenské kvarteto, 
sovietska husllstkn lrln11 Boč 
kovová, bulharský klavirista 
Anton Oykov, Llnha SlngPrs z 
Prahy, porské kvarteto G. Bnce· 
wlczovej, juhoslovanské Slo 
vlnské okteto, Music! da come· 
ro z Prahy, nórsky klavirista 
Kje ll Baekkelund 11 slovensk! 
speváci Anna Kajabová·Pei'láš· 
ková a František Llvora. Tu 
transké kultúrne leto však za 
hri'mje nielen tento festival. 
ale 1 rtlmové, hudobné, spo 
vácke, folklórne a vytvarné u 
mente. O. Hrivnáková 

e v dMch 25. 27. septem· 
hra t. r. us ku točnlla so mrdzl· 
národná rozhlasovll sllfaž mu~ 
netof0nov9ch nahrllvok hudob 
ného folkló r u PRIX DE MU 
SIQUE FOKLORJQUE DE RADIO 
BRATISLAVA 1973 Zllkllldll\111 
rterom tejto nielen u nás. ttln 
aj v zohroničl už popuiAI'ne l 
súťaže jo vytvoril fOrum pre 
konlrontllclu umrleckych vý · 
sledkov práce jednotlivých roz 
hlnsových stanic v oblt1sli r1!<1 
llzácle folklórnej hudbv. Do sf1 ' 
ťa~e zAslali svoje nnhrl!vkv roz 
hlasové slfldlá 81'rlln RlldlO 
DD~. 'ftcrllti·StlmmP dPr DDR, 
Bnnská Bys ll·ica, Brno, Buku 
rešt, BudapeSt, KoSice, Krakov, 
Ľubfona, Moskva, !\ovi Snd, 
Ostrava, Plzeil, Pr11ho, Saraji)VO 
Skopje, Sofia, Varšava a š tudio 
hostltera a usporladatela sut.1 
že - Ceskoslovenského rozhla 
su v B•·allslave. K hodnoteniu 
tohto ročnlka PRIX BRATISLA 
VA ako 1 k výsledkom sllfaw 
sa vrátime na stránkach Jiu· 
dobného ž ivota. 

XIII. medzinárodný festival 
populArnel pleane v pofskom 
Sopote mal tobto roku (21.-
28. 8.) avoju premifiru Y noveJ 
koncepcii: 

Jana Koctdnoud 

l. Sfit'afni čas( prebudoval z 
reprezentácie Jaajln n a repre· 
zentáclu gramof6nových firiem, 
ktor4i sfi hlavným garantom p ri 
vy11ielanf interpretov l v tvor· 
be reperto6ru. 

2 Ocenenie Yýberu a Inter· 
prei6ete plasnf medzinárodnou 
porotou sa dotýka spedka l 
gramofónoveJ firmy vo forme 
nákupu gramof6nových platni. 

3. Kal dá zlii!astnená gramo · 
fóuod firma mílle vyslať jed· 
nfiho spedka (alebo s kupinu l 
a jedn6bo člena do medzin 6· 
r odnej poroty. 

4. Sfii!aaťou festivalu Je vel· 
trh gramof6nových firiem, d · 
znamovej a l'eprodukčnej tech· 
nlky l predaj zahranli!ných 
platnf. 

• • • 
Aby bol obraz o tomto po· 

Ílujatl úplnejšf, tak aspoň nie· 
kofko čfsel : v priebehu troch 
súfafnýclt večerov sa predsta· 
vilo 32 sútallaclch s 96 ples· 
i'laml. Súfale sa teda ztlčastnl· 
lo 32 flrlem (okrem Kanady 
a Venezuely všetko z EurOpy), 
pričom polská strana sl v šta · 
túte zabezpečila 7 porotcov, čo 
sa. žlol, všeobecne hodnotilo s 
určitou dávkou rezet•vovanosll. 
Zo zahraničia boli najsilnejšie 
zastúpen9ml krajinami: ZSSR 
(AoatoltJ Korolev za Melódiu 
leaJDBJad. Kola Bel<l~ za Mel6· 

diu Moskva, Eson Kandov za 
Melódiu Taskent) a CSSR (Ma· 
rfe Rottrová s Flamlngom za 
Supraphon, Hana Ulrychová za 
Panton a )ana Koclánová za 
OPUS). Okrem toho vystuplll 
mimo súta:Z Irena jarocka, 
jerzy Polomskl, Bractwo Kurku· 
we (Polska), Michal Bajor, Va· 
lentln Baglajenko (ZSSR), Da· 
nie! Gérard (Francúzsko) a He· 
lena Vondráčková ( CSSR ). 

Z uvedeného vypl9va, ~e res· 
tlval nemal charakter spolo· 
l'ensko·reprezentačn9, ale pre· 
dovšetkým obchodný, s cterom: 
posllntt umeleckt1 a obchodnú 
spoluprácu soclallstlck9ch a os· 
tatných zahraničných gramo!O· 
nových firiem. Pravda, je otáz· 
ne, do akej miery splnil fes· 
tival zámery, ktoré sl v ytýčil a 
do akeJ miery uspokojil oča· 
kávanla ztlčastnených partne· 
rov .. ~ocboP.lteine. u, ktod a1 

Tony Cra/g 

Snfmky: 
L. Pákozdy 

odniesli niektorú z trofeJI, od· 
chádzall z festiva lu spokojnej· 
šf ako ostatn!. re sfce pravdou, 
~e všetci zvftazlt nemOžu a res· 
tlval mal a) širšie poslanie, no 
predsa sa nemôžeme nevyslo· 
vit kriticky k jeho vyznaniu. 
Nejde nám o subjektlvny po· 
clt, ale o všeobecné konšta· 
tovanle. Najvážnejšou slabinou 
sútde je teJ š tatút a najmll ab 
sencla rokovacieho poriadku 
poroty. Tak sa stalo, že bez 
diskusie a vyjasnenia sl za 
kladných bodnotlaclch krltérll 
a zámeru festivalu, došlo pria 
mo k hlasovaniu. Nemá v9z· 
nam dodatočne medltovat nad 
v9sledkamt chcem Iba prlpo· 
menút, akým vá:Znym momen· 
tom sd odborné kritériá v sú· 
ta~lach populárnej hudby. Bez 
nich sa totiž stáva, ~e vynlka· 
Júcl speváci - ak nekrllčajCI 
s módou, a lebo s dobovými ma· 
nteraml pop mus ic, nemajú 
šancu na umiestnenie. Ne· 
chcem sám hovorit o našej 
rearezen~anu.e Jane Kocláno· 

Sezóna pred bránami. ll. 
S~ovenská filharmónia 
<~OJU vlastnú, už 25. sezónu abonentných koncertov otvori SF 

ll!. u 19. októbra. Ide o sezónu, ktorej význam je o to v!lč!.l, te 
v druheJ i>olovlcl - dMm l. januára 1974 vstúpi do jubilejného 
rohu, v ktorom naše prvé symfonické teleso bude oslavovať 25. 
n ročfe svojej koncrrlnej činnosti. 

\llrotnosť a zaujunu' ost programov nesie sa vsak celou sezO· 
nou, ut od prvého koncertu, kedy sa Carlo Zecchl predstav! ako 
dlrlgl'llt SchubertoveJ 9. symfónie a dirigent Zdeni!k Koller o dva 
ty'unc neskOr Bruckmrovou 5. symfóniou. 

Mesiac českosloven!'ko-sovtetskeho prlatelstva bude opllt vzác· 
nuu prlležltosťou prl\•flat vynikajúcich sovietskych umelcov. Na 
illllt:erte 8. n 9. novembra to bude dirigent Eduard Serov a hus· 
Hsta Igor BezrodnyJ, Ilko sólista Slbellovho Hus lovl!ho koncertu. 

!'lobhn z plejildy ~ovletskych klaviristov bude ValeriJ Afana• 
sie,·. V jeho podani llude znieť sOiovy part Choplnovho Klavlr· 
ne!Jo koncertu fo. l, e mol (no koncertoch 15. a 16. novembra). 

i:'o osemmesačnej dirigentskej činnosti v Austrlllll prlvfta publl· 
l<um 29. a 30. novewhra na pódiu SF jej hlavného dirigenta La· 
du1tava Slováka. Nalprv uvedie diela dvoch jubllujuclch sklada· 
tefov: Slávnostnú pret:!ohru Arama Chačaturlana (70. výročie na· 
rod Pn la l a l . klavírny koncert šesťdesiatnika Benjamina Brlttena. 
Sólistkou je Klára Havlfková. V druhej časti koncertu zaznie Ovo· 
• tli\ OVO VIl. symfónia. 

1\n predvedenie Brnhmsovej kantllty Rlnaldo pozvala sl SF k spo· 
lup•·árl Pražský mužský zbor. Predtým však sovietska klaviristka 
Elisu Vlrsaladzeová fll ednesle Cajkovského Klavfrny koncert 
b mol. 

Posledný koncert 1 oka diriguje Roberto Benz i. Bude zaujlmavé 
-- po !ltvorročnom odstupe - sledova( výkon dnes u~ zrelého 
umelca. 

JUBILEUM SF 
Jubilejný rok SF - 1974 - otvori Slovenská filharmónia kon· 

rertom z diel, ktorA predviedla na svojom prvom koncerte pred 
25. rokmi: Moyzesovou suitou Dolu Váhom a Dvofákovou 8. aym· 
furliou G dur, ako aJ cyklom piesn( E. Sucholia Nox e t solitudo. 
fo;oncert diriguje - tak ako pred 25. rokmi - Cudovft Rajter. 

V dramaturgickom pláne SF sa vsak nezabudlo na jubileá ver
l<ých t:eských mnjstro~. ktoré sn budú oslavova( po cely rok 
v noi.ej vlasti pod spoločným titulom .,Rok českej hudby". 

a uvod týchto porloJalf usporiada Slovkoncert 13. januáro b. r. 
s'<ívnostný koncert. Orchester SF a Slovenský (llbnrmonický zbor 
l.J dirigovaniu Ľ. R&J ll'ra uvcdu na I)Om Sukovu symfonickú bá· 
~ei1 Praga, Ovoťákovu 8. symfóniu a Smetanovu Ceskú pieseň. 

V rllmcl tohto Jllhllea odznie este nfekolko koncertov SF, na 
kto q t h pred ~tesle ~nl! ta nov cyklus symfomckých básnf Moja 
vlast , Dvoi·ákovu Sl.tha t Mater, janl!čkovu Symfonlettu, Sukovu 
ľdntázlu pre hus le 11 nrchester so sólistom Josefom Sukom a Ovo· 
i kov Husfový koncert v sOilsllckom predm•se Wolfganga Schne!· 
dtlrhana. 

Atlllosléru a význum oboch jubllef vyzdvlnu aj premiéry slo· 
,., nsl<ej tvorby: Kardc.~oovo Spevy o človeku , Cikkerovo Variácia 
n.t Pochod povstalcov n Očenásove Plamene mája . 

l. dtllsiCh dramatlllKltky zaujlmavých programov s<·z6ny to bu· 
dt! Prokoflovovu kantátu Alexander Nevskij, Sostakovlčova 8 sym· 
funia, Struv1nskóho Svä te nie jari - vsetky v nastudovunt L. Slo· 
,;•ku, Mohlorovu 2. S)'lllf6n la s dirigentom Zd Košlerom, Brucknc· 
I'O\il 3. symfónia - dulgent C. Rajter. 

HOSTIA 
Prlfa1.llvost (a dúf!tJIIIO l úrove•) l sezOny nesporne zvýsi aj 

hOJili! učasf hosťujúciCh umelcov, medzi ktor9ml budú dil'lloWIIll 
1 okrem t}ch, ktory .. h s mo už spomenuli l 1\tarlo Rossi, Carl l'>tt IIPs, 
Kurt Brass, Gérard Oevos, Gyiirgy Lehel, Konstatln Iliev 11 P• u 
Cttlombo, ako aj sóli!>tl: francúzsky virtuóz v hre na trubku r-1 Hl· 
1 t«;C André, sovietsky čelista Michal Cho mlcer, raktlsky kluvlrlhl8 
l'au l Radura·Skoda, Americky klavirista Edward Auer, francliz~ky 
l'elista Maurice Gandron, sovietska čelistku Karina Georgia novll, 
llllJOllska huslistka ~• zuki l !llkava, juhoslovanská klaviristka Ou· 
I.ravka Tomlllčové, mudarsky klavirista Dezsij Rllnki, česk9 kht· 
vmstll Ivan Moravec, špantelský kluvirls ta Rafael Orozco. 

Jo: slovu sa - tv k ako koždoro1 ne - opUt dostnnú aj naq 
umelci. klaviristi Pl'ler Toperczer, Klára Havllková, Marián Lap· 
!lanský, Stanislav Zámborský, organlHa dr. Ferdinand Kllnda, 
hu~llstka )ela Sp ltková, flautisti Vladis lav Brunner ml. a Vojtech 
S<1mrc, r.emballsta Ale"fander Cattarino, harfista Mllol Vildncr. 

Na koncertoch symfonlcko·vokáloych spoluúčinkuJe rad vokál· 
(Pokračovamo na 7. str.) 

vej, ale ako llustrllclu uve· 
dlem názor sovietskych členov 
poroty, medzi ktorými bol aJ 
vynikajúci spevák, zasl. ume· 
lee Eduard Cb11 (osobne Ko· 
etánoveJ gratuloval): ,.Je to vy· 
nlkaj6ca speváčka, rozhodn~ 
mala dostať niektorú z cien i 
Po skončen! hlasovania poro· 
ty povedal: ,.Je nám fCíto, ale 
my sme hlasovan pre ňu!" Ak 
by pred hlasovanfm bola dls· 
kusla, kde by sa vyjasntll kri· 
térlá, nemuselo dOJsť k takým 
dlsproporclllm, aké v Sopote 
boli. Nakoniec sl samotn( po· 
rladatella uvedomili, že domá· 
ce vttazstvá nemusia byt vždy 
oso~né. Tieto otázky sú pred 
metom úvah a dtskusU takmer 
kn~dého podobného festiva lu. 
Mo~no, že sú l nutným sprle· 
vodn9m zjavom. O to viac na· 
dobGda na pravdivosti konšta 
tovanle, že m9ty okolo špeclflc· 
kých št9lov populárneJ hudby 
sú výslednicou umelo vytvore· 
not tendencie komerclonallz· 
mu. DOkazom tobo, že hodnot· 

ná, umelecky cenná pesnička 
z oblasti pop music môle maf 
i obchodný úspech, Je GRAND 
PRIX DU DISQUES pre M a rt· 
l u R o d o v l c z o v ú, k tort 
spievala v91učne pesničky skla· 
da telky K at ar z y n y G a e r t• 
n e ro ve j. Hudba tejto autor· 
ky sa vyznačuje vysokou orlgl· 
nalltou, verkou kompozlčno· 
technickou erudovanosťou, mol· 
nos tou nekonvenčne, ba af no· 
vátorsky (a pritom populárne j 
tvoriť plesne rytmicky živé, 
spontánne, účinné l národné. 
Poklal Ide o kompozičné kva· 
ll ty (pretože základom hodno
tenia bol výber a zostava re· 
pertoáru), hned za Gaertnero
vt1 radim pleseň V l e r o s l a v a 
Matu!llka a Elišky jP· 
lf n k o vej .,Let1mM, ktorú na 
festlvalovom koncerte priAmo 
objavným spôsobom zaspievala 
l Koclánová. A napokon - nie 
nilhodou - udelila odborné po· 
rota (zlo:Zená zo zástupcov E~· 
trádneho orchestra rozhlo~u a 
televfzle z Lod:Ze l cenu ned~v
no tragicky zosnulému Jo H· 
ro v l B l á h o v 1 za arantmán 
pofskej plesne ,.Može juž (Ul· 
ro". 
Aspoň tolko na okraJ sotat, , 

Nadšenie l skepsa opadli. no 
ľOZhoduJúclm faktorom zostav~ 
konštatovanll'l, že naša llča~l -
reprezentovaná na sopotskorn 
festivale Opusom - patrila po 
umeleckej strllnke k tomu no~ 
lepšiemu. Dôkazom toho Je ti 
skutočnost, ~e o slovenskú po
pulárnu hudbu - ako vo \'t'· 
tavnom stllnku Opusu, tak 1 ' 
stánkoch Domu kSIQtky, kde o;a 
predávali zahrnnlčné platne -
bol vel k(• zA•• i!'m Rozhoňn' 
vllčšf než Ich dostatok 

MARIAN JURIJ 



Hostia .. 

BRATISLAVSKÝCH 
HUDOBNÝCH 
SLAVNOSTI1973 

fútraiho kvarteto 

TÁTRAIHO KVARTETO 
(MUR) : Od svo jho za lože· 
ni8 v roku 1946 sn čle· 
uovia kvarte ta snažili vy
budova( repertoá r, ktorý 
dnes obs ahuje vyše 300 
hudobných diel aj so zre · 
telom na súčasnú hud· 
bu. V te jto oblasti na· 
š tudovali 59 madarských 
8 51 Inýc h s kladatel ov. 
No rovna ko hlboký vzťah 
majú k hudbe kl nslclz· 
mu 8 romantizmu. Na če· 
Je kvarteta stojf VUmos 
'l"átral, profesor Hudobne t 
akadé mie v Budapeš ti, 
koncertn ý majster Ma· 
ďarskej š tátnej fllharmó· 
n ic a vedúci komorného 
orches tra . 

BERLINSKf FILHAR· 
MONICKI SOLISTI: Po 
uspešnom d ebute v Ber
Hne roku 1964 sa každo· 
ročne predstavuJú zápa· 
donemeckému publiku na 
početných koncer toch vo 
vlietkých ve l k ých mos· 
tllch. Nle kolkokrá t účin· 
kovali v krajinách Eur ó· 
p y, Južnej Ameriky 1 O· 
rlentu. Zúčastnlll sa Ba· 
chovho fes tivalu v Oxfor· 
de, na fes tiva le v Salz· 
burgu, v P8rržl. tíčlnko· 
vall v Edinburgu a na 
Wiener Festwoche n. O· 
!.lnkujú v obsadent: f lau· 
ta, hoboj, husle, viola, 
v iolončelo. 

ZÁHREBSKÁ PILHAR· 
MONIA: Vznikla z diva
d elného Inš trumentálne· 
ho súboru, kto rého p rvý 
koncert bol v Záhrebe v 
ro ku 1871. Počas tejto 
vy!.e 100-ročnej tradfcle 
sl te leso vybudovalo r oz· 
manltý re pertoár a velké 
meno. Od ro ku 1917 je 
jeho umeleckým vedú· 
cun a dirigentom Lovro 
Matači C. Významné mies
to v d ra maturg ii telesa 
zau Jima orator iálna llto· 
ra túr a a diela s lovan
ských a juhoslovanských 
sklada telov. )e to s tály 
orches te r Dubrovntckeho 
letného festivalu. 

ANDR€ GERTLER, hus· 
Jo (Be lgic ko l : Na rodil sa 
v Budapesti, !;tudova l na 
HudobneJ akadémii F. 
Liszta u Zoltána Kodálya 
a Jenô llubaya . Od 13 ro· 
kov koncertu je na všet
kých kontinentoch. V ro
ku 1931 za ložil k varteto, 
ktoré v priebehu 20 ro· 
kov absolvova lo pod JO 
ho menom vyše 1000 kon· 
certov. Každoročne uspo
radúva letné majs trov
ské ku rzy v Salzburg u. 
Bol velkým prloterom 
Bélu Ba rtókn, ktorému 
prcmiorovol je ho huslo· 
vé die la. Pre to je na)po
volune)i>l, aby no závo 
rd 'nom koncerte BHS In 
torprotova l ll hu~Tov 9 
knncert tohto s kladate ra 
~UKURESTSK~ KO 

· ' R ~ ORCHESTER: Bol 
7 lr)žrn 9 zn i\ mym I'Umun 
:-. ~·m hus li s tom lonom 
\nlcom v ro ku 1969 Pod 
jPhO Vf'd i' Oi lll <; l IAI!!SO VV 
~ •' liu vv'>ni< ' 111 nnn la 
t i• ,nucfl l 1 zuhruntt nt>l 
l 'l'll i k\ n • CPsko·;l ovnn 
~ ·w 1' 1' 11 ' a .11 po p rvy 
ľll 7. 

r ttl,;\ľCENS.:.0-1'10!· 
SKY ZBOR, POZNAJl: Pat-

rt k najstarš lm zboro
vým telesám v Pols ku. je
ho tradlcla s iaha at do 
polovice XV. storočia , 
ked y bol založen ý a ko 
voká lny zbor žiakov a ba
kaláro v poznaňsk9ch 
škOl. Je v ňom 57 chlap
cov a 30 mužov. Umelec
k ým vedťíclm súboru te 

Rudolf Buchblnder ., 

Andrtl Gertler 

rek tor Stá tnej vysoke j hu· 
dobnej školy v Poznani 
- Stefan Stullgr oss. 

G€ZA ANDA, klavlr 
( Svajčlorskol : Sve tozná· 
my virtuóz maďarského 
pôvodu, ktorý sa v rá m· 
cl svoje ) koncer tne j čln· 
nosti stre tá val s najlcp· 
sfm1 telesami a dl r igen· 
tam1. V posledne j d obe 
p()<;obt pedag og icky a a ko 
dh 1gent . Od roku 1954 jo 
kaZuoročn9m hosťom fes
tivalu v Salzbu rg u. Ve
dl~ mu)Strovs ké k urzy v 
ZUr ich u, v Londýne a v 
Purf21. je považovaný za 
jt>dlnečného In te r preta 
diel Mozarta, Bra h msa, 
Chopina a Bar tóka. Toh 
toro i.ny kon cer t v Bra
tisla ve JA jeho prvým vy
s túpentm v hlavnom 
moste SSR. 

ZARA DOLUCHANOVO· 
VÁ, soprán (ZSSR) : ver
k ý, s iln ý hlas sýteho za 
a rbenlu a š1 roke) dyna 

mlc koj šká ly, krá sny ja 
111skový z jav a ume loc k9 
pôva b - to sú kompo 
nonty churakterlzu juce 
tuto sovietsku spevi\čku 
V1•l11krd t obdivova li )a t 
umeni!' v USA, v Aus tra 
111, v )u tnr.j Amenke a 
v lu•aj lnách Európy. Spte 
vo pif"iliO vžd y v pOvod 
nom JOZyku Okrom s tli 
1' ~1 hudbv mó v (HO!!ľ ll 
n!e rad mu n vSI•tkych 
genuračných vrstiev so · 

vtel'lkej hudby A l!fsla 
tzv . klasického spev6c 
koho reper toáru. je jed· 
nou z mála speváčok, 
ktor/i dosiahli svetovú 
!"lttvu výlučne na kon· 
c~:~rtných pódiách. 

STOKHOLMSKf KO· 
MORNÍ ZBOR (Svédsko): 
Madrigaly A súčasná hud
ba - to s ú dva póly, 
ktor ými sa prezentuje 
toto teleso. Jeho vstup na 
medzinárodné pódiá sa 
datuje od začiatku pllť· 
desiatych rokov. Jeho dl· 
rlgentom je Eric Ericson. 

RUDOLF BUCHBINDEK, 
klavlr ( Rakťísko l: Pochá
dza - tak, ako mnoho 
ob yvatelov Viedne - z 
Ciech, kde sa narodil v 
roku 1946. Po prvý raz 
sa predstavil verejnosti 
ako lO-ročný - s Beetho
venovým I. klavrrnym 
koncertom. V roku 1966 
ho vyznamenali mimo
riadnou cenou na Van-

Cllburnovej sťíťažl. Má 
exkluzrvnu zmluvu s gra · 
motónovou firmou Tele
funken-Decca. Pravidelne 
hosťuje v nojvýznamne)· 
šlch hudobných cen 
trách Európy. 

MICHAIL CHOMICER, 
violončelo (ZSSR l : )eh o 
koncertná činnost sa za· 
čtno v polovici pll(des la· 
tych rokov. Ztskal titul 
laureáta na sú ťaži P. l. 
Cajkovs kého v Moskve. 
V roku 1963 s l vybojo
va l 1. cenu na Medzlná 
r odne j sú ťaži P. Casalsa . 
v jeho repertoári nájde · 
me - okrem diel starých 
autorov - l hudbu 20 
storočia , ktorá v plnej 
miere odhalu)e jeho tem· 
peramont. virtuóznu 
s tránku, ale l Tudskú zre
iosf. 

HIROSHI WAKASUGI, 
d irigen t (Japonsko) : Na· 
r od il so v roku 1953 v 
TOkiu. Pravidelno dlrlgu· 
1e ko ncertné 1 oporné 
predstavenia v japonsku 
a je šéfdirigentom Yo · 
mturl Nlpon Symphony 
OI'Chestro. Dnes je toto 
teleso zaradené medzi 3 
il plč kové orchestre v Jo 
ponsku. Dirigentov or
chustrálny repertollr po 
stl huje l najnovš ie sma 
r v súčasnej hudby. Md za 
sobou bohatO spolu prá r u 
l> na ív ýznamnoj~ fml g ra
mospoločnosťami sve ta. 

ANDREJ OCENAS -
ll. SLACIKOVt KVARTETO 

Pri prUelltosli premllry ll. sl6i!ikov6· 
ho kvarteta &811. umelca Andreja Ol!en6· 
la sme polladell skladatera o aop6r viet 
k aviHienlu tohto diela oa tohtorcHinfcb 
BHS: 

- I. sláčikové kva r teto som naplsal 
vo svojich mladých rokoch. V poslednom 
obdobf som sa opllt vrátil ku kompono· 
ventu pre toto zloženie Inš trumentov. Po 
dokončent javiskovej symfónie Román o 
ru ži som naprsal Il. sláčikové kvarteto, 
ktoré dos talo prtvlastok ,.Etudovéw. Ne· 
chcel som komplikovať ani umelo utvá
ra ( technickú náročnosť hudby, alo ul! 
ako prtvlastok naznačuje, je v tomto die
le nlekolko prvkov, ktoré sťi v podstate 
s tavebným materiálom skladby a Ich 
zvládnutie znamená zmocnenie sa cele) 
kvartetovej sadzby. Snád by bolo možné 
hovoriť o r iešeni Is tých technických 
problémov. Nepovažova l som Ich za do· 
minantné. Nechcel som tvorlt akús i cvi č· 
nú s kladbu, ale s kOr formu koncertnej 
etudy pre komorný sláčikový súbor. Ak 
sa tu objavuje Istá náročnosť, potom je 
to predovšetkým náročnosť na dokona
lú komornQ súhru. V s kladbe sa prejavu
je najvýraznejš ie problém r ytmiky. Sa· 
mozrejme pestrej, ktorá vyras tá na báze 
kontrastov, alo technicky a muzikálne 

vyspelt hráči, navyše lnštrumentaltst"l, 
k tor( dtlverne poznajd moju hudobml 
rei!, nebudQ maf velké ťažkosti s pocho· 
penfm d iela . 

Kvarteto som venoval prlmárlovl Slo· 
venského kvar teta zas l. u melcovi 
A 1 a d á r o v l M ó z l m u. Slovenské 
kvarteto nabralo moju skladbu pre vy
davatels tvo OPUS 'pri prtležltos tl jubilea 
svojho zalol!enla. Hoci som nebol pri š tú· 
dlu skladby a zúčastnil spm sa Iba po · 
s lednej skťí!lky , mus!m povedať, že toto 
popredné teleso splnilo po In terpreta/!· 
nej s tránke všetky m<;~Je očakuv~.nla. 

Naoza j nerád ,.rozpitvávam SVOJO 
s kladby. Nerád Ich utrieďujem a ohrani
čujem do presne ' vymedze ných · tradlč· 
ných foriem. Cl sndd komponujem do 
.,formy~? Pri komponovanr je dOlužttá 
Invencia, zámer , ktorý sám nadobudne 
formu - l bez vedomého snotenla. Znu jf· 
mavé nie je to, čo sk ladatel sám poču íe 
vo svojom die le, a le to, čo počuje neza
Interesovaný poslucháč. Vcd vnrmater 
mOže vo svojej citovej a esteticke j š ká · 
le dospieť k p režitiu ovelo bohatšloho 
zážitku , než aký predpokladal a utor. Ne 
chcem hovori ť o svojich pocitoch , čJ. 
pohnútkach pri komponovanr. Skladbu 
som nenaptsal včera, nepociťujem už onú 
vibráciu t vorivého p rocesu . Ak by som 
bol don útený popisova ť svoje pocity pri 
tvorbe tej to skladby, nebolo by to asl 
pravdivá a presná výpoveď. So m zveda· 
vý na ohlas poslucháča, k torému som to
to dielo adresoval. Spracova la : ·dk• 

Pracovné stretnutia na BHS 
3.- 4. okt. 1973 
9,00-13,00 hod. 
e •. roahlas 
lttdlo 2, 
Lenlno•o nim. 
5. okt. 1973 
1,00 bod. 
Zrkadlod sleii 

INTERSTODIO OIRT - prehrávky r ozhlasove j pr r>dukcle 
l:lenskfch lt61ov OIRT, zameranú na nahrávky mladych tu
terpretov. 
Usporiadatef: Cs. roablas, Bratislava. 
Muaikolog•ck6 konferencia v rámci cyklu .,Hudobnú t rndf· 
cle Bratislavy a ich tvorcovia'' no tému: FRANZ LISZT 

A JEHO BRATISLAVSK! PRIATELIA 
1 medain6rodnou fillasťou. Vedecký tajorunlk konh :re cie: 
dr. Zdenko N o v 6 i! e k, CSc., 
Usporladater: MDKO, Bratislava. 

1. okt. 1973 
9,00 hoci. 
Zrkadlov6 sieň 

lnterpretallnf u mio6r na tlmu: KLAVIRNA TVORBA PRAN· 
ZA LISZTA A PROBL~MY JEJ INTERPRETÁCIE. 
PredoUater: Prof. l1tv6n A at a l, Budapešť. 
Usporladater: MDKO, Bratislava. 

7.-a. okt. 1973 
TV lttdlo 
Mlynlkl dolina 

S6ťal o VEI:KO CENU INTERVIZIE za na lep l l d obný 
proaram a produkcie llleo1kých k rajin INTĽRVli:.IE ( ll. 
rolloJk). 
Usporladatef: ľ.11. televlzia, ltfidio Bratislava. 

1.-10. okt. 1973 
9,00-13,00 hod. 
Buket. sAla 
laotela Dnf• 

lP '73 - dlskusnl stretnutie na tlmu: 
MLADÍ UMELEC A FEmVALY 

s tllastou alstupcov ubranlllných um. age n 'úr. 
Usporladatar: SLOVKONCERT, čs. u m. ogentóra, Bra ľslava. 

Ladislav Burlas: II. sl6čikov6 
kvarteto (1972) 

Druhé sUičtkové kvarteto Ladis lave 
Burlasa z roku 1972 vzniklo ako hold 
pamiatke Sergeja Prokofieva. Toto jeho 
venovanie nie je v§ak náhodné - š truk · 
tOrA skladby, spOsob motivickej práce 
l celkové formové členenie d ie la vykazu
jl1 určité črty, charakteristické p ráve pre 
tvorbu tohto ve likána sovietske j hudby. 

Burlasovo ll. k varteto pozos táva z 
dvoch viacmenej s amostatných kontrast· 
n ých dielov. Tak prvá čast- Pnssacaglla 
a Inte rmezzo - ako to vyplývu už z je J 
označenia, je vlastne spojenrm úvod ne ) 
pomalej passacaglle so scherzovým Inter
mezzom, kým druhll čast - Meditácia 
a finá le - prezentuje otacca spojenie 
pomalej a finálnej časti klasického š tvor
čas(ového formového cyklu. 

ú vodná Passacaglla je vybudovaná na 
desaťtónovom ostlnate, objavujllcom sa 
hned v prvých taktoch skladby vo vlo
l ončelovom parte (dva Sf• takty l - Samot
né osttnato, l vzhladom na jeho formo
tvornú funkciu v passacaglll, figuru je 
ako ústredná hudobná myš lienka k varte
ta s c harakteristickým lntervalov9m čle· 
nenlm: striedanie /!Istej kvarty s velkou 
sekundou (v oboch smeroch ) so záve
rečnou malou terciou a zväčšenou kvar
tou. Táto desattOnová téma fakticky za 
znieva počas celej passacaglle v malých 
rytmických modifikáciách vo svojich zá
kladn ých tvaroch (originál, Inve rzia, rak, 
Inverzia raka) v rôznych partoch sláčl · 
kového kvarteta. V jej doprovode sa na· 
viac stret6vame ~ výrazne chromaUck9· 
ml motivickými prvkami, ktoré neskOr, 
v dalštch ťísekoch diela zohrávajú dO· 
Jel!ltú tematickú Olobu a stávajl1 sa 
1 jednotlaclm prvkom kvarteta. Passa
caglla má zretelntí trojdielnu formu s 
dyna mickou a tempovou graddclou v 
strednom die li (Plu mosso l a s k ódou 
( lnq uleto ), ktorá pripravuje ata cca ná· 
stup Intermezza 

Plynulý kludný tok Passacaglle je vy· 
s trledaný kontrastn9m Intermezzom -
Alleg ro, v ktorom sú striedavo využlva· 
né dva základné hudobné tvary: nová 
iísečná scherzová myšlienka a varianto 
pôvodnej passacagllovej témy. Vo voT 
nej fo rmo Intermezzo mol!no len s rezer 
vou d efinova ( dvojdlelnosf vyplývaJúcu 
z využlvania odlišného tematic kého ma 
terlálu. Kým ( quasl) p rv9 diel dlsponu· 
je r ozvljanlm sche rzovej myšlienky v 
prevatnej polyfOnnej sad zbe a v cUalO. 

gu obidvoch husfových partov, d ruhý 
diel (plynule nadväzu júci na predch<~.· 
dzajQci hudobný tok) vyu:.lva p<1s~ o· 
cog llovO té mu sprevá dzanú buď rytmlzo· 
va nou akordlckou výph\ou !-. podn ých 
hlasov, a le bo rozvfjanfm prvkov s che r · 
zovaj myšlienky Opll tovné ·;aznc me 
passacagllovcj témy po zá ver C"1oj ~ra· 
dácii stgnallzujo kódu, k tor ú uzatvára 
prvQ časf Burlasovho kvartot ' Che r'\ k· 
ter Inter mezza je SVOJim t lod lcko· 
rytmickým č lencnlm l fa kt tl 'ou blfzky 
scherzovým ťísckom Pr OKL.Jevovyc h 
skladieb a podCla r kujo a utorov zámer 
dedikácie diela tomuto s k iadatorovl. 
Spätosť mo tivického mater tá lu kvarte

ta s die lom Prokoflevový m vystupuje eS· 
te viac do po predia v dr uho ) č • ti kvar· 
teta. Meditáciu zahajujo husl vé sólo, 
v ktorého lnterva lovom členeni naclld· 
dzame takmer citované prvky z moll· 
vlckého mater1á iu Prokoftevovl ' ' Prvého 
klavlrneho koncertu. Ryt mická s tuvba té · 
my Meditácie sa zdá od vodend z pre d· 
chádzajúceho hudobného toku In ter · 
mezze a tvori akúsi )eduotiacu bázu O• 
bldvoch časU kva rteta v jeho r ytmlc· 
ke j sadzbe. Dominantné postavenie v toJ
to časti kvarte ta ma jú sólové nástrQJO 
uvádzajllce a rozvljajtlce hlavn l1 tému 
časti. Meditácia vrchol( v dynamicky a 
rytmicky gradu)úcom pásme (rytmické 
unisono súboru v s trednom Plu mosso l 
o doznieva v reprfze reminiscenciami 
hlavnej témy, te n tokrát uvedenej vo vio
lovom parte. Flndle kvarteto, k to ré na· 
sledu je atacca, po reprlze Medltdc le pri· 
náše do diela nové zvukové kvality -
úvodné trllkové a g llssandové pásmo je 
vys trledan il osmlnkovým motom perpe· 
tuom, š iroko stava ným blo kom, v k torom 
sa plzzlcatové Oseky strieda jú s par tia · 
ml hranými arco, s v9raznou vzostupnou 
gradačnou tendenciou. Interva lo vé zlo· 
~enie a dynamický chara kte r tohto die · 
Ju finále prlpomtnajll nlekolké Qseky 
p redchádzajúcich čast( kva r te ta ( kodu 
passacaglle, kulmináciu v Intermezze •• • ). 
Oproti velkosekundov9m vzťahom dom!· 
nujdclm v prvej časti kva rteta d ochádza 
tu k pods tatnejšeJ ch romatizá cll, zretel· 
ne prevládajú horizon tálne l ve rtik4Jne 
využlvané Interva ly malej sekund y. Sp!l· 
tosf finále s pred cbl!dzajúclm hudobným 
priAbe hom zvýrazň uje plzzlcatové pásmo 
v zdvere časti - kánonlcké osunato 
sekundu, violy a violončelá .,doslovne• 
uvádza pOvodnll desaťlónovtl lámu pas
sacaglle, dokonca l s takým lst9m funkč· 
ným doplne nfm o zostáva jfice dva tOnr. 
(Dokončenie na 7. str.J 



lltiNXO NOV ACJ:It: 

Bayreuth 1973 n. 
Zatial llo Parsifa l Je preds ta

W'enfm pt·e .,sviatok ", Majai roY 
apedkoY norlmberakfch dnes 
chápu ako prava ludovO sláv
nose, predstavenie populár ne a 

· v dobrom zmysle slova - ma
sová. Uf sám námet - vo svo· 
jej pod tate lapidá rny, a! pr!· 
ll! jednoduch9 - je zrozuml· 
telným každému. Najmll ludla 
r bavors keJ oblas ti pozn11 jl1 
vera deta ilov okolo s lávnych re· 
meselnfkov-spevákov, kedysi 
ma jstrov remesle 1 vokálneho 
umenia, labu2nfkov živote, me· 
dnov 1 vlastencov v jednej 

Sllvlo Varvlso dir igoval pred· 
Jtavenle Mafstrov :spevdkov no· 
r lmber :ských. 

osoba. Napokon, Wl &nerovl 
kudba je tu overa jednoduch· 
~11 ako v Parstralovl, miesta
mt - na prvé počutie - pA· 
čtvá, zdravo elektná 1 ree lls· 
tlcky umoc!lujťice deJ. 

MAJSUI SPEVÁCI 

'Rdlsár Wolfaana Wagner po· 
M Cbáva dej v ctvlln9ch obry· 
soch. V tomto prlpade nevylu
tuje ani kulis y, hoci hlavná 
p ostavy Jtyllzuje do triezvej po· 
doby, aby mali predsa len nta· 
čo spoločná s ostatnými posta
vami slávnosti. Predstavenie 
spollfva na znamenitom v9kone 
fh .. Adama, ktor9 vytvára naj· 
exponovanejšiu postavu llonsa 
Sachsa. Hrá Ju s rovnakou pri· 
rodzenosCou, ako je normálny 
v flvote a v každodennom sty· 
ku. To mu umožňuje prlrodza· 
n 9 kontakt s obecenstvom a na 
d ruheJ strane cttllvosC, s akou 
reasuje na Impulzy v hradls· 
ku. Jeho hrdina je rozvážnym 
r emeselnfkom a bAsnlkom -
s nera tšovan9m zmys lom pre 
pravdu, vášnlv9m zástancom 
cechov, a le l uctievaným Ilie· 
nom celej vtedajšeJ spoločnos
ti. U nás dobre známy Theo 
Adam krásne modeluje kantllé· 
nu tejto postavy, vhodne využf· 
va pr!jemnú fa rbu svojho hla· 
su a priam s l pohráva s detal· 
lami 1 s deklamáciou, aby ešte 
• Iac podčiarkol suverenitu 

svojho v9konu. Dir igent SII
Yio Varvlso vyl!aduje od res· 
tlva lového orchestra brllantnO 
precfznosC a népadnll vlrtuozl· 
tu. Obecenstvu sa to páči a 
orchester pod jeho taktovkou 
hrá s chuťou , akoby chcel do· 
kázať, že hranice perfektnosti 
s il neobmedzené. Dobrým po· 
mocnfl<om dirigen ta je Norbert 
Balatach, š éf restlvalového zbo· 
ru. Na jmll záverečné dejstvo 
vypracoval do Impozan tnej po· 
doby. Vyše 200 členov festiva
lového zboru graduje slávnos t
nll cechovú zábavu, pričom -
zásluhou spomfnan9ch televfz. 
nych obrazoviek - sú všetky 
zložky zladené priam Ideálne. 
Is te by sa mohlo všeličo na· 
mlet11C k režijneJ koncepcii, 
k tor ú by možno lnf tvorcovia 
viac. r ozji!Sal l. a le to je už o· 
tázka r Oznych umeleckých pr!· 
stupov. 

SOMJitAK BOHOV 

Zo štyroch večerov Prsteňe 
Nlebelungov som vtdel posled· 
nt - S6mrak boboY. Wolfsans 
WaJaar Inscenu je celel tetra lO· 
glu bez akýchkofvek kulfs. Q. 
stredný deJ sa odohráva na n11· 
klonenef rovine e široké prles· 
trans tvo javis ka má pOsoblt 
s kOr svojou neurčltos tou a ne· 
utrálnos Cou. To, pravda, sCažu· 
je prácu s pevákov, ktor! sú v 
centrálnej pozornos ti obecen
stva . Je to podobné oratóriu -

lb11 s tým rozd ielom, že s vetlá 
vytvárafO rOzne ná ledové 110· 
zle. Toto preds tavenie. zname· 
nite dirigované Horstom Stel· 
aom, tvor! dominantu cel9ch 
slávnos ti. Už obe hla vné poste · 
vy s o obsadené momentálne 
najlepšfml wegnerovskýml spe · 
\'ákml. Slegfrlada s pieva opäť 
Jeaa Coz. E§te Impozantnejš ie 
pOsobf Svádka Catarlne Ll11en· 
du ako BrUnnhllda. Vzá jom· 
ný vzťah, pohybujúci sa rez v 
oblll stl mvsttckej čistot y , Ino· 
kedy sexuáhleJ vášnivosti -ro· 
zohráve jťi obaja predstavltelll! 
do zr iedkl!vo videných nuáns. 
Dv11 velké wagnerovské hlasy 
s11 priam prekonávajO v nos· 
ných výškach l v krásne zlede· 
n9ch dtletách. Svédska speváč· 
ka je zrejme mlléčl kom miest· 
neho obecenstve 11 spieva s ve· 
domfm moxlmtilneho úspnchu. 
WagnP.rovskl ., fa jn!lmekrl" l'a
ka jú hlAvne no posledné dej
stvo, kedy mnohé spevállky už 
hlasovo nestačia . Ale Llgen· 
dzl! akoby Iba tu zočln a la s 
novými sll l! ml. Je j hlas ešte s u· 
gestfvnA jšiA vychutnáva miesta 
osudového rozhodnutia hrdlo · 
ky. Tu vrchol! wagnerovský 
s mlltok, podčll!rknutý tm&vou 
scénou, dôsledne rámcuj úcou 
O-hodinové preds tavenie. Ked 
zaznieva známy smútočn9 po· 
chod, sila wagnerovskej tragl· 
ky vrcholf. 

Scťna z 3. detstva Stimraku bohov: Catarlna Llgendza {Brlinn-
111/da} a Tean Cox {S iegfried ). 

TRAGICKÁ ATMOSFERA 

tejto te troiOgle ešte stále ze· 
mestnáva muzlkoiOgov, ktor! s l 
noliehavo klod(l otázku, ako 
dlho bude moderná spoločnosť 
prl jfmat o obdivovať symboll· 
ku skladatefových die l. Vysky· 
tuje sa l teOrie o .. pozttfvnom 
pesimizme", ktor ý vr aj človek 
potrebuje, a by sa mohol viac 
teši( z optimistických stránok 
f lvota. Iný, dia lektický pr!s tup 
k tejto téme konštatu je, že prá 

Catar lna Llgendza 

ve v Sllmraku bohov sa nllpad· 
ne demonš tru je Wagnerov re
volučný svetov9 nézor. Znt lle· 
nie Walbaly - a s ňou celého 
skorumpovaného sveto Ja sym· 
boJom krfzy spoločnosti, v kto· 
rej Wagner ! ll, kritizova l ju a 
cez svoje die lo volal po s pra· 
vodlivejšom spoločenskom us· 
poriada nt. 

Po tomto predstannf aom sl 
súč81ne uvedomil, l e organld· 
tort maj6 l 16valn6 starosti. 
Predovlelkfm cbýbajO prvo· 
triedni wagneronkf 1pedcl. 
Veď v predstaveniach obatoja 
len silné, zdrnli a technicky 
i kolenli hlasy, intellgenlnf u- · 
mele! s vefkýml p•mlifov}lml 
dlspozfclaml. Moment61ne sa 
tieto atarosll odsunuli hoaťo· 
vanfm spedkoY z USA, Wale· 
su a Sv6dska. Co vl ak bude o 
nlekolko rokov? Okrem toho sO 
lnscenačná koncepcie temoj· 
lieh rellséroy afce vefml xanjf· 
muli, ale je to len jedna z mol · 
nfch ciest. Wolfgang Wagner. 
slln6 relisérska osobnost. kto· 
r6 dha osobltn6 pečat ce lým 
slhnoatlam, sl tieto problémy 
dobre undomuje. Dokazuje to 
napokon l fakt , l e pre niekto
rá lnscenAcle prizýva ďallfch 
rellsérov. 

( Pokračovanie v bud člsle l ________________ •... ,... _____________ _ 
Lisztov dom 

vo Weimare 
Aka Je v!eobecn• zndme, do roku 1848 

usadi l sa naJvlič!t klavir ista v!etkýcll 
ttas, verkg prlekapnlk a ztfstanca novo· 
romantlckgch Idei v hudbe 1 r a n z 
L I S Z T vo Weimare, kde vylrontfval 
funkciu dvorn~ho dirigenta. Weimar sa 
stal Teho zdsluhou duchovným strediskom 
hudobne( Európy a magneticky prltaho· 
val k sebe nafvl1č§fch umelcov. 

V malom domčeku na pokra/l prekrds· 
nehiJ (at v stíl!asnost l udrflavan~ho J par· 
ku Hofglirtnerel, kde Llszt pol:as svofllo 
wetmarsk~ho pobytu b!Jval, zriadilo stre· 
d isko Natlonale Forscllungs und 
Cedenlcsst l1t ten velmi vkusn~ mtízeum. 
Ntt prt zemt stavby te naln§talovaných 
nletolko dokument ov: dobových vyobra 
zen1, plast ik , medalll, spomienok·. k orel· 
pondencle - vztahuftíclch sa na naJ· 

významnef§le udalosti umel covho t lvota, 
portr~ty Llsztových rodičov, teho prtate 
liek, dett, prtatelov, koleqov, stíta.\ nlk ov 
l neethoven, Chopin, Berlloz, Pagantnl, 
Wagner, S met ana, Balaklfev 1 ktorých 
vzlah, alebo vplyv dokladd zachovand 
kore§pondencla. Vo vttr tnach sa nachd· 
dzata at ukdtky autogra!ov dtel. prl pad · 
ne prvotla~e nlekolkých Llsztových ~kla· 

dzeb. Ltsztove koncer tn/1 turn~ po cel et 
Európe pr lpomtnaftí vyznamenania, pla· 
kety, pripadne suventry. Na mlnlattír 
nom priest ore sa podar /l rJ skonrpnt rovat 
a vku\ ne n 11 ~ nlut>at 1 nrt '/..ut 'n l' po 
zoruhodnet a prllat l tvt.: / útuvll l} v~etky 

nafdlile!IUtf!le udal osti a etapy Llsztov 
ho flvota. 

Natcennet§ou stí~ast ou Llsztovho domu 
Je u§ak prv~ poschodie, v ktorom mtit tJ 
ntfvStevntk vldfet obytn~ pr iestor y l Je 
dtfleif, spdlf!a, host ovsktf tzbaj zarladenb 
pôvodn!}m dobovOm ndbytkom, bytovými 
doplnkami vysoke/ u!}tuarnet t 11/stor lc 
kel hodnoty (porceltfn , obrazy , koberce. 
lustre, umeleck~ predmety a pod./, ku 
ktorOm treba, pochopili/lne prlradU a/ 
vztfcne Llsztovo koncertn /1 krl dlo Bech 
stein. Zo v!.etk!Jch t !Jchto vzdcnych ex 
pondtov vy! arufe na ndv§tevnlka svotrdz 
na dobovtf atmost~ra, podmaifute sl ho 
- t prt vysoke( umelecke/ cene - tí~el · 

nd fednoduchost, vkus. 

Pomerne rozsiahly sprievodca po mlí· 
ze u z pera H e d w l g y W e l l g u n l O· 

ve 1 (dopl nený vtac•rOml vyobrazeniami 
expondtou t obytnOch priestorov J, k tory 
motno dostat vo vlacergch svetových Ja· 
zykoch, podtfua ndvJttivntkovl bllt~le vy 
svetlenle k fednolllvOm expondtom a rad 
dokumentov uvddza u plnom zneni (ut dl( 
v re~l, ktorou te naplsang sprievodný 
text). Takto sa tam ctttfty list ov od Ll~z· 

rových rodll!ov, od B. Smetanu, Marie 
D'ltgoult, od Carolmy von Sayn·Wlttgen· 
stelnouet a natml1 rozsiahle spomienk y 
rusk~ho skladatela A. P. Borodlna, kto· 
r~ stll:asne dokumentutfl Llsztov vztah k 
prlslulnlkom Mocnet hfstky . 

Pamlatkovg obfekt te udr t tauang vo 
vzornom poriadku a pre svofrdznu atmo 
~~~ru a nesporntí prltaWvost patri k 
nafvyhl addt}(lnCJ~Im turl~tlckym at rak 
"ám IVetnwru. V. CIZIK 

Zo zahraničia 
e Udalosťou záveru vledenakat 
opernej sezOny bolo nová na· 
&tudovanle SchOnbergoveJ ope
ry Mofl lil a Aron vo viedenskej 
StátneJ opere. Kladné hlasy kri· 
trk zdOrazňujtl výrazný podiel 
dir igenta Chrlstota von Dohnt· 
nylho na naštudovanr. e K 
Beethovenovým posledným 10e 
nátam sa vrátli pred rokmt 
Heinrich Schenker. Jeho t1va• 
hy vy!lll knižne a povl\fu jll •• 
za prfnos do beethovenovakej 
llteratt1r y. e Osobnosť sklada· 
tela G. Ch. Wagensella p tlta 
stá lo pozornosť teoretikov. 
Helge Scboii·Micbelltac:bod r.,.. 
zoberá teho orchestrtlne a k.,.. 
morné diela, uceluJOc tak sv.,.. 
je skoršie štlldie o tomto skla• 
da teYovl. e Vo veku 73 rokoY 
zomrel v Hamburgu Rau 
Scbmldt-lsserstedt, známy n.., 
mock9 dirigent. Patril ku sku• 
plne ,.klasikov" - dirigoval vo 
vše tkých velkých mestách sve
te, nahral množstvo platni • 
udivova l najma dOslednou prt· 
cou s orchestrom. e Heiarlclt 
Sutermelster pfšo nov6 dielo k 
700. v9ročtu mesta Lausanne. e 
Sostakovlčova opera Lady Mac· 
kbethoW'6 zaznela na operneJ 
scéne v Augsburgu. Krltlka st 
všfma koncepciu te jto hry, hla· 
dA korene Sostakovtl!ovef rečl 
a pozltlvne r eferu je o niekto
r ých pradstavlteloch. e Ber· 
govu operu Lulu Inscenovali " 
Kasseli. Podla kritiky celá pred· 
stavenie vyznieva ako .,panoptl• 
kum bez perspektrvy" e VIl• 
denskl ltlhar montct st ucUil40. 
výročie pOsobonla dirigenta 
Karla Bllbma v t omto telese. 
BObm oslávi v budQcom roku 
svojo 80. narodeniny. e Stre
dobodom tohtoročn9ch Salzbur· 
ských hier bolo naštudovanie 
MozartoveJ opery ldomeneo. e 
V Bratislave dobre známy ra· 
kllsky skladater a Interpret Ro
bert Schollum osl4vll v augus· 
te 60. narodeniny. e Dirigent 
Leonard Bernstein l!bsolvoval 
velké koncertné turné v An· 
gllcku , na ktorom uviedol 
Beethovenovu Mlssu solemnls, 
Mahlerovu II. symfóniu, svoju 
III. symfOnlu a diela amerlc· 
k9ch s klada terov e Peter GUI· 
ke uverejnil v časopise Neue 
Zeltschrlft fOr Musik Ovahy o 
tvorivom procese Leoša )antlč· 
ka . e Recenzenti novej opery 
Brlttena - Smrť Y Ben6tkach 
pl~u o silnom zmysle pre farbu 
a výraz a o hlbokých psycho· 
logických postrehoch skladste· 
Ja. e Maďarsk9 sklada tel Sán· 
dor Szokolay pracu je na ope
re Samson, ktorO mé v tejto 
sezóne naštudovaf ~tátna ope· 
t'l! v Buda pe!l tl e lloland,k6 
Tanečné divadlo, ktoré malo 
vefk9 úspech ns nedávnom té· 
tazde v Angllcku, pracu je for· 
mou tanečných symbolov a 
niekedy kombinuje výstupy l 
s o sOiovýml spevákmi. e Bele· 
hradské filharmónia osldvl Y 
konce ' tnej sezOno 1973174 50. 
výročia svo} ho za loženia. Cel6 
sezOno bude pre blehaf v zna· 
meni tohto jubilea. e lnton· 
don t Stiitne j opery v Rerllae 
dr. Han!! Plschne r Informova l o 
plánoch sO boru v noveJ sezóne 
V projekto berlfnske J opery ll· 
~urujA o. l. sve tovd premltlra 
oper y Ernsta Herrmnnna Mn~e· 
ra .. Jazdec v noel~ - 11 za· 
čla tkom r oku 1974 uveda dielo 
Paula Dessaua .,Einstein". kto· 
ré sa v ope rneJ ll teratOro po 
prvý raz venu jfl postava sv~: to · 
;márneho fyzika 11 Jeho dobe. 
Postavu Einste ina vytvor! Th~o 
Adam. e Toh toročná Berlln1ke 
slh nostn6 tý2dnc. ktoré budil 
v d1,och 29. snptombra - 15. 
oktObra 1. r., ponnkajti ndv· 
stevnlkOIII zn -, ui'U~-ollPJ hudnb· 
noJAvlskovPJ tvorbv o. l. Cha· 
l'a turlanovu GH 111nó, Dessuuov
ho Lanzt~ lota. St•·uvl n~kého 
PetruSku a Svlltonln Iari, Pro· 
koflrvovho Petru u vl ko, Fran· 
ca lxovn Cisárove nové ~al t 1 
premié ru operv Frl11tt Gelssle· 
ra Rozbitý džbán e Uda los
tou tohtoročn f>hn 'llllzburské· 
ho rasti v !ll u bola ~vetov~ pre· 
mléra srt\nll' kého rtiP.Ia C1rl1 
Orffa Dn IPmporum flnn t o
moedla - v lntorp rntécJI 1\o
llns koho rozhl l!'lového orrhl's
tra a zboru pod vedenhn ll•'r· 
ber ta von Ka rajane PrPm•óll 
ma la pozll lvny ohlas u !Iha· 
kov l u kr itik y. e lli tnu o
pera v Buda pP.St t bo tu hosfom 
festi va lu v Edinburgu. Muddr· 
s k9 ensemble uviedol večer 1 

bale tov Bélu Bortóka, Bart6-
kov Hrad kn iefol u Mudrolh• 
a oporu <;A nrtora Stukola}t 
Krvavá u ad ba. 



Slovenská filharmónia 
~Dokom!ente so 4. str.)' 

nych sólistov, z ktorých treba apomant1f takt mena eko Jelena 
Obr81enod (ZSSR), Peter Scbnler (NDR), J6aef Utt (Mľ.R), 
v•ra SoukupoYi, VJitm Pfllryl, tuba Barleod, Meada HaJ611Jod, 
Elena Klttntrod, Maada Blabullakod, Jarmila Smyi!kod, dr. 
Guath Papp, DudraJ Malaebnakf, Jozef lpaiek. 

SLOVBNSICf KOMORNf ORCHESTER 
V poslednom čase velkd oblubu sl zfskall koncerty SloYiuUbo 

komoratbo orebnuL Preto sa ani v tejto aezOne nezabudlo za
radiť Ich do abonentn9ch cyklov SF. Na koncerte v novembri bu· 
dll mať warchalovct dvoch sOilstov: čemballstu Hanu Plsehnera 
z NDR a Bachovým Koaoertom f mol a n6llho Jo .. ra Hanulo•· 
aktho v Hllndlovom JCoacerte pre hoboJ a alti!lko•f orcbeatar. 

Saehol, CUkke~ lereaoiJ, ZeautDOY~ 
lla)ka, lruolaol a lnL .. ., 

Koncert v marci bude zaujlmavý u! t9m, ~e ce19 odznie o týf· 
de1'1 v Prahe a takmer vletky predvedené diela sa nehraj(! v Pra· 
he na gramofónové platne. Na koncerte budú spoluúčinkovať 
čt~mballstl Zunaa R61111kod, Oeoraa Malcolm (Anglicko), Hana 
Martla Scbaeldt (NSR) a Elzblata ltefalaka·Lukowlcao•t (Pol· 
sko). 

Na pro!fame atl Bachova koncerty pre dve, trl a !ltyrl čembalA, 
a ko aj Honeggerovo Praltdlaa a Hlndemtthových 5 aklallleb. 

Spevt1cky zbor Technik prl stUaf nom vystapen1 11 
Taliansku. 

z Yf•u•••Jifeb tapechoY 1bora treba 
spomendf vUazstvA v Ostredných kolácll 
STM v Brne, v Prahe, v Bratislave, na 
Slávnostiach zborového spevu v Brne a 
v BanskeJ Bystrici, vlacn4sobnt vlfaz" 
stvá v sdfa!l o Zlatt veniec mesta Bra~ 
tlslavy, ktor6ho J• zbor TECHNIK trva• 
lým dr!ltarom, mnobon4sobn6 vlfazstvf 
v Sdfafl umeleckeJ tvorivosti vysokol ko· 
lákov v Nitre, v Pre§ove, v BanskeJ Bys.
trlcl a v Trnave, čl zfskanle Strlabornel 
lýry. Zo zahraničných dapechov okrem 
laureáta festivalu v Rume (Juhoslbla l 
a v Turrne (Taliansko) atl to t medztná~ 
rodn6 trofeje z talianskeJ Gorlzle, wales• 
k6ho Llangollenu a lrskeho Corku. Sym~ 
patle posluchAeov zlskal zbor v Madar• 
sku, v NSR, v Bulharsku, v Rumunsk111 
vo Francdzsku, v Anglicku. v Rakdsku • 
vo Svajelarsku. 

ICONCEITY PRI ZA VODY 
Tak, ako u! vera rokov, aj v nastAvajllceJ sezOne usporiada Sf' 

okrem ,.abonentných ltvrtkov • piatkov" •J koncerty pre z4vody. 
Ni~<ltevnfcl tohto cyklu, ktorý sa začne koncertom 30. a 31. ok· 
tObra t. r. budll mať mo!nosf vypočut sl najobh1beneJ!IIe diela 
symfonickeJ a symfonlcko·vokálneJ tvorby, ako Beethovenovu 3. 
aymf6alu Erolcu, Orffove Carmlaa buraaa, Beethovenovu 5. sym· 
f6ulu Oaudori, Verdiho Requiem, Dvol'Akovu Stabat mater, Beetho· 
venovu IX. aymf6nlu, t~ko aj me!Odle z operiet Oskara Nedbala 
(pri prllefttostl 100. vtročla od narodenia sklac1atela) a Johanna 
Straussa, V, HORVÁTH 

Dvadsaťročný 

Technik 

O kniiiAeb abora 1tovort l mno!stvd 
nahrávok, ktorA uskutočnil v Ceskoslo
venskom rozhlase v Bratislave (viac akci 
100), • lrskom, macfarskom, Juhoslovan• 
akom, talianskom, bulharskom a an• 
gllckom rozhlase a televlzlL Nemenllni 
ospechom Je viacero nahrávok pre 
SUPRAPHON a LP plattla, ktor4 vylla Y 
OPUS-e. 

Na týchto vynlkajtlclcb vfsledkoch 0.. 
krem mno!stva elenov, ktorl za 20 roko~ 
existencie prelll telesom, mA neJvlll!!hi 
zAsluha dlhorofnt dirigent a umelebkf 
vedtlcl zboru, absolvent VSMU a ~aiČ 
prof. Strelca a prof. Haluztck6ho -Zivá obrazovka 

'(Dokončenie z 3. str .) 

dobnt program - Interf6rum. Z týchto prlčln nema 
záujem o Interp6dtum. 

Akt Je poata.aale • traYel lludobntho •y•lelanla Slo· 
nuakeJ telnflle • rAmal ear6,.kycb telnlanych apo· 
Joi!noaU? 

- Koncerty z Bratlslavskfch hudobných slávnosti 11 
Jnterpódla odvysielali.. televfzle Spanlelska, Belgicka, Ra· 
kOska, Flnska, frska , opery a balety od nás kOpili te· 
levfzle Svojčlarska, Svédska a lrske. Folklorlstlcké pro· 
gramy z na ej produkcie odvyslelall takmer v celel Eu· 
rOpe. Clenstvo na!lej televfzle v IMZ (MedzlnArodné hu· 
dobné stred l:~ko ), ktor6 zčasu na čas usporadQva s tret· 
nu tla ~éfov hudobných programov televfzle z celého 
sveta, umofMuje znradlf na!le programy na tieto svetové 
screenlngy. Po projekclách obyčajne prlchádzajO záujem· 
cl o naše programy, ktor! leb bud kOpla, alebo ponúknu 
výmenu. Tukýmto spOsobom sa teda dostáva néš hu· 
dobný program na obrnzovky cudzlch televlznych s ta· 
nic. Nazddvam sa, že je to mimoriadny 6spech l preto, 
že na§e členstvo v !MZ trvA Iba dva roky. 

S akfmi (alkosťaml dpeaf HRHV1 

- Ako \·le te, program nerobia len televfznl pracov
níci. Očlnku júclch nezamestnávame. Nemáme taký počet 
r ežisérov, ktorf by mohli realizovať naše programy. Ne· 
dosta tok odborne vzdelaných produkčných pracovnikov 
(pre tuto profesiu zatial na Slovensku nem4me odborné 
učt ll~te ], nahrávanie playbackov v rozhlasových l tú· 
dtdch Jllo v noel (cez den disponuje so !ltOdlaml roz· 
hl ns sám pre seba] - to st1 problémy, ktorých sa ne· 
zbavlme ani v bllzkeJ budOcnost l. Vysielanie sa v§ak 
z roka na rok roz!ll ru je na oboch kaná loch. Napriek to· 
mu mysl!me len na to, aby program, ktorý vyrábame. 
bol dobrý a páčil sa na§lm divákom. Otázky: ·r· 

KONKURZ 

t!a. roahlaa, l t6dlo 
Kollce YJplsuJe kon· 
kura aa obaadenle 
.orných mleat • ru
do•om orche1trl: 
l . huale, ll. huale, YIO· 
la, •loloni!elo, kon· 
trabas, klarinet a 
cimbal. 

PrlhiUku, kádrový 
dotaanlk a podrobný 
IIYotopla zalllte na a · 
dreau: Cs. rozhlas Ko· 
š lce, Moyzesova 7 a. 

Uchádzai!ov, ktor! sl 
podaJ6 prlhiUku s po· 
fadonnfml dokladmi, 
budeme poaývať pf· 
aomne. Vyl aduje 11 
vyaokolkol1k6 ndela· 
nie, alebo abaolut6· 
rlum konaervatórla a 
prax. 

Pri konkurze sa vy· 
l aduje hra z liatu a 
lubo•orn6 akladba. 
Poznamen6Yame, te 
CoatoYné 18 hrad( len 
prlfattm uchédaai!om. 

StAtne dludlo • 
Kollclaoh •yplsuje 
konkurz do spevácke· 
ho zboru opery do 
hlaso•fch skupfn U. 
a lt e ll. bea. Prlhlél· 
ky p.oalolajte pa adre· 
1u: Státne divadlo Ko 
l lce, Srobárova i!. 14 
Cestovné hradlme Iba 
prijatým uchédrallom. 

Premiéry BHS 
(Dokončenie z 5. str. ) 
rad y v par te prtmul Z tOnového mate· 
r lálu ús trednej myšlienky kvarteta je vy· 
stavaná l záverečná koda - ostlnAtny 
blok celého ensemblu, vrcholiac! v uve· 
denf reminiscencie hlavnej témy, ktorou 
Je dielo uzavreté. 

Burlasovo Il. sláčikové kvarteto je l 
pri s triedmosti výrazového potenciálu 
sll!člkových nástrojov ( arco, plzz., gil s· 
san do, con sordlno, ben vl bra to l dielom 
pomerne ndročn9m , kladtlclm značné pO· 
tladavky na Interpretov - najmll vo svo· 
je) flndlnej časti a nesporne tvori auto· 
rov prlnos do slovenskej komorneJ tvor· 
by. MiLAN ADAMCIAK 

OBJEDNAVKA 

Objednávame záväzne dodávanie ---- výtlačkov časopisu 

HUDOBN9 ! IVOT 

no adresu : 

miesto : 

ulica : 

číslo domu: - - - ---------------

okres: 

Cena jedného výtlačku Kčs 2,-. 

v 
_____________ dňo ____________ _ 

pečiatka o podpis 

Adresa· Admlll s ttácla v~d. OBLOR, n. p., Bratisla va, ul. C. uUl&dy Z9tl Smat. č. 89;j 311. 

V roku 1953 - na pOda SlovenskeJ 
vysokej ilkoly technickej v Bratislave, z 
lntclatlvy !ltudentov a zamestnancov §ko· 
ly - vznikol dnes ut ll rokeJ verejnosti 
zndmy s6bor ptesnr a tancov TECHNIK 
SVST. Vznikol v obdobf, kedy na Sloven· 
sku vrcholil zdujem o renesanciu záuJ· 
movej činnosti v oblasti pestovania fol· 
klOrnych tradlcU slovenského národa. 
Počiatočná roztrte!ltenosf z4ujmov členov 
sOboru a neujasnenosf umeleckej kon· 
cepcle rozvoja s6boru sa rle!ll v priebe· 
hu rokov 1954-55, kedy sa pomery v stl· 
bore kry!ltallzujO. Clnnosf mladých nad
šencov v stlbore sa v týchto rokoch kon· 
centru je do troch zlo!lek, ktoré sa v 
priebehu trvania sdboru ukázali naj!!· 
votasr.hopnej!lle a pre študentov technl· 
ky najvyhovujdcejšle: do spevAckeJ, ta· 
nečnej a do orchestrálneJ 

Po prechodnej kulmlnicU maso•eJ 
tvorby l konzumácie umenia sa začfna 
ukazovof, že 150·členný kolektlv z hla· 
diska mobility, repe1·toárovej prlspOsobl· 
vostl , spoločenskeJ potreby programovo 
rOznaho žánru l vlastných potrieb ďal· 
š leho samosta tného umeleckého rastu 
jednotlivých zložiek sOboru, nie je žia· 
d6ce udrtovaf pohromade. Dochádza k 
osamostatneniu jednotlivých zložiek. 

O pnfch desiatich rokoch možno po
vedať, !o sObor sl zachovával rýdzo fol· 
kiOrny cha1·aktor; po osamostatnenr zlo· 
žlek sl zbor a orchester zeradujd do 
svojho repertodru overa náročnej!lle 
skladby klnslkov l sdčasných skladate· 
rov. Vynucuje sl to Oroven a repertoára· 
vé zameranie vyspelej§lch zborov, hlav 
ne z českých krajin, ktoré boli v mno· 
horn pre jednotlivé zložky stlboru vzo· 
rom. 

Spedcky zbor, ako najmasovej!lla (a 
neskOr l na júspellnejäla) zložka sťíboru, 
začlnal s jednoduchým! skladbami upra· 
vených fud ových plesni, s ktorými (spo· 
lu s orchestrom l vll č!llnou sprevAdzal 
tanec, ale bo vyplnal pres tdvky medzi čls
laml tanečne j skupiny. Do tohoto obdo 
bla pa tria skladby BartolomeJa Urbanca, 
Milana Nováka, Vladlmlra Slujku, Tibora 
Andralouna, Zdenka Mlkulu, Pa.la Ton· 
kovli!a a Iných slovenských skladaterov. 
Na prelome pllfdeslatych a šesťdesiatych 
rokov do svojho progrnmu zbor zaraďu· 
je náročnejšie skladby Laaaa, Sostako•l· 
i!a, Martlntl, fanAi!ka, ZelJenku, KAlika 
atd. Cez tOto etapu "mládeneckéhow ve
ku sa zbor prepracdva k dramaturgicky 
pestrojšlemu programu skladaterov naJ· 
rôznejšieho obdobia. V repertoári zboru 
sú zaradenň skladby renesančnej poly· 
ronte, klasicizmu, romantizmu - a! po 
skladby súčasneJ moderny. Zbor nacvl· 
čuje skladby Montnerdlho, Verdiho, 
Mozartove, SchubertoYI, Ceraoboraktho, 
Soatakovli!ove, Mokranjacon, Zeljenko
ve, Mikulove, Sucbollon, Farencayho 
atd. 

S6časná etapa umeleckeJ tvorby zbo· 
ru je rovna ko charakterizovaná !ánrovo 
najrozmanlte jšfml skladbami klasikov 1 
sočasných skladaterov. Clm daleJ, tým 
viac nadobOdajO prevahu alovenskf skla· 
datella. Dnes tvoria repertoár zboru die
la Weelkeu, Bortňanakfbo, Thomaaa, 
Alexaodrova atd. Zo slovenských a čes
kých skladaterov so to Schnelder·Tra&Y· 
aký, MUcula, D•oftk, Jantček, ZelJenka, 

Vladllllfr ·· IaJka. · 

• •• 
TualaA alna)laa, tak ako fu'1pozn,me 

dnes, existovala prakticky od začiatku 
existencie sdboru. Prelia mnohými skO!I· 
kam!. Prvtm choreografom a umeleckým 
veddclm bol Vlado Poi1Yka, vtadaj!( po
sluchtl! SVST. Nad§enle mladých ludt 
zlskavalo 1 v t9chto poc1mlenkach sym• 
patle obecenstva, kt or6 tlieskalo Východ• 
nlarskemu verbunku a HorehronskeJ ve• 
sellcl. Rest tanečnej skupiny sa prejavil 
najmll poc1 vedenrm J. Kubhku a M. Ta· 
pika. Tance Na Demetra na Kokave a 
Surova drevo, alebo Stretnutie na Ja· 
vorlne, ktoré bolo dlho kmenovým čfs• 
lom repertoAru tanečnej zlo!ky, atl toho 
dokladom. 

O.llle roky at poznamenant pOsobe· 
nim nov6ho choreografa Stana Duleka, 
ktorého tance Pri muzike na Myjave a 
Medveď posunuli zložku v umeleckom 
raste o krok dopredu. Rovnako hodnot· 
né boli dal§le tance Hedy Stmoneko•eJ 
- Studentský tanec, lni!fko• ClgAnsky 
tanec, alebo Tma (VIliam Grdska). To 
už bolo obdobia, kec1y amatérske sdbory 
hladall nové formy a prejavy, upO!ItatOc 
od tradičných ludových tancov. 

••• 

Nbrat k rýdzo folklórne ata.anej dra• 
maturall tanečnej zložky Je spojený s 
prlchodom Cyrlla Z6lel6ka, ktorý v zlož· 
ke pOsobr dodnes. Z tejto tvorby sd dnes 
v repertoári tanečnej skupiny tance Poet 
Královou holou, Ze Záhorá, Pri potOč· 
ku. V posledných rokoch program fol· 
kiOrnej skupiny obohacuje l malá spe• 
vácka skupina a ludové hudba. 

Z •ýraanejlfcb 6spechoy tanečnej zlo!· 
ky st1boru spomenieme vlfazstvá v u· 
malackej tvorivos ti vysoko!lkolákov, Os· 
per. hy v zahranič! (PĽR , MtR, NSR, Ta· 
llansko, Portugalsko, BtR, Svédsko, Fran
cOzsko J, ale hlavne ziska nie titulu "La u· 
redt X. svetov6ho festivalu mládeže a 
študentstvaw v Berline. ... 

Orchester a6boru TECHNIK: od produ· 
kovania sprievodnej hudby tanečnej sko· 
plny, spoludčlnkovanfm so zborom, c1os· 
pet d k dneilnému stavu, kedy sa za. 
meral na vá!nu hudbu, prevdne baro
kového obdobia. Dnes sa v jeho reper· 
toárl zaradené skladby VIvaldiho, Ben· 
du, Brlxlho, Haydna, jfrovca a lnf ch. 
Svojimi výkonmi nezaostáva za prvými 
dvoma zložkami, čo potvrdzujd poprad· 
né umiestnenia v sdfažlach umeleckeJ 
tvorlvostJ vysoko!lkolákov a ntekolko na· 
hrávok pre rozhlas e televfzlu. Umelec· 
kým vedOclm a · dirigentom orchestra je 
Jladflcb. DrmoiL 

••• 

TECHNIK albl Y tfobto dlloch noje 
20·ročnt Jubileu•. Vyaboul Ylao ako 
1300 apedkoY, taaet!DikoY a brtl!o•, kto-
rf pokrai!aJt • r6zayoh Utoch Slona• 
aka • peatonllf krbneJ .aruby, ku kto
rej aalll Ylflll ,rtYe • albo~•· (ap ) 
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IV AN JDUIDVSKf 

Imponujúci úspech 
Prek,.apeaht • • nevyskylMjt Jea • beh om livote, ale mlllu sa objayi( aj y oblasti 

waea la, ktor6 ln61! nic je vcfal!afm pofom pre aeobyl!ajaé nraty a preja'fy v po· 
1tupao1U umelockom vfvojl jedaotllvcov l telie1. Slovenské iaterpretal!aé umenie 
aaznamena lo v poslednfch tfl diioch po:torubodny 6s pech dvojnbobnfm yf(autvom 
aa jedne j a aajzniímllj~fch stťalf amat6rskeho zborového spevu, aa XXl. med1ia6rod· 
Hj polyfoalokej riťazi "Quido d'Areu o" v taliaaakom Arezze. 

Brall&lavskg komorng zbor pri MDKO 
v Braturaue, dirtgouanO prof. Antonom 
KdllťlfiOJll, ako tedln!í amat~rsky k omor· 
ný mleSaný rbor na Slovensku te eSte 
pomerne mdl o zndmym telesom. Teho 
"ooapolročnd existencia nedouoroual a 
doslul 1'0Zulnfí( teho popularitu natorko, 
ako llt na§lch iných poprednOch zborov. 
Bratlslauskp komorný zbor ( BKZ} uznl · 
kol na popud ntekolkých zborových s pe· 
-.ficov, býval l}ch Nenou zboru Lfíčnlce a 
r ec1nd ka, ktorl chceli at ďalef spieva( 
f ltladall p rtleJitost pr11 kullfírne a spo· 
ločenské vvt ttle sa. Teraz tvor/a takmer 
40-členng kolektlu, stmelený nad entm a 
IJ6l ou worlt dobr~ vokdlne umenie, ko· 
LIM:~ht !JCI!opných fedlncov, ktorl sl zo 
~arfolt p" SObfsk prinlesll ciobrfí technlc· 
a-tt a llmélecká pr lpravtt, aby fu. mohll 
1/lak!f 7oztlljat. 

Progr amovým • ýchodlsk om zboru stala 
tel htter-pl'étdo14 komorne/, domdcet a 
~fllOtJe/ worbg - s osobitnOm zreteľom 
Jta tntwpretdclti staref predklaslcke/ po· 
l1!fólll fl a diel sfíčasných sl ovenských 
~ladaterou. S1tahou zboru a teho diri 
genta bolo najmct ztskavat slovenských 
$kladatel ou pre 5tdl u tuortva spol11prdcu. 

ZbOI' prfltll počlatočnfí, zakladaJfícu 
fdz~t, ll' ktorflj sa ui1č§lnollt hladall naf· 
lH!oällef§l e prostr iedky pre dosiahnutie 
1tano11enmto etela. Ctastočnl preberanie 
Jndm11ch reper todrou§ch dl~l od Iných 
Jllborou, progrmnoud neufasnenost, hlada· 
,.,. MtoblMJho i11terpretačn~l1o §tý /u, tecfl· 
-"lklh :u~a atď., boli uýcllodtskom, kt o· 
r l dMI ut pokladdm ra prekonan~, čo 
tmtoMw/'e ltmel1t a vyu!lf vSetky na/PO· 
zft fvnefSle vlastnosti BKZ pre teho ďal
J la perspflktlv• , pre vyhranenie teho 
k oncepcie a umeleck~lkJ poslania. Arezzo 
~ af D plnom zmysl e naznačufe. 
CESKOSLOVEMSKA OCASŤ V AREZZE 

le praktfcky kafdoročnd. Tohto roku pri
padla 6estnd fíloha reprezentoval Ces
koslo~Hnslto BKZ - na zdklade teho do
teraJ~teh umeleckých uysledkou. V do
teraj~ef hlstórN arezzske1 stíf a!e spieval 
u! značnO počet českych a sl ouenskýcfl 
:borov, z českých napr. Pratskí modr i· 
galistt, Pratský Kilhnou mle§any zbor 
{ ulack rdt }, nueck~ združeni moravských 
učllelu atď. (u!;etky menouan~ zbory sa 
umlestrull na popredných miestach}, zo 
slouensk/}ch zborov bola doteraz naftís· 
pe!mefjla Lúčntca. 

BKZ sa prtllldsll do l . a v . kategóri e 
( k ateg6rkl mle§aný€h zborov a kategór ia 
l udOll!}íftA piesnt}. Pouinnou 9/ťladbou v 

- , 

1. kategórii pre vylučovacie kolo bolo 
Lamento ď Ar /anna od talianskeho poly
fonlka XI V. storoN a Claudia Parl ho, pre 
/lndlne kolo Allelufa od amerlck~ho 
skladateľa R. Thomsona. Ako volnfí 
skladbu pre prv~ kolo sl BKZ zvolil llru · 
Jousk~ho madrigal /si svitlo a rdno . .. 
na český preklad textu C~sare Pauese
ho {komponované pre BKZ} , valnou 
skladbou jlndlneho kola bo/l dva zbory 
P. Ebena Stdla ldska a Utonulý z cyklu 
Ldska a smrt. V V. kategórll skladbami 
vylučovacieho kola bola fí prava ludoue1 
piesne z Gemera od l. 1/ru§ovsk~ho a 
Lfíčne hry od Z. Mlkulu, vo findlnom 
kole zbor spteval fíprauu ludouef pie~ne 
Vyletel sok ol od J. Clkkflra a Verbunk od 
O. Ferenczyho. 

V PETR ARCOVOM RODISKU 
P6uabné staré talianske mest o Arezzo, 

rodisko bdsnlka Petrarcu prlvltalo u 
dtioch 23.-25. augusta 25 zborov z celé· 
ho sveta. Sfí(ažné koncerty sa odohrd
uali u prekrdsnom prostredf Petrarcov· 
ho divadla, k toré md vSak nie celkom 
vyfwuuffícu akustiku. Tefto skutočnost/ sa 
dokdzal o pr/sp6sobit pomerne mdlo zbo
rov, BKZ tento handicap prek onal velmi 
físpesne. V!;etky súfažntJ koncer ty (o kon· 
cer t e ulfazou nehouorwc} /Jo/l nau~teuo 
vané početnym obecenstvom, vzdelaným 
a kr itickým, ale l nadSenym. Koncer ty 
sa prend!;a/i reproduktormi af do ultc 
mesta, čo vy tvorilo zuldStnu atmosfhu. 
BKZ sa uf od zaNatku súťa!e te!i1l ml· 
morladnet pozornosti, katdý teho pri· 
chod na /av/sk o uyvoldval vtdy uefký o· 
hlas. Do pruef kategór ie sa prlhldsllo 14 
zborov. Vo vylučovacom kolP sa ukdzal 
byt nebezpet:ným stíperom ndSho zboru 
na/mil perfektne :.pleuaffícl brazllsky 
univerzitný zbor z Bello 1/orlzonte, ďa· 
/ef technicky a výrazovo Nsto spleuaffí · 
cl Rumuni , Taliani z Brescl e l maďarskO 
zbor z Veszpr~mu. BKZ postúpil do ft
nd/neho kola. t eho výkon medzlndrodnd 
porota m. l. hodnotila takt o: " Hl a s y 
p r t u e t l v o z l a d e n ~ . . . b e z c h y b
n d ln to n dcla . . . Pr eävedenle 
z d me rn e r a fin ované, k to r /1 
pr ec h ddza d o mad r lga l ou~ h o 
Stýlu ..• D6ue r y h odnd r ados t 
v l n l erp r e t d c ll . .. •. fo' Ind/ne kol o 
l . kategór ie zastihlo BKZ u skutočne kul
mlnuffícom výkone. BKZ zvlfazil suve
rénne, feho spev motno bez nadsdzky 
kualif lkouaf ako plnoflodnotng profeslo
ndlny výkon. Zulťaz/1 predovSetkOm, vďa
ka povmnef skladbe, ktoref l nterpretdcla 

I VAN MACAK 

Cesta 
za 

hudbou 
Indie IV. 

sa zobrazuje s bubnom. Višnu 
má velkú morskú ulitu 
conch, Krlšna hrá na flaute a 
bohyila hudby na vlne. AJ v 
súčasných prácach o hudbe sa 
nezabudne zdôr aznlt legenda, 
že hudbu stvoril boh· tvor ca 
Brahma a že okrAm menova
uých bohov pozná Indický pan· 
teón ďalšieh, čo obrubu jú hud· 
bu - napr. Nar adu, Nandi a 1. 
su označovani za oxpol"lov na 
hru na hudobné nástr OJO. 

Pri uystúpent v Arezze. 

patr ila medzi natsllnef!ile zd~ltky cel e/ 
sútaže. BKZ ako prvý dostal od poroty 
190 b. z 200 mo~ných, na 2. mieste skon· 
čl/l Braull'anla, treti bol maďarský zbor. 
Porota posfídlla . .. vystthnuttí zvuk u 
pwnlss/moue/ časti, pocit wleto(t / a my· 
MtckeJ radosti, vysoko hodnotnu l nter
pretdclu, precltenú, doffmaotí. 

PREKVAPľN i ľ. NA ZÁVER 
NaSl unauenl, ale 5fastnl zboristi sa 

po polnot:nom vyhldsenl výsledkov roz
lúCi/1 s obecen~tt>om pred dwadlom -
lmprovlzooaným zaspleuanlm Suchotlov· 
ho zboru Aktf sl ml krdsna . .. Cakal Ich 
v.~ak ďal!l nt1ročný detl, kedy moll vystu
poval v V. kategórtl. Sami u61Jec nepo
mý§fa/1 na ďalSiu prvtí cenu. Prl!>lo u!iak 
ďa/!;le prekvapenie/ Na platoflnom V!íko· 
ne v obidvoch knldch bolo ~Ice badal 
únavu dtrtqenta i cPitsho kotektirJu, navy 
!ie sa vel ml uyt/ah/1 flľaZllskt vy .~oko~ko
ldcl, ale nafmll maďar~ktí zbor z Ve.~z· 
pr~mu, ktorý ~pleMI folkMr po katdef 
~trdnl-:e vynlkaJIJco. BKZ sa vSak nedal. 
Po vylutOtmcom kole ( llruSou~ký, Mt· 
kula}, kedy nd~ zbor nasttíp/1 u 1 r·o· 
toch, nebolo e~tl' ntl' rozhodnut~, vo ft· 
ntflnum kole \ll v!>ak optU dokdzal uy 
pt/l k pozoruhodn~mu Vlíkonu. Po ne· 
obyl:atne dlhom rozhodOI)(tn/ poroty Hra 
llslavt:anla opllf zaznamenali prvú cenu 
a hoci lrll vltazstuo bolo ttt>lml tesné 
( zl~kall 186 b. z 200 motntích, dru lu 
boli Moder/ so 18.5 b., treti Brazílčanw} , 
no oprdvnene. Bra/Islavskti komorný 
zbor skutočne uynlkafúco reprezentoval 
na~e hudobn~ umente. čo vysoko ocentl 
at prltomng kultúrny ata!ié nd§ho vervy· 

slanectva v Rtme, ktor!} vlackrdt zd6rar• 
nll d6stofnťJ. reprezentdclu socialistiek~· 
ho Ceskoslovenska - s pozndmkou, že 
to bol teden z nafl ep§tch vOkonov, ak# 
československ!} súbor predviedol v po· 
sledných rok och v Taliansku. Na sldv· 
nostnom rozdelovant cien - pri prtle!l· 
tosti celovečern/JIIo koncertu vftazov -
dostal zbor ( okrem obltgdtnych dlplomoo 
a značných finančných odmien} at krds
nu miniatúrnu kópiu uelkého zvona, kto· 
rfí venoval o Arezzo. Det! predtOm spie
val BKZ v mestečku Cavrl glla neďaleko 
Arezza, ktor~ho obyvateli a stí prevažne 
komunisti. Tu pripravili zboru a dirlgen· 
tout mimor iadne srdečné pr lvttante a uer
kolepé pohostenie. 

POZVANIA OD PRIATEI:OV 
BKZ nadviazal u Arezze k ontakty af 

s élenml ostatmjch zborov, natmtJ s bra
zllskymt !itudentml. O/Je tele~(J s1 vzd· 
fomne sympatizovali pri uystfípenlach. 
Clenouta si oymenlll adresy l notový ma· 
tt>rldl. Na zaklade suofho ú~pechu dos· 
tal BKZ pozvanie do viacerých stredisk 
zborou~llo spevu. O. 1. do brazl/skeho 
Bello Horizonte na festwal univerzitných 
zborov, do !ivafčlarskeflo Lugana, do 
1,/angolenu a pod. DuoJdt)ou~ predlfenie 
talianskeho pobytu bolo ä6~/ed1wm poz· 
uania mestskef rady Florenrte, ktord us· 
porwrlala samostatnO celouečern!} J,;on· 
cert u tomto prekrdsnom me~te, kde bO· 
lo skutočne zt'ltllkom spieval v nddher· 
net, umeleckOm/ pokladmi preplnene1 .sd· 
le Ctnquecenta uo florentskef radnici 
Pal azzo Vecchio. 

hudobný štýl zdá sa bol bllišl 
náSmu hudobnému cftenlu. 
P•·avdepodobne neskôr spolu s 
pr enlkonlm budhizmu sa udo
mdci'luJú tieto nástroje v 1\am· 
bodžl tt v Burme, odk1df trh 

Dotntlllujeae l tldlu pracov· 
afka laadebnlho oddelenia SNM 
Jr. Jvaaa Mai:ilka, ktorý bol v 
•laulom roku oa trojmesačnom 
ltadlj11om pobyte v Jnd il: cle
lom jeho .:eaty bola dokumen· 
tlela lkoaosraflcklho mater il· 
Ju k l tldlu hudobofch nbtro· 
to• IMI aajstarifch čiu do prl· 
eluHIIa t.Jam u. ... 

Ot6aky perlodlalcle ladlokej 
laa.by • pof!latol!aom obdobi 

V hudobno-teoretických prá· 
each publikovaných v posled
ných rokoch sú už zjavné ten· 
dencle uvedomu júce st určit é 
štýlové zlomy vo vyv lne Indie· 
kej hudby, ale Ich vyjadrenia 
nie sú velmi presné. Prlčlnou 
toho je, že nie sú dostal spra· 
cované a dokonca ani sprlstup
noné pramenné mate1·lály k !ltú· 
dlu jednotlivých obdobi. Dostal 
jedi ný konkrétny náč rt perlo· 
dtzácle najstaršieho obdobia In
dickej hudby uverejnil Nlkhll 
Ghosh v návrhu nového notač
ného systému. Rozlišuje v 
ňom hudbu do našej éry a ob
dobie od 1.-10. storočia . Po
sledné obdobie, pretrvávajúce 
do stlčasnosu . sa podla Jeho 
vyjadrenia začlna v ll. storo· 
čl. Ghoshove oddOvodnenle vy· 
chádza z l iter árnych prameňov 
a nie je uspokojujúce 

Bohyt)a lluc/by a umeniu SA 
RASVA1'1 !> Vlnou - 12. stor ., 
archeologické mfízeum llydera 
bad. 

Názorne to vldlmP nn nťist•·o· 
joch, hoci tie nie sú naJspo
fahllvejšhn argumentom pre pe. 
riodlzdclu, pretože mOžu prežf
vať v spoločnosti a najma vo 
vS·tvarnýrh p•·eJavorh dlho po 
tom. ako stratili svoju spolo· 
čCJnsku pozlclu. Ak chwme In
formácie z výtvarných pnmia· 
tok chápa( ako pramene, mu· 
slme Iným SJ>ôsobom potvrdi( 
Ich pravd1vosť. Nil)výhodnoJ~Ie 
su k tomu literárne záznamy, 
pr i k tor ých však potrebujeme 
poznať miesto vzniku, pretože 
aJ podla naslch sk(•scnoslf v 
Eur Ope vlomo, že termlny nd
strojov sa často v jednotlivých 
obiHsllach meni li. Ak chceme 
tedo ldenliflkovat nástroJ zo· 
brazený vo výtvarnom preJave 
s r ovnakým nástrojom opfsa
ným v niektoreJ literárnej pa
miatke. muslmo dokázať, že oba 
pramene pochádzajú z rovnaké· 
ho miesta, alebo že toto porov 
nanle IC možné. 

Zdá sa, že dôlellté zmeny v 
hudbe sa v Indii kryJú so zrne· 
nami dominantného postavenia 
určitých náboženstiev. V te jto 
súvislosti možno hovori( o troch 
obdobiach: prvé do nástupu 
budhizmu vlastne nepoznáme a 
pramenný materiá l sa vztahuje 
ua obdobie budhizmu a hin
duizmu. Obdobie budhizmu v 
Indii trva lo asi 1000 rokov -
11sl od 4. stor p. n. l. do 6.-
8. stor. n. l. Potom, okrem ma
lých ostrovčekov, bolo v Indii 
v dominantnom postaveni ná
boženstvo hi nduistické. Budhlz· 
mus, ako Jo známe. od prvých 
&toročl našo! ér y zača l opO!ltaC 
Indiu a približne v časo svojho 
úpadku, v tejto zemi sa stal 
naJv9znamnejšlm náboženstvom 
na Ceylone, juhovýchodnej Azll 
a v Cfne. Pozoruhodné je, že 
počas jeho silneJ pozfcle boli v 
Indii rozšh·ené harfy, l ýry a 
lutny, k tor é neskOr uplnA vy· 
mizli a nnhradfll Ich nové ná 
c;1roje. u k torých v popredi Jl' 
melódia s !emneJšlm l'lenenlm 
horlzonttllrH'I lfnie - nk9m je 
napr vlna flbdoble s h••rfuml 
predpok ladá akord•cku hru a 

Boh Krl!ma hrafúct na flaute. 
Mahabal lpram, Stdt Madras, ne
skoré 7. stor Ako sme už spomenuli, naJ· 

prlťa!llvej!lou etapou IndickeJ 
liludby pre európanov je naJ· 
staršie, doteraz najmenej pre· 
sk6mané obdobie do prlcbodu 
lSlam~ Od t ohto obdobia, pri· 
bllfoe od 8.-12. storočia, sa 
• IndickeJ hudbe presne za
ebováva tradfcl a teoretických 
systémov, ktoré poch4dzaj6 z 
tej to doby. Nie Je zrledkavos· 
ťou, že sa n a koncer toch uvá· 
dza lrludba maJstrov z 12.-14. 
storo!lla s neobvykl ým pocho· 
penlm Jel vnútorného výrazu. 

Hudbe pred týmto medznf· 
kom sa v historických pojed
nanl ach venuje velmi málo 
:aúesta a niekedy sa dokonca 
navodzu je predstava, akoby 
tento hudobný systém v I ndii 
gJattl prinajmenej z obdobi a 
Véd. Určitú príčinu pre takéto 
tendencie vytvťira trad lc1a, že 
hudba Je tu darom bohov -
a naJvýznamnejši z nich sa 
často zobrazuJ(• s hudobnými 
nástrojmi. Tak napriklad Slva 

!nl autori- a to sa netýka 
Jen Indick ých , ale aJ západ· 
nýcb, čo sa zaoberajťi touto 
problematikou - históriu ne
poclťujt1 ako problém a venu ju 
sa obyčajne objllsňovanlu Indic
kej teór ie. Dalo by sa poveda ť, 
že vše tky práce o Indickej hud
be sCt zal ožené na r ovnakom 
členeni. Ako pri klad mOže po· 
slúžiť heslo " Indická hudba w v 
Die Musik lo Geschlrhte und 
Gegenw11rt. Z IndickeJ strany 
ako priklad môžeme uviesť prá· 
eu dr. L. JsaacoveJ, k torá učf 
hudbu na Univerzite v Modrase 
a pre posl ucháčov pri pravila 
knihu s týmto obsahom: Všeo 
berne o hudbe, Notácia. Raga. 
Ta la. Hudobná rurma. r:urtová 
hudba, Hudobné nástr oje, Hu· 
dobné koncerty a Rega Lak· 

shane. Podobné č lenenie nie Jo 
náhodné. Pr of. P. Samba· 
moorthy - zak lad11ter hudob· 
neJ ved y v Indii - v r ozsloh· 
lom 6-zvazkovom diele o )uho· 
IndickeJ hudbe venuje histór ii 
Jen k rátku kopltolk u. Swaml 
Pra jnananda nazva l svoju p1·á· 
eu Historical Development of 
l ndlan Music, al e Jej podstatnu 
čast tvoria analýzy r ág z his· 
torlckého aspektu. )e to mimo· 
chodom práca, ktor á zo všet· 
kých čo poznám. Je naJvloc 
ll l storlcky založená, ale pri o· 
plsoch n11 jstar!Hch obdobi sa 
viac odvoláva na teoretické 
schémy a hypotézy európskych 
bádatefov (Dar win. Spencer o 
1.) ako na vlastn() pramPnnó 
zázem ie. 

Zau jfmaJil nás možnosti. kto· 
r ých by sme Sd mohli prldŕ 
ža( pr i datnvanl Jednotlivých 
obdob! vývojo IndickeJ hudby. 
Je IlP• wh~•bntl . 'P v hi-;tórlt In 
dlr·knt hudby do prkhr lu !sla 
mu sa udiali prllvr atné zo1eny. 

poznáme does v r ovnakeJ po
dobe ako zobrazujú r eliéfy tn
dlck9ch budhistických chrámov 
okolo 5. storočia. Nakofko Je 
spojenie hudobn9ch nástrojov a 
náboženstva v Indii náhodné, 
to zatlol nemôžeme povedať. 
MOžeme l en konštatovať. te 
zmeny Inštrumentára sa kryJú 
so zmenami dominantného pos· 
tavenia náboženstiev a pr avde· 
podobne sa spáfaftl af s dalšfm 
zázemlm zmien v myslenl kto· 
r é zatial nev1eme bii~~IP '1"'"1· 
ff kova ť. 

Výskum 1konogt·aflck9ch pa· 
mlatok pr e štúdium hudo1Jn9rh 
nástr ojov v I ndii do prlrhodu 
Islamu, o ktorom c;om c;a zmie· 
nll v tomto ná~rtll. nHll IJy r le· 
~.c pmclovllPtkým otázkv nazn ~ 

~Pné v tejto posl ednej kapitol 
ke. 


