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čo rok dal 
BJíva zvykom, le k1,1lttlrna časopisy bzlancutá uplynul~ ob· 

dobte, urobia niekoľko pohladov nazad, podNarknu nafvlU~!izll 
ťlspechy a data · l!ltatel'om pocit istoty z dobre vykonanef prtf
ce. Ani my sa nevyhneme tejto prl1emnej povlnnostt. Zaltsto· 
val! sme vo v~etkých či11lach tohto kalenddrneho roku, poza· 
stavili sa pri najutll!~lch ťlspechoch, znova sa sťlstredili na 
naju!)znamnef~ie čldnk!l, popozerali uýznamM fotografie a sna· 
Wt sa nezabudnú( ani na mnoh~ drobnosti a pozndmky, ktor4 
mafú niekedy väč!t význam, ako sa zdd na pru!) pohlad. 

Na PRIX BRATISLAVA 1974. sa predstavil aj Jozef Broda 'Z Pofska - hráč na rôzne Cudoué ná 
stroje - a speváčky šopskúch piesní z Bulharska. O poduja"tí píše tl.ll tejto strane O. Demo. 

Snlmky: J. Kobza 

Nd~ Hudobn{j život te ozaf zrkadlo hudobn~ho !Ivota; ko· 
mentoval v~etko podstatn~, snažil sa triedU hodnoty, upozor
~~oual čitatelov na nafzáua!J:~ét~ie úspechy, vracal niekedy do 
kultťlrneho povedomia ludl i hodnoty zabudnuM, vyvažoval 
ciele na~ef kultťlrnet polit iky a pod. Za niektor{jmi materldlmi 
i~ll sme priam do ter~nu, sna!llt sa rozširova( okruh spolu· 
pracovnlkov, pomdhall kulttírnemu rozuofu niektorých okresov, 
ale hlavne-ulievali na~im Ntatelom pocit, že nd~ hudobný ži· 
uot sa v soclalistick{jch podmienkach neustdle rozvlfa, o l!ost 
obohacufe, k uyš~lm ndrokom smeru;e. Splttn~ olrlasy, ktor~ 
:;me dostávall predovšetk{jm od mlade( generdcie, nds nielen 
potešili a povzbudzllt v redakčne/ prdct, ale často priTlášalt 
l nou~ podnety, upozorffovall na vecz, kto~ sme nemohli ľah· 
ko u Bratislave dovtdtet. 

Komentujeme 

PRIX BRATISLAVA '74 

Snažili sme sa o pestrost nášho časopisu, hladall nových 
fotografov, ktorl by s nami spol upracovali, neobchddzall ant 
ueci niekedy lokdlneho v!)znamu, ale predov~etk{jm oriente• 
vali sme sa na dominantn~ otdzky naše/ kultúrne( poltttky, naí• 
t•i1čšie záf.itky a neopakovateln~ dofmy, na to trval~, čo zosttf· 
ua v kultarnom pouedoml. Redakcia zlskauala postupne väl!SIII 
~kúsenosti. Zdd sa ndm, !e sl mnoht mladSf autor! clalet vy
brusovali svot !urnalisttck{j !it!)l, obozretnefšle a uud!livef5/e 
ptsall o zloUt{jch otdzkach estetiky a kulttírnef politiky. 
V priebehu roka sa na uiacer!)ch redakčných poradách, v osob
ných rozhovoroch so spolupracovnlkmi a Inde ufasňovall este· 
tick~ krlt~rtd a hodnotou!) syst~m tak, aby čldnky pôsobllt 
suotou pravidelnosťou. 

Ceskoslovensk~ rozhlas sa 
preJ pla ll ml ro km l pod u lai or
ganizova( každoročne Medzlná
rotinu rozhlaS\lVU SU(Siž PRIX 
DE MUSIQUE FOLKLORlGUE 
DE RADIO BRATISLAVA. Po
llntítkou k tomu bola snaha. 
umelecky povýšiť hudobný žá· 
ner. ktor9' le naJužšie spätý s , 
.tradlclaml a ži,votom• nášho ru
du 1 ludu nám bllzkych, orla
tefských národov. Základným 
cielom suťaže le, vytvorit fó
rum pre konfrontáciu umelec
k9ch v9sledkov práce lednotll
v~ch rozhlasových stanic v oo
last! reallzécle folklórne! hud
by. V súhlase s tým sa sledu
le: 

- Osllle o ll! •danie charal•
teri~Uckého lu:!ovúho hudobné
)lo umenia a teho lnteroretač
ných technik, 

- otázka jeho selekcie z 
hlntllsku estetických hodnôt a 
možnosti zaradenia do st1časné
llo kul~úrneho kontextu, 
. - .tvo.rlvý podiel na nových 
realizačných formách folklór
nej tradfcle v súčasnosti, s vy
Ulltlm . dnešných vNobytkov 
zvukoveJ techniky, 

- . vzá lomné obohacovanie sa 
t>udobno-folklórnyml hodnota
m l, rôznych etnických a regio
náln~ ch kultúr. 

. ohodnotenie naJleoslch 
suťažných nahrávok podla kaž
dOločMch súťažných kritéri! 
' - hJadanle tvorivých tmp~l
zov l vzájomne, sooluoráce me
dzi Jednotlivými rozhlasovými 
stanicami. 

V prtebehu dotera !sf ch ota
tlel! ročnlkov sme sa presved
čtll, že toto otedlnelé rozhlaso
vé poduJatie zlskava z roka na 
rok väčslu vážnos( Platy roč
nik potvrdil. že už preras tá rá
mec rozhlasový a má kultúrno
spolnčenský dosah. 
Súťaž vlastne upozorňuje l 

na to, že na Slovensku máme 
I·lelen neobyča me vzácn v zdro! 
folklórne! hudby, ale al pod· 
mienky a schopnosti umeleckv 
rozvflaf a doceňovať folklórnP. 
hodnoty. Rozhlas st počas via,. 
ako päfdcsialročnel exlstenciP. 
- v rôznvch historických pod
mienkac h a technlck~ch vvmo
't·nostlach - hladal svotSk\ 
prlstup k programovanlu l na
ht•iivanlu folklórne! hudby. Há
dom ani Iadna rozhlasová sta
nice v stred11ei Európe nemá 
tak~ bohat9 archlv nahrávok 

-J!Ovodne! folklórne! hudby a ko 

Brdttslaval )t! štastfm, že po 
vytvoren[ Oddelenia ludovel 
huubv v českosloveuskom roz
hiase v 1 . 1945 angažujú sa pre 
ro."lórnu hudbu v rozhlase ru
ella. ~ tnrým Je l udová pleseň 
vecou srdt.a, ktor~ch zápal a 
oclu!.evnen te sa preniesli al na 

. •'racovnfkov sučasnel Redttkcle 
lndnvel hudbv. 

Folklórna hudba - ako hud
ba vObec - sa pohybuJe v ča
se. Poslucháč rozhlasu te mno
hokrát podobný slepcovi -ale 
nemožno ho úplne so slepcom 
stotožilovat Ved l'OZblasový po
slucháč napli\a zvuky vlastnou 
fantáziou z videného - vizuál
nou predstavou, a to na zákla· 
de sluchového podnetu. Ak má
me u poslucháča dosiahnut ur
čtt9 zvukov~ efekt, abv sme ho 
PmotfvM. čl umelecky nadchli. 
le potrebné dopredu pripraviť 
špecifický zvukovf obrél?; 
rozhlasovú ma~tnetof6nnvii 
snimku. A to te už nárol:ná 
práca pre celý team rozhl11· 
sových pracovnikov. Velké mož
nosti pri realizácii folklórnych 
nahrávok poskytuje moderná 
zvuková technika. Jef využltlm 
a oodrladen!m sa umeleckému 
zámeru, možno snlmky oboha
covať o mnohé zvukové eľek
ty: stereo. play-back. vlackaná
lové snlmante zvuku, teho 
transformécla a pod. Moderna 
zvuková technika ooskvt · '"" 
mnohé vymoženosti hudobným 
skladaterom. ale at Interpre
tom - spevákom. čl ln~tru
mentallstom. Z rozhlasove! na
hrávky môžeme počuť napr. 
viAchlasný spev lodného spe
váka, orchester xaidoi - z icd
ných xáld. Núbor pl~t a lkárov -
zo zvuku icdnoi piAťalky. viac
násobné echá a pod. - čo sa 
nedá predviesť na scéne. ani 
na koncerte. ... 

PRIX BRATISLAVA te at led!· 
ne.čným fórom pre výmenu ná
zorov a pohJadov na umelecké 
spracovanie ľplkl órnet hud!Jv 
Z diskusie po referáte dr. O. 
Slrovátku, CSc., ktorý odznel 113 

tribúne rozhlasových pracovni
kov r .,Ľudová pleseň v sil čas
nom kult(lrnom živote a v roz
hlase") sa ukázalo. že '>itťn~ 
núti k bádatefske! orlici . k lll 
mysleniu sa 1ednotltvcov J ko· 
lektlvov. ako pracova ť s ran
tázlou - ale al exoerlnvmt~
vať. Experiment le al v tetto 
oblasti rovnako potrebn~. ako 

v každom inom umeleckom ocl· 
vetv!. V diskusii sa potvrdilo. 
že sučasnú zvukovú techniku 
te treba profesionálne ovlád.Jt 
a podriaďovať cielom. Pr~ rea
lizácii nahrávok folklórne( hud
by te dnes už nevyhnutná cte
Javedomá prá-.a tvorivých t~n
mov: redaktor(!, draml'lturga. 
J,udobného skladatela, lnterprd· 
ta, zvukových technikov á Ú! a, . 
strov, režiséra. : 

V tomto ročnlku sa na sú· 
ťaži prezentovalo s v~sledka
ml vlast to '·ch nahrávok folklór
net hudby 17 rozhlasových sta
nic národov a kraJin, ktor~ch 
rozhlasové stanice sú členm i 
OIRT a Juhoslávia: Berlin (Ra-

Ntekolkokrdt sttUa redakcia pred mimoriadne náročnými tílo
Tzaml, nafmtl keď celý štdb spolupracountkov obsadil všetky 
koncert!) a akcie v rámc/ BHS. I tieto nt1ročn~ tílohy, v kto
r{jch sa spd Jala zlu!itá 01 ganlzdcta s krlllckou schopnost ou 
a často i obetauosfou, sme zulddll uspokofluo a po odslupe 
času máme z nich radost. 

v budúcom roku by sme chceli clalef skvalltffouat náš ča· 
:;opis. Vyfednduame s viacerými nou!)mt spolupracovnlkml 
v kratoch a okresoch, onedlho st pozveme na konzul/dele 
natnoušlch absolventov teoretick~ho a estetick~ho smeru vy· 
sok!)ch hudobn{jch ~kôl, pozrteme sa na prdcu mnohých fol · 
kl6rnych sťlborou, upozornlme na hudobn~ pamiatky, lokall· 
zouané mimo Bratislavy, chceme zuý!uť zdufem o rozhlasové 
premiéry, urobtme nové kontakty s Cs. televlziou a budeme 
uva!oua( o utlč~om napo;enl niektoref naše( rubriky na prdcu 
ĽSU. Vertme, že v~etky tieto pldny uskutočntme u pokotnfích 
mierovfích podmienkach/ 

ZDENKO NOVACEK 

z rozhlasove! sutaze PRIX BRA· 
TISLAVA drulf sa dnes už cel~ 
rad hudobntch s kladatel11v 
stredn&! l mladšeJ generác\e: 
T. Salva. ]. MaiOVPf, P. Ba;·· 
to v ic, I. Dl bá k. S. ~trač\n >i l. 
Bázllk, I. Zeljenka a dalšl. ... 

Speváčka Ilelena Záhradníkouá preberá 1. ce11u 11 1categ6rtt A za 
IJýkon v diele T. Saltm .,Dolinu. doliny". Zlatú medailu jej odo· 
uzdáua riadite{ Cs. rozhlasu u Bratislave - doc. dr. Pavol Ko
váč, CSc. ( uprauo ). Sn!mka: J. Kobza 

Na záverečnom koncerte 5. 
ročnlka - po odznenf vrtaz
ných snlmok - vys t(tp!ll poza· 
ruhodnl Interpreti: soeväci a 
lnštrumentallstl z domova l zo 
ztthL'Jnlčia. Svotskýml pretavml 
v hre 1 v speve odkryli rl'lz· 
noroclé hodnoty folklórne! tvor· 
by, upozornil! na lnteroreta1!nl1 
náročnosť l zvláštnosll hudob· 
ného cftenla v tradlcli Tuctu 
Bulharska. Juhoslávie. Maďar
ska, Polska 1 Slovenska. Bol to 
koncOJ'l, ktorý nútll človeka. 
zamyslieť sa nad hodnotami 
foll<li'l l'liPI tvorbv ir.d notlt v"r' h 
národo~ . nabádal poznaf hlh· 
sie podstatu. Ak zvážime. že 
počas piatich rol:nfkov teJto 
sOťaže sa hudobnt arcblv bra· 
tlslnv~l ého rozhlasu obohatll 
asi o 450 folklórnych snfmok, 
že s na!lep!ílml ukážkami tejto 
sú~l!~e sl odnášajú rozhlasov{ 
pracovnfcl do bl!zkych l vzdla· 
le •• ých · ttanfc 1ednotllvfcb roz
hlasov 111 m.nohé poznatky a 
oduševnenie pre ďalšiu prAcu 
- nie 1e hlloncla PRJX BRATI· 
SLAVA ani " tnmlo smerr za
nedba'teJná. Piatym ročnlkom 
sliťažA (14.-17. XI. 19741 sa 
orvá etapa telto medzlnát•odnel 
st'l!Pže skončila Ospešne. Oča· 
I{Svamc, že v druhe! etape s11 
let ciele budťi naďale! rozv!1ať 
a súťaž sa obohati al o ú1!asf 
ďalšieh rozhlasových stanic eu
rópskych kra lfn a ná ·odov. 

dlo DDR l Berlin [ Rrtdio S tt m
me de1· DDR 1. Bratislava, Brno. 
Budapešt, Bukurešť. Krakow. 
Ľublana. Moskva, ový Sad 
Ostrava, Plzeň, Praha. Sarate 
vo. SkonJe. Safin a Varšava 
Predovšetkým rozhlasové štú· 
dlá z NDR. Budapešti, Plzne. 
Prahy, Brna. Moskvv l Brau
~lavy vYnaložili velké úsilie vo 
vvhfadávnnf folk'' · 110 mate· 
rlálu. Interpretov - ba ai hu .. 
dobn9ch skladaterov. aby v ol
ne! zvukovej kvalite oostl1plll 

svale snlmky na sOtaž. GRAND 
PRIX zfskala rozhlasová stan!· 
La '1L'atlsl.Jva za najvyššie oce
nenie všetkých snfmok v troch 
kategóriách (Informáciu o ude
llmf cien v tomto 1!fsle liZ ne
or! ná ša me z ot·testorov~ch dO
vodov, ako ai oroto. ~e bola 
podrobne zverejnená hned po 
sl<on1!enf sM11že v denno! tla
čl). Je to presvedčivý dOkaz. 
že sa v Bratislave venule folk
lórne! huclbc velká pozornost 
Je potešiteJné, že k snlmkam ONDREJ DEMO 



fubomír Čížek : 

O perspektívach 
v hudobnom 
vysielaní 

• v 

Cs. rozhlasu 

Dňa 1. novembra t. r. uvledll do funk
cie iiéfa hudobného vysielania Cs. roz
h lasu na Slovensku prom. historika Ľu
bomlra C (lf k a. Pri te jto prHežitosti sme 
požiadali s. Cfžka o krátke načrtnutie 
úloh r ozhlasu v hudobnej oblasti pre 
najbllžllie obdobie. K problematike sa 
vrátime - ako to napokon vyplýva al 
z nasledujúcich riadkov, nie raz zdôraz
ňujúcich prácu na analýze súčasného 

stavu a vytýčenie úloh pre budúce ub

dobie. 

... 
NEZABÚDAŤ NA POZITIVA MlNUL?CH 

ROKOV: 

Už pri nástupe do !u.1kcie som v krát
kom lnformat!vnom vyhlá•,enf povedal 
svojim m!nul~m (pozn. red.: Ľ. Cižek 
pôsob ir v čs. rozhlase u~ dávnejšie l l 
budúcim spolupracovnf'<om. že by som 
bol vP.rml rád, keby sa ném podarilo 
rnévlaza( na všetky t:o?.lttvd. ktoré lu 
boli za vyse 50 rokov extstoncle rozhla
su. Treba tieto hodnoty nozu6ť a budo
vať na ntch. Krátko po nástupe som sa 
stretol s kolektlvom vedúcich oracovnf
kov hudobného vysielania a dohodli sme 
sa na nlektor~ch opatreniach, ktoré by 
pomohli vytvoriť dlh od o b 9 pro,llra
mov9 a realizačn~ plán hudobného vv
stelanla. Aby sme mohli realizovať ná
väznost na minulost - s kvantom dob
reJ práce v oblasti hud:1 hného vyslP.la
nla, aby sme sa mohli dooracovať k dl• 
hodobej koncepcii l)rograrnuve t a v9rob
nej, bolo nutné, ··ozllo!lnú! sa pr~ prf
pravu podrobneJ anal~zv daného stavu. 
Momentálne na neJ praculú všetky naše 
redakcie: redakcia svmronlckef. operneJ 
a komorneJ hudby, redakcia mal~ch hu
doon9ch žánrov, redakcia !udovel hudoo
net tvorby 1 zahraničná hudobná redak
cia. Samozrejme - do tetto základnej 
úlohy poznania daného stavu sa zapofll! 
aj krajové štúdiá. 

DVE ZÁKLADNI!: LINIE: 

V priebehu budúcich rokov chceme 
dosiahnut v hudobnom vysielani lepšie 
kvalitatfvne a kvant!latfvnP. v~sledky v 
dvoch smeroch: 

1. V oblasti domácej kultúrnej cali
tiky. 

2. V oblasti medzlnár~dnel v~menv 
umeleckých hodnOt. 

V zmysle záverov XIV. zjazdu KSC o 
širokom sprfstupnenf hodnOt pracujúcim 
Si myslfme, že je vera kapacit. ktoré 
rozhlas má a nie sú dostatočne využité. 
Na základe spomfnaneJ anal9zv chce
me sp o zn a t všetky - 1 nevyužité -
možnosti, ktoré rozhlas na Slovensku 
má. Sú tu rezervy v uplatneni telies Cs. 
rozhlasu ( SOCR, TOCR, súbor ludovej 
hudby •.. ]. Uvažujeme o verejných kon
certoch SOCR nielen v Bratislave. No 

netúžime po samoúčeln~ch akciách. V 
r ozhlase je te raz veľmi obľuben9 termln 
,.kontaktové relácie". Ich zámerom je, 
dostat sa do priameho styku s poslu
cháčom všetkým! možn9ml formami -
od spravodajstva, po umelecké relácie. 
Tu sa dá ve!a spraviť al v oblasti hu
dobného vysielania. Chceli by sme viac 
reagovať na udalosti z hudobného živo
ta Slovenska - 1 ked pozltlvne hodno· 
tlme to, čo tu je napr. v relácl1 Hudob
né spravodajstvo, Klenotnica Iudovet 

.. hudby, Hudobný kv[z a pod. Sme celo
slovenským vysielanfm - a to sa mus! 
odraziť aj v práci, v bohatšom komen
tovan! rozvinutého mimobratislavského 
života kraf~kým! redakciami. Všetko vyš
šie spomlnané te vecou kádrov - L9ch, 
ktoré máme. Vážime si tch doterajšiu 
prácu, no te potrebné pestovať v každom 
z nás neustálu snahu po zlepšovani, ne
uspokojovani sa s doteratsfml formami 
a obsahom práce. 

Medzinárodná v9mena hodnOt v rámci 
OIRT a Európy te dalšia zo záva~n9ch 
úloh. Rozhlas nemóže zosta ť stranou po
čas narastania tendencii k mellzlnárod
nel v9mene kultúrnych hodnôt. Bratt
slt~va je dnes v lake! konštelácii, že te 
velký záujem o hudobné hodnóty, pre
zentované na tel póde, čl už po čas BHS, 
alebo cez bežnú sezónu. Ak nebudeme 
konfrontovať n6zory zahranlčn9ch pozo
rovaterov na hudobný život s názormi 
našich !u dl, mohli by• sme zostať v de
fenzíve. ~lovenský rozhlas by mal oer
spektl vne realizovať zásady pre medzl
nál'odnú v9menu snimkov, telies, účast 
redaktorov na festivaloch v Budapešti. 
va Varšave, v Salzburgu a pod. Našl 
pracovn!ci musia byt pripraven! na po
dobné akcie svojou pohotovosťou 1 od
bornou informovanosťou. 

úCASŤ SLOVENSKEJ HUDBY NA CE
LOŠTÁTNOM VYSIELANI: 

Denná rozhlasová potreba sl vynútila 
realizovať niektoré časti spom!nanet an!l
lýzy už v priebehu novembra. Po roko
van[ v Prahe sme dospelí k zatial naj
optimálnejšiemu riešeniu s lovenskej 
ul:asti na okruhoch Hviezda a Devin. 
účast na okruhu Hviezda, ktor9 te ur
čen9 širok9m poslucháčskym vrstvám, Je 
determinovaná t. č. možnosťami Brati
slavy, podielať sa kvalltn9m1 sn!mkami 
na vysielllfl{ okruhu. ·AJ< ~sk& ro:Mlla
sové stanice majú okrem Pt'ab y dobré 
realizačné možnosti 1 v Brne, v Ostrave, 
v Plzni, v Ceských Budejoviciach, v Ostl 
nad Labem. v Hradci Králové, na Slo
vensku te kvalltn9m reallzačn9m cen
ll·om predovšetk9m Bratislava. Nákladné 
a náročné kompozičné celky sl ťažko 
odmyslieť od nahrávania stereotechnl
kou. Ak konštatujem, že !ba nedávno sa 
Inštalovala ster eotechnika v kra lovom 
stúdiu Banská Bystr ica a nie te ešte ste
reoréžia v Košiciach, te prirodzené, že 
sme - na rozdiel od Ciech - v ťažšej 
situácii. Dot9ka sa to však l autorského 
a In terpretačného zázemia. Na nedávnej 
celoslovenskej redakčnej rade sme sa 
dohodli, že krajské štúdiá sa v budúc
nosti budú podstatnejšie podielať na re
allzácil hudobných sntmok. Začiatkom 
januára b. r., kedy prlpravfme anal~zu 
na schválenie do vedenia rozhlasu. mu
strne zvážiť možnosti kádrové l techntc
ké v spominan9ch štúdiách. 

Okruh Devin venuje velkťl plochu tzv. 
hudbe verk9ch žánrov. Tu sa preze ntuje 
najmä redakcia svmfonlckel. oper net a 
komornej hudby, ktorá má t9ždenne pri
delených as! 80 relácii na tomto okruhu. 
Ak počúva Devin asi 2 percentá rozhla
sov9ch poslucháčov, Iste to n ie te uspo
kotlv9 stav. no ani zanedbatorn~. veď 
za t9mto percentuálnym vyjadrenim sa 
skr9va asi 150 000 poslucháčovi Napriek 
tomu je nutné zainteresovať ešte väčšf 
okruh záu 1emcov. Nemyslfm sl, že by to 
malo fsť cestou ,.odlahčovania pro.'lra
mu" mal~ml hudobn~ml žánrami. Obsah 
vysielania sa mOže skvalitňovať hi no
v9ml formami práce a lepšfm vvužfva
nlm fondov nášho hudobného archlvu. 
Radi by sme vvtypovall pr avidelné, PO
slucháčsky v9hodné terminv. kde by sa 
stretávali záutemcl s naUepšfml nahráv
kami našich telies, s pro[llml svetov~rh 
symťonick9ch orchestrov. so zauthnav~
mi dlrlRentaml, Interpretmi, čl komorn~
ml súbormi. Tt•eba vytvoriť pravidelné 
cykly lst9ch tematických okruhov. ľopo
sla r nebola na Devfne maxlmálnP. vy
užitá ani oblast autorsky štvllzovaného 
folklóru, ktor~ napr. na Prix Brl!tlslava 
dosiahol najväčši úspech. Chceme renJI
zovat tlačové porady, ale l orostrednic
tvom našich redaktorov dosiahnut vvš· 
š lu publicitu vytypovan~ch relácii na 
okruhu Devfn. 

A na pokon - · na národnom okruhu 
Bratislava by sa malo pozornetšle sle
dovať koordinovanie vvslelac!ch časov a 
žánrov s in9ml okruhmi v tom zmysle. 
aby dochádzalo k presne vvmedzen9m 
programovým kontrastom medzi tednot
Hvýml okruhmi. 

Spracovala: - r -

česká hudba 
l 

.a slovenskí umelci 
Rok českej hudby, ktorý sa po tieto dni 

uzatvoril, podnecuje k zamysleniu sa nad tvor
bou stíčasnostl i odkazom predo.illých generá
cii, ktoré položili základy a vybudovali nosné 
piliere celej hudobnej kultúry tefto krajinv. 
K ich llkladatefskému odkazu sa neustále vra
ciame, ako k bohatej studnici hodnôt. Zostáva 
zdrojom inipirácie nielen pre budobnlkov. ale 
aj umelcov Iných odvetv[ - splsovatefov, vý
tvarnfkov, hercov, režisérov, k tod do ne! na
čiera jú nielen pre obohatenie svojho umelec
kého života, a le pôsobi pria:~:nivo i na ich 
vlastný, každodenný život. vnáša doň hodnoty, 
naplňa Ich si lou , radosťou, krásou ..• 

Národný umelec JAN SMREK: 

Ceskúe hudbu mám rád. Poznám vera dtel 
hudobnfkov tejto zeme - Dvoi'ákove symfónie, 
Smetanove opery 1 Fiblchovu tvorbu, ale ne
viažu ma k nim také silné spomlenkv. že bv 
ma ,.vydrážd ili" k tvorbe básni. Slovo .. vY· 
dráždil!" už!vam schválne, lebo slovo inšpirá
cia te v prfpade náväznosti na hudobné ume
nie velmi slab~m výrazom. Sila hudby totiž 
vyžadu je dráždenie drlema túctch buniek v člo
veku. O hudbe ie známe, že má vari trojnásob
ne väčšiu silu ako slovo. Z českých skladieb 
som sa vlastne nechal inšpirovať Iba Smeta
nom. lebo teho dielo som veTmi často počúvrll 
počas náletov na Prahu v rr. svetoveJ vojne. 
A také "hudobné sympózia" za zatemnen9m1 
oknami nám dával! skutočne vera. ZauJali ma 
najmä symfonické básne z cyklu Má vlast, 
z ktor9ch ma Vltava priamo Inšpirovala k rov
nomennej básni. Ale vari nalmocnetšle oreta-
vlla sa do básne Praha 1942 ... " My poi!úvame 
hudbu, ktorú tv stvorila sl mesto Praha ... Kde 

fi je S meta na, ten kQzelnik, čo notami celý svet očaril ... Keby does žili ... " 
Poznal som l osobne Oskar a Nedbala. často som počúval hudbu Janáčka 
l Suka, ale cb9bala ml tu sila a napätie, aké som zažil pri počúvaní Smeta
noveJ Vltavy, preto nevložil som Ich ani do veršov. Inšpirovanie hudbou sku
točne mOže vzniknúť Iba vo chvtrach napätia, kedy sa slova doph1uie. sn'úbt 
a vzájomne korešponduje s hudbou .. . 

Zaslúžilá umelkyňa MÁRIA PRECHOVSKA: 

Hudba, hudba. hudba . . . keď má človek o ne! hovoriť, tak stráca reč. Ona 
žije v človeku a je pre teho život veľmi dôležitá ... Napr. hudba v prlrode -
le harmonická, melodická, ale tak, ako sa ona meni - často podla molei 
nálady - na disharmóniu. tak te to l v s kladbách, ktoré vnímam podla toho. 
ako som naladená. Hudba by mala vždy povznášať, pom6hať človeku. Je tu 
na to, aby ma odtiahla od problému mOtho dľla a pomohla mt. Je to otázka 
nie profesie, a le ludskostl a vnfmavost\ v nás.. myslieť myšlienkami muzi
kanta, ktoré nám často spôsobujú velk9 zážitok a dokážu nás preladlť. Zvuky 
pr!rody [spev vody, vzduchu šumlaceho v koru nách. voda, ktorá steká l vo 
mne spievajú a prlpomfnlljťi ,,Matu vlast". k torá le nielen v Cechách, ale vsa
de navôkol. Je to Orava, Choč Ostra ... Orava je sama osebe krásnou hudbou. 
Všetko tam znie a s pieva tak. ako hudba. Smetanovu symfonickú báset'l toraz 
počúvam velmi rada a často. Ale 1 Sukovu Serenádu pre sláčiky, Dvofákove 
symfónie a Jeho Slovanské tance. To všetko só kt·ásna skladby. Hudba te 
moja láska - o lác;kach sa nedá hovoriť, v!dlte ... 

VLADIMIR RUSKO, režisér: 

Vyrastal som na moravsko-slovenskom pome
dzf a mOt PL'V9 učlte! klav1ru bol Moravák. 
Od ne ho, započOvajCtc sa do tónov klavfra, 
učil som sa láske k Janáčkovi - l hudbe vo
bec. Ceská hudba Je pre mňa predovšetk9m 
hlbokým citom vlastenec.tva a obrazom silv 
člove ka, ktor9 sa dokáže neooddať krutosti 
osudu a zvfťazlt nad životom a pad sebou 
( B. Sme tana). Ceská hudba to 1e neutfchatú ca 
túžba po slobode ľudského ducha 1 osobnosti, 
hoc priam v "rlši tmy" [Leoš Janáček]. Ceská 
hudba to te krlštáfovo čistá krása skutočne! 
lás ky k človeku, večn9 prameil radosti ( Anto
ntn Dvoi'llk] . Ak bv sme s l skutočne. nielen 
proklamatfvne, uvedomovali a vážili podstatu 
od kazu velikánov českej hudbY. boli by zbvtoč
né Jednoráwvé akcie, pretože leb hudba bv 
žila v nás. To le to miesto. pre ktoré bola 
pfsaná a adresovaná. miesto, kam skutočne -
živá a nielen v odlesku pamätn!kov z gra-
nitu, či kovu - patrf. 

KRISTA BENDOV A, spísovateľka : 

Otázky v rôznych anketách obyčajne prinú
tia človeka, aby sa zamyslel. Po telefonickom 
dohovore, že prispejem do ankety HZ, som zos
tala sedlet za pfsacfm stolom, a chystala som 
sa napisat odpoveď. Poldruha hodmu na to 
zazvonil telefón - a ja som sa strhla .. Celf 
ten čas som totiž sedela nehybne za stolom 
- akosi radoslne uvornená. pretože v hlave 
ml znel sku točn9 koncert. Počula som ho tak 
reálne, ako by som sedela v koncertnej sieni: 
Vltava, Slovanské tance. Novosvetská. Preda
ná nevesta, Rusalka. Za milova nt .. . Ni kd v ne
budem schopnll oorátať všetko to, čo ml za 
tú krátku poldruha hodtnu znelo v srdci. v 
spomienkach. Myslfm sl však, že toto le le· 
dlná možná odpoved na otázku o matom vzta-
hu k českeJ hudbe. 

LEA MRAzOVÁ, akademická maliarka: 

Ako odpovedať? Chcela by som poveda ť toast všetkým anténam sveta, kto
ré zachytávajú čll'té tóny SmetanoveJ hudbv. všetk9m klavfrom. ktoré vvtu
tlzu fú mot!vv Humoresky a pr lpomfnatú roky mladosti. všetk9m sólistom, 
ktor1 požičiava j ú svot hlas plynule1 kadencii česket hudby. Chcem povedať, 
že vždy sme ju považovali za svo Ju. Iba - ťažko sme ju vedeli napodobňovať, 
so svojou dramatlcko-zbotnickou tvá rou. Hudba te podstatou českého človeka. 
Te to prúd, ktorý nesie život našich blfzkych bratov. Ale - čo la, v9tvarn lk 
mám do toho hovoriť! Ak mám byť konkrétna v spomienkach, ie Isté, že sme 
hodin y stál! v rade na operné Ustky do Národného divadla v Prahe a to 
s dvoma večnými medikmi: Ju l kom a Jankom ( Andrašovanov brat a Rapoš 
z Juhoslávie]. ktorých biele šál v viali vo vetre, cylindre sa ligotali a v búrl1-
vých gestách Im svletll1 man~etv Ttto dvaja spievali dvojhlasne ako anJeli 
a v prázdnych chvtrach "trepal!" do klavtra v dievčenskom Internáte na 
pražskej Venzlgovej uHel. Oni mt dali spozna ť natväčšf zázrak - hudobné 
obecenstvo Prahy. Bol to úl hluku a t•adosti - l famlllá rn vch Ctsmevov zasvä
tencov. Clovek by s l prial dva životy, aby mal čas znázorniť vše l kv dojmy na 
gobel!ny s hudobn911J1 námetmi ... Pripravila: E. ČÁRSKA 



ZDENKO NOVÁČEK: 

Bratislavské roky 
Franza Schmidta 

PodleJ Bratislavy na umeleckom for
movani mladého Fraoze Schmidta nie je 
doposior uspokolfvo presk6maot. Nie· 
ktor! b6datelia sfce s pomfoaiA dve-trt 
mená, ktoré mali určllt umeleckt vplyv 
na chlapca, ale to zďaleka nevystihuje 
vtedaj§iu kuiiOrnu bratlalankA altuéclu 
a celkovú atmo•féru, v ktorej mladf 
Franz Schmidt 211. U! samotné miesto 
kde sa narodil, vera napovedá o proatre~ 
df, v ktorom prellval noje bratislav
ské roky. Jeho rodnf dom Jela! priamo 
v srdci starej Bratislavy, oa Uriullnakel 
ulici - v mies tach, kde sa lnlenzfvne 
kri žovali a preHnali kult6rne vplyYy. kde 
f ila čast' kultúrne vy~>pelého meillactva 
a reme,e lnfkov, peda~t6~tovia bratis lav 
likých ko l a na svoju dobu progresfv
na intelllolencia. Ulica na tednot strane 
bezprostredne íillila ku kostolu a klél· 
toru Urilullniek. ale roYnako fahko n 
mohlo odbočiť l k fednet z vtedali fch 
brallslavskfch hudobnfch cmmlnant -
ku kostolu a kláltoru Franliikénov. To 
boli dve na(bJIU ie, mlnlmélne vzdlaiP.n6 
hudobné centrá. Urilullnky v tom čue 
nemali sfce u! takt lntoozfvny hudobn9 
! Ivot ako v prvej polovici 19. storočia, 
a lo medzi menami noylclok a rédovtch 
sestier nachádzame l prlaluinfčkv zn6· 
mych lfachllckfch rodin, ktoré aa ore
ukézaterne kontaktovali 1 hudbou. V 
kostole Urlulinlek, udlalenom od 
Schmidtovho rodn6ho domu neceltch JO 
metrov, zaznievala prnldelne hudba. 
Najmä organové umenie tu prekvllalo 
na vysoke! úrovni. Väčllf vfznam v bra
tislavskom hudobnom ! hrote mali Fran
til klinl a Ich kosto'J 1 kláltorom. Od 
15. storočia tvorili rovnoccnnt ku116rny 
protlp61 ku korunovačnému D6mu sv. 
Martina, rozvffall v kontinuite hudobuf 
život a budovali obruvskCi knll oicu, v 
ktorej m~no sledovať, ako sa "'l'ozrastal 
bndobnf archfv a napredoval koncertný 
i ivot. Tu zazniavola donne or,11anová 
hudba. Je l tóny mohli fahko zaletieť do 
Staromestských uli čl6k - nevylučuf6c 
au t rodnf dom Franza Schmidta. V ro
koch Schmldtovbo bratislavské ho pobytu 
(1874-1888) zameral so reporloér u 
Franllllkánov vličillnou na romantické or
~tanov6 a uratorlálne skladby, pričom 
kull6 rne dominanty tvorili viaceré diela 
Franza Liszta, čast6ho nllvltcvnfka Bra
tis lavy a osobného prla tcro vlaccrf•ch 
rranti§kéoakych hodnottérOY. 

Rodný dom 
bol vzdialený len necelých 200 metrov 
od Primaciálneho paláca, v ktorom v 
tom hse prevažne žiJ o oozhol sl ume· 
leckých hosti budbymllovn t predseda 
Kirchenmuslkverelnu - biskup C. Hell· 
Jer. l láto okolnosť mala určllf vply• 
na kultúrne cflenle obyvoterov v danet 
oblasti. Neďaleko od rodného domu -
oproti Primaclálnemu palécu bole diel
ňa Vincenta Mozsneho l Možného l vtedy 
zná meho výrobcu or)(anuv, ktnréhn spo
mfna j6 niektor! Schimdtovi bádatelia -
l sám Franz Schmidt. V čase, kedy mia· 
dlk žil v Bratis lave a mohol prltfmať 
mnohé kultúrne podnetv. existovali v 
troch bratls lavskfch kostoloch or,11any, 
"Vyrobené v tejto dielni . Výrobca patril 
k notzná mclllm postavám a propadto
rom or~tanového umenia. Na Zámočnfc· 
ke j ulici i!. 8-8 mali dielňu na •trobu 
dychových nástroJov Schollnastovcl, v 
Európe populárni hudobnlcl. Schmidt 
spomlna, že sa dostal l do prle1torov 
korunovačného D6mu a mal mo! noat 
.,zahrať" sl na organ v ďallom brali· 

(1874 - 1974) 

Frar1z Schmrdt. 

slankom hudobnom centre, ktoré ul nle
kofko atoročf zdôrazňovalo •vsokt re· 
produkčnf Ideál a malo YPIVY no bu· 
dobnú vzdelanost Bratislavčanov tol do· 
by. Okrem mene t známeho učilefa liu
dolCa Mádera spomlua F. Schmidt ako 
svoJho bratislavského učllefa Ludwiga 
Bur.l(ora , klort bol flautistom, or)!anis
lom a sk ladatefom, neskor známym di
rigentom bratlslavak6ho Klrchenmu11lk· 
verelnu. Bur.l(er sa vyilkoll l u jednej z 
na jvllčlfch bratlslovsktch hudobných 
osuhnostf Karla P.fayrber,11era, zna menité· 
ho d lri,11enta Cirkevnéhu hudobného spol
ku , vyznávača a prupagálora Beethove
na. Scftnmanna, Sclluberta. ale ut 1 WB)!· 
nera. Burger mohol mladému Franzoyl· 
Schmldlo•l poskytnút dostatok kvallri
kovantch Informácii a zaaväliť ho do 
profesionálneho hudnbného umenia. 

Osobnost silne exponovaná 
at rozptýlená vlak - podla alo• F. 
Schmidta - túto úlohu celkom nespl
nila. Zhodou okolnosti stáva sa - asi 
2 roky pred odchodom rodiny do VIedne 
- l !lakom Slováka Fellclana Môclka. 
Ten nevyučovaJ tlakov Jen lnd ivlduélne, 
ale založil dets ký spevácky zbor, kde 
• ťimcrnei práci. 1 nevl:!dnfm nadilenlm 
a umelrcky knllflkovane i tudoval ala
ré l s6časoé zborové diela. Bol lednfm 
z prvt ch modernfch metodikov, klorf 
sp61aJ prOll a tc6riu. Okrem hudobných 
s6u lmn tiel marna l a zaullmall ho vy
ná lezy. Spofil v aebe kvali ty hudobnfka, 
maliara a vtborného or,11aniz61ora v 
7mysle bumanlstlcktch ldc61ov. Mnobf 
členovia jeho detakého auevokolu stali 
sa neskôr vh namnfml osohnodaml. Na
nokon to df)kazule l osobnos{ Franza 
Schmidta. 

Deti sú schopné 
triedi( sl umelecké Informácie a vplyvy 
asi od 10.-12. roku. Ak berieme do ha
hy t61o skutočnosť. ootom ml\leme pri· 

MARIA JANA TERRAYOVÁ 

Realistické rudové tradície 
v slovenských 
barokových paslorelách 

puatlf blabodbny vplf'f hudobnej a kul· 
16rnej atmosféry Bralialny na mladého 
Schmidta. Mohol mať ln formlicle o Llsz 
tových bratlslavskfch návitevách, ktoré 
sa v osemdesiatych rokoch každoročne 
opakovali a vyvolávali pravú lisztovskú 
"horúl:ku" v meste. Liszt mol v Brali!IIB 
Ye desiatky priatefuv i znamenilfch in
terpretov. ba priam organizátorov ieho 
popularity. Obdivom k teho tvorba vr
cholil obdiv Bratlalavčonov k celému ro
mantickému skladaterskému prúdu. Ko
reipondencia F. Lluta s Bratislavčanmi 
je plné rôznych umeleckých odknzo• a 
potvrdzuje lo, čo sa uz v praxi robilo. 
Bratislava poznala v sedemdesiatych a 
osemdesiatych rokoch tvorbu najvý
:&namnejlfch skladatelov 19. storočia, 
najmä ttch, ktorf sa napájali na estetic
ký program proaramovet hudby. V tfch
to trendoch zohrávaJ natvllčiiu 61ohu 
mestský archivár lán Balka, Or)!anlzá
tor, kritik a estetik. osobnt priater F. 
Liula, V. A. Ambroaa, H. Richtera, j. 
Brahm1a o ďallfch. Betka pfsal do Press
burt~er Zeitung krlllkv. rozbory, ťivahy 
a )(losy a mal azda rozhodu lúcl podiel 
na formovani vkusu vledalifch Brallslav
i!anoY, na presadzovani pokrokovtch hu· 
dobných Ideálov. Pressburger Zellun~t. 
ktorf ul! prcdtfm odrátal a koment <Jval 
hudobnt ! Ivot a onlz Bratislavy. zbkal 
v Batko•el etape léva!ný vplvv na lmli 
na mlad6 generáciu. Mofno pred"nkla
da(. te mladt Franz Schmidt, BSilO ň tes
ne ored odchodom do VIedne, počul o 
Batko•tch esl'llickf ch ldr:&l01:h a i!fte l 
jeho 1!16nky. Tf m skft r. fe ~o~m(nan9 
archivár prar:ovol v neďR I"' trh mle~t
nos thtch Sta rel radnice a hhRl tr~ne 
pri M•chalskel bráne, dve ulice od 
Sr:hm ldtovho r odného domu. Bola to 
osohnosť vienbec11e ucllna n6, pre svoi~t 
•edomr'ltl váten6 11 lf rokn vnlvvn6 Bol· 
kon estetické nhory, natmll dôraz na 
pro,ramnvťi hudbu a roma111fck6 knmpo· 
zfčn6 techniku J)renall l L. Bu•l"'r a 
F. M6cfk. spomfnanf u!!ll lia Fre'lra 
Schmidta. V rokoch Scl>m'dtflovho dok•m · 
l!leunfa z6kladnei lkoly, orelfvaln Bra
tislava néped11f zlom v celel koncrur ' i 
hudobnélm ffvPta. 

Hudobné prodttkcie 
uskutočňované al do 30.-50. rokov m. s l. 
viičl l nou v llíkromnýcb snl6nnch aristo
krallckfch rodin, prcchfi du ll oustnone 
do novt ch verejných mlc•l noslf. Bra li
slava pre:lfva la i lrokO Ylnu demokrallf6-
cle hudobného umenia. Prc javo•olo sa 
lo jednak v boholc l verelnol činnnst l 
Cirkevného hudobného spolku, v ktorom 
Ci !!lnkovali desiatky hud ~>bne vzdelantch 
amatérov, tednak v obronkom rozvoll 
domáceho muzicfrovanla . Viac bratislav
ských lekáro•. profesorov, oo!'tov(ích a 
bankových 6radnfkov. členrlv divadelné
ho orchestra vytvára v tnm ča~o ko
moru6 združenia pre pestovanie hUitob
ného umenie. Oronn ai sle pfiula i miest
na hudobné lkolo. O hudobnú vtchovu 
mlédef.e sa vlak stará i väčll uol!et orl
vátnych učltefov. Do popredia sa doat6-
va ntlent dujem o skunlnovťi komor· 
nťi hru. najmll kvarteta. V 70.-80 ro
koch maiCi st6Je kvartetá Trantovcl, Au
gustin Norgouer. F. Dohnánvl. v komnr
net hre sa vvznamenávalťi Farkas. Ho
rák. Rielfele. Roth, Klrchner, Herl A 1111. 
Aby sa uspo-kolil zéulem o kvarte t'lvťi 
hru. •ntupu(e v Bratislave častP.i'l l n Du
be'llovo kvarteto, Hellme~ber11erovn kvar
te to, Hackmannovo kva rteto. BUrgcr
GrUnreldovo kvarteto a rad ďa llfch. 

Túto atmosféru 
musel pocfllf l mladý Frans Schm ltll . 
Umocňovali lu elle po~elnf uhranlčnl 
koocertnl s611ali, ktorl prichádzali do 
Bratlalavy nalml na pozvanie archivá ra 
Betku. Počet vlaatnfch bralialanktch ln
lerpret09 sa v tom i!ase sviacn~~~bll. 
Nlektorf noUm vfznamom a umeler kt 
mt kvalitami preraslall hranice m <>RII' 

fspev6cl F. Kovécaová, Slrehleo, Slube· 
kov6, Ovor6i!kov6 a In(). Viacerf z nich 
boli odcho'IBncaml brallalavaktch spevu-

kolov, ktortch pol!et u v ttcbto rokoch 
značne rodlrll. Oroveň tfchlo amatér· 
skych 1pevnkolo• sa niekedy dostáva la 
na hranice urofeslonallzmu, čo 'Viackrát 
kvitonl l F. Llszl, keď im zveril svoje 
diela na predvedenie. Počet a kvalita 
brat islavských spevokolov dobre koreil· 
pondovala 1 vlnou oáročuého, nadilen6-
hu amaterizmu, s vyllfm estetickým 
Ideálom l vf hodnou htn(}loou situáciou 
bratislavakého meillaclva. To vlíetko pre
lfvall mnohé bratislavské rodiny na kon· 
cl minulého storočia a odrazilo sa lo 
l v hudobných záujmoch a azda i prvých 
hudohn~ch amblcléch mladého Franza 
Schmidta. 

Kultúrnu atmosféru 
let doby dotvérala l ope ra. Okrem bel· 
ného reperto6ru tu uviedli v r. 1871 l 
Wa~norovho Lohengrina a o 2 roky no· 
skilr Tanohlluaera, vo v~bornom nalitu· 
dovonf Beethovenovho Fidelio a potom 
- po r. 18118 - v novom divadle celt 
svetavv repertoár. Dobové kritiky l rôz· 
ne ďallfle svedectvá hovoria o vvsokel 
lnternreta čncl úrovni a náročntch ume
leckt ch te lesách. Nové divadlo patrilo 
k nalkralilfm v podunaiskel oblasti a 
priťahovalo kvalllntch spevákov l dlrl· 
.l(entov. 

Pohfad na národnostnú 
itrukttíru 

bol velmi zauflmavf. V t~chlo r okoch 
ustupu je nemecký fivet a v Bratislave 
sa chcťi presadiť tendencie macfarlzač· 
né. S6časne vlak poslupufe l element 
s lovans ký. Evanjelický semi ná r na Kon· 
venlnel ulici koncenlrule viac budúcich 
slovensk~ch národnfch delatefov. Vzni· 
kajťi l ďa ll la alovenak6 kultúrne a la· 
zykové ln~tl16cle. Do koncertného !Ivota 
a orchestrov prenlkal6 Cest - v celel 
kult6re sa začfnatli uplatňovať výra?:nel· 
Ile YPIVVY z Ciech l Moravy. Správne 
hovori A. Llc11, IB Schmldtova matka 
rodená Méria Ravascov6 zo Skalice, 
vnies la do rodiny alovanskf element. 
Skallr:a bola ozajstnou križovatkou ore
nlkenia l!cskt ch a moravsktch vplyvoV' 
na Sloyensko. Obyvatelia tohto staroby
lého, ku116rne vyspelúho mesta dispono· 
Yall dohrfml •nalostaml z hudby. Miest
ny fri!Diiilkánsky a tezullskf rád, oko 
at gymnázium mali dl horoi!nt vpl yv na 
vfchovu muzikality. V dobe, kedy sa 
tam narodila a vyrastala Schmlcttova 
matka. pllsohlli v Skalici ul česk! kan· 
torl a hudobnfcl. To nepochybne mohlo 
mat YIIIYV na matkine hudobné nbory 
a záu Jmy. Ne máme doklady, čl sa v Bra· 
llslave s tretávala ao slovansktml kruh
ml, no Is prnvdep<ldo.bné, Je od matky 
ooznal IIY n viaceré slavcosk6 a morav
sk6 in lonlicle. ktorú neskôr uplatnil l vo 
nojlch , kladbách. 

Zaujfmavá je otázka 
ako by sa bol Franz Schmidt vyvlfal, 
keby bola rodina zoatala v Bratislave. 
Pravdepodobne by sa bol atretol v ~tYm· 
náziu s Bélom Bart6kom a Ernestom 
Dohn6nylm, ktorf ltudovali v poslednom 
desatročl minulého storočia V Klarisiek. 
l oni osobllnf m spôsobom aslmllovall 
bratislavské kultúrne podnety a 'V mno
hom sú BrR I'slave povďačnf. le pravde
ru••'~ hné, fe archivár ján Balka, ktorf 
sa (}bnch spomfnanfch u jal A Ich pro
pagova l. bv bol rovnokťi starostlivosť 
preukA1111 i Fran:rovi Schmidtovl. 

Prudký rozvoj výstavby 
paJácov Iba d()lvé ro l celkovti atmosféru 
lei doby. Rovnako bol zaujlmavf 1llnf 
duru na sochárske a mallarake ume
nie. Bol lo dôsledok výhodnej ekonomlc· 
kej situácie meffanov l celkového este
tického vkusu obyvatclslva. Hoci Franz 
Schmidt sl dokončil hudobné vzdelanie 
vo VIedn i a umelecky dozrel pod vpJy
YOm viedenských učl tefoY. nemolno za
budntiť, le Bra tislava mu v priebehu 14 
brallslavs ktclt rokov vlell čo poskytla. 
To sl bol vedomt samotnt skladalel, kto
rf • tom zmula hovoril l so noUm 
!lakom dr. Ľudovltom Ra)terom. 

yoestrel mo1:alke sachovan6-
bo a d01tar prebádan61Jo 

komplexu zvllčia anonymnfcb 
rukopisnfch pamiatok alo~en· 
skef národne! hudby mlnuloati 
zau (lma význačné miesto ob
lasť, kde sa markantne prelfna
la a vzá(omue ovplf'fiionla 
umelecká tvorba lttlová a 
umeleckou tvorbou Judovou -
lado•fml pledaml a tancami. 
Poprl aacbouatcb .. miatkacb 

lanňaat hudby fod 2. DOIOvlce 
17. storočia do konca 111. ato
roi!ia) ta to pradovletkfm vo
k6lna a vok6lno-lnltrument61na 
horba y dom6com, rudu :&rOZU· 

mitefnom Jazyku. K natceooel· 
lfm a IAI!aaae nalzaulfmavet· 
ifm dokladom t u patrf tvorba, 
nlazaD6 fuakl!ne aj tematicky 
so starobylou, od predkrelfao· 
skfch i! ias r pohanaké kultovú 
a obradov• 01I1VJ aimn6ho al· 

novratu, .,narodenia a laca" l 
slahaj6cou tradlclou albenla 
VIanoc. ZaoiJvalo u pre liu 
pomenovania pa 1 to re ly. 

BetlehemskO prospela z Banskej Stiaunice - koniec 19. st o· 
ročta. Zo zbierok Slovenského banského mú::ea. 

y celoeur6pakom konteste sa 
pOvod pastorel odvodzule ocl 

s pevu a hudby pastierov. Napr. 
v Taliansku prlchédzall v pred· 
vianočnom a vianočnom ča~o 
pastieri z Abrúz a K!llábrle s 
gaJdaml-zompoinarl a pišťala· 

ml, resp. šalma taml fplval -
plfľPrarl vyhrávať a s ptovat 
pred obrazmi madon v Rfmo. 
Natsta rš f doklad taketto pas· 
llorsket hudby to od L. Maren
sia z r. 1581 (cbaraktersllck9 

Snlmka: R. Bunčák 

dvothlas v tc rclllch. bourdono
v9 b11s a rytmus slclll lan rl. 
Taeto pa:.torolv s.a tJblnvutO v 
určitých žánro• h r.urOpsket. 
natm!l tnllonskel n nomeckcl 

(Pokračovanie na 8, str. ) 



31. X. - l . Xl. 1974 , 

!'lia druhom abonentnom koncerte Ju
bilejnej sezOny Slovem;kej fllha rmOnie. 
venovanom u~rachlliPI mysllenke solida
r ity s hrdinským čllskym ! udorn. sme 
v Bratlsltlvo prtvttalt dvoch hosti - An
dní Gerllero, huslistu maďarského pO
vodu, v súl'asnostl žlj (tceho a pedago~tc
ky pOsobtaccho v Brlgtcku a dlhoroč
ného šérdtrt~cnta pt•a'-skllho svmrontcké
ho telesa FOK dr. Václava Smetáčka. 
Umelecký zjuv André Gertlera je pozoru
hodný a znujlmav9 t9m. s akou zanlfl
tenostou sa huslista venu je naštudova
nlu a Interpretácii husrových koncer tov 
20. storočia. l Jeho repertoár obsnhule 
uttvhodné Clslo 40 t9chto skladieb 1. 
Gct·tler sám prtznáva, '-e sl vyberá len 
diela, ktoré sú originálne r iešené. kom
pozične dobre zvládnuté a umelecky 
presvedčivé. Tým vlne mOže tešiť sku
točnost, že umelec s dlhoročnými skú
senostamt 1 vyhraneným umel eckým ná
zorom vybra l a zaradil do svo jho r e
portoáru husrový koncer t súčasného čes
kllho skladatefa Oldr icha Flosmana. k to
rý skladater naplsnl. ln{ptrovan9 Gert
l erovým sólistickým a umeleckým vv
znanlm o jemu al dcdlkoval. Fl osmnnov 
K oncert je cllelo Invenčne velmi svtt>to. 
budujúce no rapsodlčnosll svojej melo
d lkv. prekypujúcel nl mimo rámec roz
vrhnutej troldlľlnostl l s okra jov9ml čas
tomt v pomalom tempe). Náročn9 a vir 
tuózny sóllsttck9 part s nenapodobltel
n9m majstrovstvom a šarmom Gcr tler 
stvtlrnll s lll'lhllndnutlm na spomenu
té zdroje dynnmlckej štruktilrv - Jeho 
prl~tup bol jednak zá!ltkom l dokladom. 
nko možno skladbu vmHorn9m pochoiH'
nlm l muz tk11n tsky zanietenou Interpre
táciou skvalltntt. Rovnocenn~m spolu
nurtnerom. čo sa t~kn lnterpretal'nol an
~ažovanostl, bol Gertlerovt dtrtgent. Sme
táčr.k vyntkatúctm spOsobom stmel il ži 
votnosťou pulzulítcl hudohn~ tok do or
Rnn tck~ho cr. lku. 

1 l\timochodom, Flosmonov koncert Y 

Gertlerovom podool zaradil do svolho 
ed tl' oého plánu Gromof6novf k l ub.} 

100. výročie narodenia Arnolda Schon
bcr~a st pripomenul relý kultú rn v svet. 
Smetáček naštudoval so Slovenskou rtl
harmóniou sk ladatefovo rané dielo -
sláčikové sexteto Zjasnená noc - v In
štrumentácii pre sláčikový orchester. a
vonok zvukovo monolitná skladba. v~ra
zove ťažia ca z wagnrrovského r oman
tizmu, obsahuje v partitúre u! mnoh/l 
náročné mtr.~ta l názvukv na spOsob urá
ce. poznačuJúrej Srhonher~ov hladafsl<v 
kompoztčn9 štýl. Skoda. že sa Smetáč
kovl podari lo zvládnuť Iba jeden moment 
v Interpretácii. aký Zjasnená noc pred
stavuJe - to te tá zvuková monolltnos ť 
t~dnoznačne budovaného chromatického 

Slovenská filhai1II1ónia 
pletlvd. Ale, nazdávam sn. že zárovc:t) 
tvori do~ta tučný priestor ure výrazove 
dlferencovanejsle stvárnenie a vystthnu· 
tlo kontrastov. Zdá sn. že úprava uro 
sláčikový orchester akosi nepriamo zn
tui.u le miesto. úseky, skladatelovo n;1-
pady, z ktorvch sa prllvo pri originál
nom, komornom obsodonl dá vera vy ťH
žlť. Viac ráz som počul toto Schonbor
govo "cher ďoeuvre~ - aspot) medzi In 
te rpretmt - o naplno mo uspokotlla prá
vP komorná verzia. orlltehavejšte Umo
čiara svet mladého skiHdntefa. 

Alda určitý doklad o tom. že sn Sme· 
táčkovl večer (štvrtkový) so SF plne 
nevydaril. predstavovdiO tlOddnle wámet 
l\tozartovej "Prsžskel~ !.ymfónle D dur 
K(lzto Mozartovej hudby bolo zuchovo né 
l " hlad iska dtrtgentovho prls tupu zod
povedne tl močené, 1110 predsa - táto 
< (JU[Ónta Sil výraZOV!' hhhi k lCÍVIJfCČII~
mu skladatcl ovmu syll'l fonl ckému tr ipty
chu, kde lo las a bezprostrednosť vtuc 
čt menej zaho!ovaná tra~lčnosto u 
tým utvára al hudobne (hat·mónloll. 111 
tekton icky a výrazovo l "Pruhká" akJ 
Jediná z Mozortovýcll symfónii nemá me
nuet l odli~né tvarovanú sk ladntcrovo VY· 
znante. ktoré zneste netradičné. plno
krvnelšle o dromotickv vyhrotenelšto l n
terpretal:né stvárnenie. 

ĽUBOMIR CHALUPKA 

7. - 8. XL 1974 

Na koncerty Slovenského komorného 
orchestra sa poslucháči zvyknú teSať u~ 
tllho vopred. Vvstiltll'nle " Warcha lov
cov~ bolo mtmortndne vzárnym lážttkom 
n Plen pr o p t·o~t·amovu zo~tavu. ale l 
pre nie bewli prlle21tost. uvflat na nn
?;om 1>ódtu hneď ntokolko domácich l 
zahraničných sólistov naraz: nái>ho po
pr odného ot·l(ona-.tu z Pr ahv prot. 1. Rein
ber~era a troch vyntkalúCICh čembn
)lstov: Jánosa Sebestxéna z Madarsk..a. 
Luciana Sgrlzzlho zo Svalčlarska a nošu 
obl úbenú Zu:canu Rú W!kovli. 

SKO otvoril program sklAdbou Serl(e(a 
Prokofieva: Andante pre sl áčikov~ or
chester op. 50 b, ktor ú autor upravil 
pr e toto obsudcnte z čAsti svoJho l . c;lá
č tkového kvarteta. Warchalovct citlivo 
tlmočili pekné dielo, s lomným pocho
penlm nuanculúr vsetky atribútY hudob
ne! reči sk ladntela. Dolšou kompozlctou 
- Komornou hudbou tli'O sláčikY. op. 21 
VIktora Kaleblsa - nás Interpreti uvtr.d-
11 do IneJ oblasti. do sveta zvláštne! krá-

!.V, ktora nam svojou šaroliou. do hlbk\ 
nučtPrnlucou v9ruzovou tluletou a no
konvenčnou temuttckou vrácou umo>.nu
je spoznávu t bohatú l cttllvu osobnost 
autora. jeho prttomno~t na piatkovom 
koncerte este umocnil•• tvoriv~ na vlltte 
11 kvelú !.uhru umelco11. 

Po prestávke nasledu !l• to tlie lo 1. S. 
Bacha: Koncert pre 2 čembala a sltíčtk~ 
c mol B\\ V 1060 (čembalá Z. Ri.tllčku
vá a L. Sgrtzzt ) u Koncert pre 3 čem
bu lá o sldClky C dur, BWV 1064 (J. Sc
bestyén, L. S~rlzz• . Z. Rú ličková) prl
ntrsll posluchúcom neobyča jne vzllcnv 
umeleck~ zátttok nielen pre zrtedkavu 
možnost vvpučuC st ICh, ole natmll pro 
skvelu spoluprúcu sólistov vysok9ch kvo
lit a velmi vnlmnvo a taktne rea,~tuju
ctmt Warchaloveuml. Až no nlľkolko za
ncdbute!ne mólo drobných nepresnosti. 
!.úvtsinctch tstu s r.ltllvou mechanikou 
ndstrojov l llOStr.tdutuctch u nus. lial, 
naoza! odborn(:ho mechontka). bola su
hra Jednotlivych ~óllstov medzi sebou l 
so SKO priam dokonal<~ V Koncerte pre 
2 čembalá SKO tlmil •nH·nzttu tónu tak, 
dbY newkryval temné, ;,:vukovo menel 
pr lrrazné sóJovO tembala; Koncert pre 
3 tcmbulú mu umožnil l vlustn~ oart 
rozvinut vo zvuku smelšie. Z v9konov 
:"óllstov. rovnuko ako členov SKO. vy
žurovala úprtmnll radost z vydarr.ného 
muztcirovantu. 

V posledne! skiatlbc - v Koncerte 
J>I'O orgun u orchester F dur F. X. Bri
xl ho sme mali možnos( vypočut st só
lov9 part v podani pror. J. Reiober~tera. 
Svolfm skvr.I9m výkonom upli( potvrdil. 
že lr.ho lnterprntácta nikdy ncpost ráda
la mludi!.tvý !lián, bd ul. rozpusttlost. tlo
ct suhra sólov~ho or~.r1nu s orchestrom 
je zložiiOt!>lo net. s Inými nčlstrolml, SKO 
vynlkalilco pohotovo rea~oval na sólls
tovo v ~den le tak v oboch prvvch ča'i
ttnch. ako al vo velmi r ýchlom, takmer 
krkolomnom WmJle zAvcrečn~ho Ronda 
SKO a tednotllvl sólisti tlrlpravlll týmto 
koncertom 1 velnu n.1ročnym posluch6 
čom zá!ttok, nu ktor9 budu dlho a radi 
spomtndt. -ks-

14. - 15. XL 1974 

Dvadsl.ttemtttJI.ttemn v9roCiu založenia 
\{MU venoval,• SF dvoucu ubonr.ntn9rh 
koncertov. nu ktorú pozvala jednnk 
nleklluišleho uhsolvnnto šlwty a silčos
ne t svojho bývalého cllrl~enta. sMd 
Gottwnldovskel fi lharmónie Zdeň ka Bil
ka. 

V rámci t9chto podu latf odznela or~t
mléra Koncertu pre sláčikové kvarteto 
a orchester od Jlillusa Kowalak6bo. V 
kontexte slovenskej koncertnej ltteratury 
sme zatla! takéto dtelo po~triJdalt. takže 
110 Novlikovom Konc(lrte pre har fu . 
pretlstavute vznik Kowul!>kého opusu 
zllkvtdovante dalšel medzery v d ~t uom 
odbore Pri konclpovanl kvllrtetovet ľa k· 
tOry skladatera zre jme ovt>lvvntll hráč
ske a terhntcké kvalltv l plasttcká bilO V• 
nost. virtuózna pohotovost l predovset
kým členov Slovenského kvarteta. kto
rému pripadla čestná uloha premt~•·o
vanta. Po str ánke zvukovej nrhladá Ko
w ulskt zbytočne a za koldu cenu orl~ t
natne kombinácie. vvberá st vsak nie
ktoré kompozičné oostuvv. ktoré zodno
vedajCI jeho zámeru - za s(lčasného 
uprednostňovania melodického paramet· 
ra. Hoci kvartetový part obsahute BI o.
llsttcky exponované miesta tcdnotttv9ch 
nllstrojov, v celkovom nadh!ade la t ako 
sučasne znejúc i súbor štyroch hráčov l 
je voči orchestru - vo vzťahu sóltsttc
kom. Kowalskl rád stavia šl rste olochv 
prostrednlctvom rozvllanta a obmlei'lan lll 
základného motivického materHllu v du
chu dodekaCOnte. V9r azové ťuitsko S il 
opiera o náročný kvar tetový part. no 
sklodatel v snahe po zosllnenl Očlnku 
vyťažil al ďalsiP farebné eroktv - kom
bináciou zvuku orchestrálnych nástroJov 
(napr. v úvodne! predohra or chestra na 
začlntku flnllle ). 

Clenovla Slovenského kvartete l A. MO
ži, /\, Nemec. M Telecký a F. Tannen
ber,~:er) 1 dlrt~ent venovali na~tudovanl u 
diela svote na!lep!ife stlv. a tak sa za
sltmlt o úspc~né priJAtie u obecenstva. 

Plnokrvnosť Bll kovho t>rlstupu doml· 
nM&Ia al v úvodne! skladbe M. l. Gtln
ku jota Aragonpse - ktore! pod aniu 
v.tar ll punc zv u kove l a rytmickej pre~
n •ntnostt. br lloncte. živosti. švihu 1 
ciost tky. Osobitné uznaute v tejto sú
vl!.lostl treba vyslovi ť tak dirigentovi, 
<~ko nl hráčom - za sta•cstllvo vyora
~ovan~ party dychových nástrojov. . 

Str.dmu symrOntu Es dur od P. l. C,al
kovského hodnotlme skOr ako kuriozitu 
v dramaturgickom pláne. než ako um~ 
leck9 zážitok. Skladate!ova ,~tenla ltta 
preblesku le nulvtoc v prv9Ch dvoch čas
t. neh, ktoré - 1 pr i všetkej úcte k auto
rovi - nedosahu lú však hlbku v9po
vedc oredchádznjuclch troch symfóntl. 
Ťalko povednť. v aket miere konef n9 
doJmn z dteln, ktorý sa neraz pohvbo
val nn hranici určite! rozpačitosti , m·t
plsať skladate!ovt a nako!ko dlrtgentovt, 
prctol o chýbn dostatočný počet nahrá
vok tJre porovnávanie. Treba nám v!>a k 
pr.zna t. že Bllek naštudovantu diela ve
novH I nnozal mnxtml!lnu p07:ornost; ovlá
dal porttturu spHmttll a do celkoveJ 
výstt~vby lednotltvýrh časti vlotll v!le tok 
svol etán . tvortvtt Invenciu a ener~lu 

V. CIZIK 

X. medzinárodný jazzový festival v Prahe 
zau;tmauef!ile diela, ktor~ u.~/louall o sr;nt~zu modern6ho 
fazzu so zuul.:om symfonlcJ..·~ho orchestra. Nawýraznef
!./e sa prefauouala tn!iplfd<:la s paralelnymt snaženiami 
U>onarda Bernsteina. A tak sme spoznal i skl adby lO/lf~· 
skeho autora Gedertsa Roman~a: Concerto l('gg1ero pre 
9 faZZOVlfCh nd\trofov a sldčik'ouý orchester, ako af 
wemlllrouan~ dtelo Vlastimila /Jt1lu: Konfrontdc/a 30 
uenouan~ 30. výročiu oslobodenia. 

JnblleJn~ ročnlk l'r11žského festivalu 
v mnohom nadviazal na doterajliiu zvyklosti. 
Na druhej st rane mal l nové prvky. Garan
tom festivalu sa stola lnltitlicla, u ktoreJ 
táto úloha najprlliehavcjšie korelponduje 
s jej zameranlm - a to hudobn6 agentúre 
Pragokoncert . Por iadatella preniesli festival 
z Lucerny do Smetanovej siene. Ut táto 
okolnost naznačila, ze ldo o prezentáciu 
hudby s v~sostne umoleckýml ailplráclaml. 
Tomuto sno:ten iu zodpovedalo aj zaradenie 
f esltvalu do Roku českej hudby. 

Prc~n ntá cla československeJ scény 

Namif'sto kvan/1/attvnef pred/menzovanos/1 organ/zdlo 
fi vybrali U?l.:y, ale reprezentatívny ~tí/1or domdclch tíčtn 
kuJtictcll. V zhode s celkotJOU slludclou nd.šho fazzu ndm 
clllt/Jal l nou/S mlad~ o.\o/Jnostl. Ale ti, ktorl u: ulac ro 
J..rm spoluuytvdralti domdcl 1azzomí život, preul.:dza/1 uý 
razný vývoJ. Impozantn~ bol o nafma vy~túpenle dvoch 
moderne zameranl{cll skupin. JAZZ CEI.ULA, ktnrli vedu• 
J,aco fJ~czl, tvoria só/i~ll prahk~ho TOCR. Súbor uk'd 
za/, ako motno pol.:rnčotlaf u tradtčnom pontmant mo 
dern~lw Jazw a do toho prevziat af ďaBle prul.:y z auant 
garunýd1 smerov. NaSa najmen.~la a zJavne naful{znam 
nej\m .~kup1nr, TA.VDf;,\t (duo uytuoren~ jluutt~tom a 
snwjonhtom' Jt;Im Stmmom a gitaristom Ruc/ol /om DuS 
"/.:um} ~VO/OU urlqtnálmJ\tuu uytacluJe nekonuenf'ný prí 
stup zo strany po~lucllUl'a. 1'ANDHM splr)a ~~~etk'y pred 
poklady k tomu, a/Jy sme ho u európ\kom konle). le po 
uažuuall za !ipil'koutí \l.:upmu. Komorm;m pofla/lm, dô 
rn:om na /yr/ck'tí melodtl'no~f nadullwle na trad/cle 
c/omdcello jazzu (čo su preJauu,e aj u repertodrl; Jednak 
adnptáctaml ludovlfc/1 p/('\Tli. alebo obrdtentm sa k ne 
cid1mc•J mtnulosli - na je~twaluuom vy\tupent uviedol 
T/\NDIJM Stratenú .~erenddu od li. F. Burtana). DaleJ 
ttí!o ät•oflcu charuJ..·tprlzuJe u/rlllózne ovlddan/e nd~tro 
fa ktor~ sl neu/nhl'uití elel.:tr antckliml P}ektaml, cit pre 
Sll'tiUJ, IIIIIJrOIJIW nd iiJIJI'nCIII, a/H(.,I/)Ovan/e /CIZZOUe/ ml 
mtlo\/1 , V ot n~s precl!r>cly od melucllcl.:o llarmiJIIICI.:ej Im 
promzllc te clo jree Vlftazu, roz!itrenle konuencn~ho zuu· 
kou~ho spektra ( napr. Swnnova sl multtfnna kombmtlc/a 

scatotJ~IIo spevu s hrou na }/autu}, využwan/e prukcm 
onentdlneJ hudl>y - to v~etl.:o dáva punc auantgarcl 
nostt. Dobrú úrouet) big bandou poturc.lil Je~twal muc 
vo sf~re lnterpretatnef, ako dramaturqicA:eJ. Plati to 
na(mä o f A/.ZOVOM ORCHESTRI CI-:SKOST.OVENSKE/10 
ROZIILASU, l.:torý d/sponu(e uynikaJlíclml hrdčml. Tele · 
.\O sa 11 .~ak uenu1c Jazzu príll!i okrafouo. Nedostatok sy.\ 
tematickeJ prdce potom nallraclzufe vykon!itruouunt;mt 
modelmi. Spá1an/e fazzu a rocku priamym pr/radovanlm, 
uko sa t o pre(avllo v Hladtl.:ouet \kladbe Novd synt~za 
"· 2, Je u~ prekoncmym spôsobom. l .\tíl'lt\no~tl 1e skor 
aktudlna synt~za r(}znorodých prvkov do pretauen~IIO 
komplexntJIIo ut;slecin~llo tvaru. Gustav Brom uu1edol dul1 
nou~ skladby od "festlualouých autorov". Sú to z hla 
·l1ska l.:ompozttn~ho pr/stupu kontra\tntJ osobnost /. Kým 
Jaromlra llntiiCku charakterlzufP romanllzulúca progra 
movost, Pavel Blatnv r ozvtfa hurlobM mlt'illenl.:y so 
strohou disciplínou, u rámci prtpraUOl'liiiJÍCh kompozič 
n1ích postupov. Ani Jeden z autorov u!iak tentoraz nepre 
!.'oapi/. litJ/dentnd bola zdu/sl ost na vlastných tlspe!infích 
l.:ompozlclúcll. 

Sloven~l.:o dobre reprezentoiJal RF.Vll' AL JAZZ BAND 
~o spevdkom Petrom Lipom. Po líspechocll u P"teroue 
a na zahrantCnych poduJatwclt otvori pra'tský fe.stlualo 
t•ý debut t ejto .~1wpillc určite cest u za š1d1m IIZ/lamm. 
Koncert symjonlck'ef hudby ovplyvneneJ fazzom nepatril 
medzi zultHt zaujtmmJ~ .slitastl fe~twalu. Repertodr bol 
pr ll l !i zndm11 ( Gerslrwln: AmeriCan v Parl!.l J, alebo me 
nej zaujmwvý ( Je::'<oua o/J~olu<mt ~l.·u práca z r. 1927 -
Koncert pre k lavír a orcl!ester. V tejto konštelócii boli 

Festival vo rest l valo 

Tak btl sa dala nazvaf tntenztunll prezentdcta slíborov 
zo soctalístlcio:ých J.:raJin. PresuedN/a, 'te Ich vzrasta1úca 
predstlž v 1azzovom svete 1e plne od6vodnend. O Aladd· 
ro01 PPqem sme vedel/, 'te 1e tJýborný kontrabasista a 
tPntoraz so svoJim i spoluhrilčml pre.suedčtl aj tJýrazouo. 
Potskd skupma l/AGAW predulet.ila ndpac/ltú J..'omblndclu 
c.IIX/elarula a parodtcky ponlmaneJ popu/drne/ hudhy 
dvadstalttCil rol.:ou. Vel k tí poznrno\f IJ~bud/1 do poslal 
malo známy bullwnký stíhor BI HO Zfo:f,J;NO CF.RVI;Nl. 
Teho vPduct - \klaclatel u suxnfrml\ta Ve\t>ltn Ntl.·otnv. 
al>solvent muzlkulóqle oo tarf;ave - sa sll~t redil na 
i>ttírtlum starel bulhar.sl.:e/ hud/Jy a v tnterprewtne/ pra· 
xi na spdJante týchto poznatkou so súl'a~n11m juzzomtm 
Vltrazom. Vý\ledok fe zau,lmavl{. 1 kec! \kuplne zatial 
chýba výrazneJ~! sólista. V!ieo/Jecny rrenr/ uyužwanla 
domdceho folklóru sa preJavil a( u Juho~lo/Jansk~lto uth· 
rafonlstu Bo!iku Petroviča, kloní vystúpil ~ orcllestrum 
G. Broma. Novou postavou soutet\kelw Jazzu 1e k/aul · 
rt~ta Leonid CWk, no zatial nnprt('k dobrým technlc
k!ím dl~poztc1dm nenaSie/ ul astnlí tudr. Je prim eklek
tlzufúcl, a to fednak u prebetanl postupov sldvnl{ch taz
zov!ích klaulrt~tou ( Garner, Peterson J, ako l vo /Jyu'twant 
romuntiWJIICef ulfluozlty cl/dt ov z J..·/as1ky a folklóru. 

Krlza ja z~:u? 

Po zdWku z hudby takych maJstrov ak'ltml stí Oscar 
Peterson a Count Basie, Vlfndraftí .~a otd·mJ.:y. Url'ctlf typ 
Ja;zoveJ expresie dos/alwl .suof zentt. l ked nov!.1• 
smery prmása;lí podnetné prvky, nedo~,ah/1 ešte túto 
komplexnú dokonalo.st. Mladi fazzout k lautrt\tl naclldrlza 
/U no/J~ Zllllkov~ možnosti. tn6 lrarmon/ck~ a rytm/r•k /1 
koncepty, ale tmprou/zovan!í malnstreamov!í razz už ne· 
môžu hra( dokonale(SIC ako Petenon. Orl'lle\ter Counta 
Basieho mô!e v lep~('/ alebo hor i>ef forme hrar tnvenč
n~. N menef uydaren~ aran~mdn. ale jeho vqkon sa me· 
ria krltllr/ami, ak~ určufú uynlkaJtice nallfdvky tolllo 
orchestra z minulo.\tl. Cel!í pouojnou1í VI/UO/ veľkoor
chestrd/neho Jazzu nevytvoril plnohodnotnfl alternatluu 
uol'i prtnctpon1, ktor~ eSte u tfldslatych rokoch kon~tltu
cvalt orchestre Ellingtona a Basieho. 

Dobre padne sledova( hudbu, s významom ktoreJ l 
po~luchdč môže byt istý. Dáva pocit u~lachtlle/ zdbavy. 
Nafzauflmcwef!iou ~;ú~astou f estivalu vo tly!i~le spomtna
nom zmysle bola spol ol' nt! hra Basieho a Petersona t prd
ve v Prahe doS/o prutjkrdt k Ich priame/ spoluprdcl) 
o atrak/lune bolo aJ vy~llípenle bluesov~lto pevdka Big 
{oe Turnera, ktorfí ndzorne prtpomenul, kcle stí korene 
ITiodernej populdrnef hudby. 

IGOR WASSERBERGEI 



Dezider 
Kardoš 
60-ro~nf 

certe pre orcbesttlr, r apsodickeJ 
Hrdinskej balade, čl výrazne dra 
rnattckej a zvnutornenej 3. aymf6 
nli. v týchto l ďo l šfc h jeho v~· 
znumnych dielach sn Kur doš sto 
toiilu je s e(>O!.hou, ktorú :Zije. jeho 
dielu JC apoteózou tlnorodostl a 
aktlvlty, vllsnivnu o!>lavou života 
AJ ked h!oda nové východiská, ako 
v Kuncerte pre sláčlko•ý orches 
ter, v V. symfónii. v lf. ali~lkovom 
kvartete, nlebo vo virtuóznej Rfls 
philhnrmonlca. Cl v Partite pre sl fl 
t:lkový orchester, nenarušuje kon 
linultu vlao;tnel hudobnej reči, lebo 
alo. 1\ardoi. neostal !ohostaln9 k 
dobe plneJ prenllon, v ktOJ'e l Sil 

r odi nová spoločnost, jeho muzl 
kantsk9 duch neostal rahosta jný 
k pravde, Je v takeJ dobe sa rodi a 
1 nové pravidla tvorby. Dlatektlr kó 
nopatlo medzi subjoktlvnym a ob 
jektlvnym, imprPslvnym a expre 
s!vnym u:;merňujo lhtiu joho vý 
voja. Bolo by nespravodlivé hovorlt 
len o tvorbe 1 keď tá je u skla 
dotera prvotná. Muslmc sa zmleniC 

Slovenská hudba je najmä hud· 
bou 20. storočia. Nie vždy sl to plne 
uvedomujeme a často nedoceňu· 
jemo zvláštno privilégium, ktoré 
sme dostali t ým, že môžeme bvt 
svedkami tvorivých zápasov zakla· 
datcfskej generácie autorov, ku 
k torej patri aj Dezider Kardoš. 
jeho osobno!>t podnecovalo a tor 
movalo viacero fakto•·ov. Iste tým 
prvotným bola dobrá profesionálna 
priprava u Alexandra Moyzesa a 
Vftézslava Nováka. Prinajmenej 
rovnako rozhodujúcim bolo stret· 
nutto s východoslovenským folkló· 
rom, s jeho autentickou podobou, 
najmä vďaka rozhlasovému pôso· 
benlu v Pre!iove a v Koš1ctach. 
Kardošovi učarila východosloven
ská ludová plese1t Styk s ňou ne· 
p odnietil len jeho Invenciu, ale bol 
a j JOdnym z klúčových prvkov jeho 
v lastného !>týlu. Vykrlštallzované 
znen1e východoslovenských lntoná 
eli a rytmov, prýstlactch z pra· 
hudobnosti, je pre neho nielen hl· 
b lnou bezpečnosti, alo u·valým vý· 
chodlskom. Pt·avda, bolo by omylom 
rad iť Kardoša k folklol'lstom. Z 
vnutorných svárov a napät!, z ná· 
razov a svárov epochy, rod! sa 
Kardošovo dielo - v snahe, vy
jadri! to prvotné, rudské, vysple· 
vat zápas nielen svoj, ale aj svojeJ 
doby, svojho rudu, ktorý mu jo In· 
tfmne známy a ktorého hudobnosl 

ho zasiah la ešte v mladých r okoch 
a jeho tvorbu už neopustf. Kardoš 
jo rodený symfonl k, a to symfonik 
bOJUJÚCI, ktorý nad zápasom o novu 
dobu vle vyklenut oblťí k tvorby, 
tvorby, ktorá nevyk•·csl uJe ani osi · 
mvo dokonalú Idylu, anl vlastnú. 
čl cudziu rozorvanosť, alo stoji 
oboma nohami na tejto zemi, ba 
možno poveda ť na l'otlnej lll'ude. 
VOla žl f plne, akt!vne OdJJOČ(etkU 
formovala )Cho tvorbu. A táto vOla 
žil autenticky, nesprostredkovane, 
JO aJ obsahom jeho diela. 

1 o protosorovi Kardosovl, zanle· 
tenom pracovnikov! rozhlasu, výz 
namnom funk cionárovi Zväzu slo· 
vensk9ch sk ladatefov, profesorovi 
VSMU. o Kordo!;ovi človekovi nrla 
mom, otvorenom, vášnivom bojov
nfkovl za p•·ofesionolltu slovenské 
ho hudobného života. 

Ak !>a Dezider Kardoš, né!l; su 
časnlk doUva v týchto dnoch !l;esf 
dcsiutky, nechce sa nám to veriť. 
veď :;i ho mladistvého pamätáme 
z jeho premléJ'. Zotlime mu, aby 
mladistvý "elon vita l " estai l na 
ďaleJ stá lym SJlr•evodcom jeho 
tvorby. 

Ci sa už zastavlme u lmpre lvnej 
Východoslovenskej predohry, u te· 
mer klasicky objekt!vnej 2. sym
fónie, alebo pr i majstr ovskom Kon- ĽtJDOVIT t-1 . VAjOICKA 

Stnťstoro~ie od prvého uvedenia 
slovenskej národnej opery Krútňa 
va od nár. umelca Eugena Sucho· 
ňa al pripomenuli v decembri t. r . 
Y opere SND. V priebehu týchto 
rokoY dielo znárodnelo, preniklo 
1 urkýml úspechmi na mnuhé dn 
míice l zahraničné scény a l frllo 
dobrý chýr súčasného slovenského 
operného, najmä skladaterského 
umen•a. Potvrdili aa tým slová nár. 
umelca Mlkuláia Schneidera Trnav 
ského, •yaloYenó pri prvom uveden! 
" SND lU. l . 1949: " Kr6ti'lava je 
dlet'atom slovenského rudu, jeho 
potu a práce. Kvetom a vôňou slo
•enakej zeme. Je o&lnnou 6dou jej 
tiYotnej ally i optimistickou Ylerou 
YO Yečnt a nehynlicu silu jej 
pie1ne." 

a anlmko: prv! predstavitelia 
Katrenv a Ondruja - nár. umel· 
k yila Murglta Ccsllnyová a zasl. 
umelec Stefan lloza. 

Snlmka: G. PODHORSKf 

•••••••••••••••••••••••••••• 

CitaUlom 
Hudobného života 

tJpozornu(eme pr av•delnfch odberate~ 
fov Hudobného života, l e leb prlhJUkv 
J'latia i na nastlivaJ6ci kalendárny rok 
1975. l Samozrejme zmeny adresy. 
alebo nové mená záujemcov o nU ~a 
aopis treba nahlásil po tovému dorueu 
vaterovl , alebu na po~te. l PROSIME tých 
čltaterov, klorl majú problémy s pra 
yJdelným durueovu nfm HZ, aby nám pri 
pomlenky zaslali ču naisktlr du redakciiJ 
1 udanfm svoic l presne! ad resy. Budeme 
sa snafit dolky rek lamácie na . neskor!\ 
zasielanie HZ vvbavil u P S. Adresa rc 
dakcie: Gurkéhu 17/VI, Br at lai a v a 
p. sm. ~- 893 38. 

VSETKY!\! CITATEl!OM IIUDOBN~HI 
ZIVOTA PRAJ EME V OVOM ROKU 1975 
SPOKOJ ost V PRÁCI, TASTIE V 
OSOB OM ?.IVOTE A RADOSt Z UME 
LECKYCH ZAZITKOVI 

Redakcia 

•••••••••••••••••••••••••••• 

NIE JE TO 1AK DAVNO, čo sme v 1. l!lsle tohto ročn/ka nd5ho 
časopt~u mformoval! l!ltatetov o ú:.pechoch KuHer Meterove/ opery 
Ermdo v zallronll'l Typicky barokovd opera z r. 1693 po rev!zlt a 
dokomponouanl Jaroslavom Me/erom sldul ú~pechy napr. uo Wllten 
vergu, v Antwer pt1ch . ale l na festwale u Spllle, nehovoriac o /et 
<lomdc/cll na~tudovanlach. Nedt1vno mali hudobni publicisti možnost 
vtdtet novú podobu Er /nda - teleufznu, ktorú realtzovalt v Juhosldu/1. 
Obrazov~ videnie uelm/ ú~pe!mef tn.~cendcle uychddza z lwdobn~lto 
nr.!ituclouanla dtr/genta záhrebske/ ft/harmónie - Mladena Ba~iča a 
mladttch speuálwu bez dlhStclt favl\kouých skúsenost i, ktorf priniesli 
u.~ak na obrazovku hodnouerno~t u tlmol·ent prlbehu duoch zalúben 
cou. Rl1žw teleutznet podoby Er tncla v fuhosldull md Vlado Seltan. 
riaditel rozhl asu a teleuizte v Zagrebe. Tento team reallzdtorov na 
!;.•ufioval a predviedol elle/o a; na ;autsku počas tzv. Splttsk~ho fes 
twalu v r. 1972. Samozretme, kameranwn.\ko r~Ujnts vtdenle v tele 
l>iZit vychddza z 1ných motno:.tt, net Javl .\kouo inscenatnycll. Reallzd 
tort hodne uyutívujú prekrd:.ne primorsk~ extert{>ry, ktor~ obdluuiiOd 
ne J..:oreS.pondujú .~o uzne!ienost ou burokomjch tlrtl Crtnda. Kame1) a 
more ~ú základntíml prvknml , l.:tor~ vyutl11a kamera na dntvdrnemr 
,,csobiVl'J atmosf~ry, priam rytmlcA:y i>poludýchafúcet s ltudbou 
A tak po nedtlvno uldenPJ domtlcPJ rPall •tlc/1 Erl11da retls~rom 8 
K•Bkom a dir igentom P. Baglnom, po /lime, ktory vyrobila HRH~ 
Cs. televlzte '' Bratislave, sme mali mo:nosf ~poznal za~e lny ,.!iat 
a podame tefi O opery. 

- uy -

PR En BO. ROK MT vznikol v Uner:.kom llrarlr~ll speudcko hudobn{1 
spolok. Vfíznamnl obdobie prvých spolkovtích dejln tuorl ~ra prof 
Ant. Kal mana, za dtrlqovanla ktor~ho ~l mu!..~k!J zbor Svdtopluk u~ 
u r . 1895 odulezol prvú cenu ~ pratsk~ho le~tiualu. Od raku 1934. 
teda celú ďal!;lu polomcu lruanta spol ku Sulltopluk vedte :;úbor -
do dneSn!ícll čias - dlhoročný dirigent Slovdckef / llharmónre a 
teraJSt zbormaj~>ter PSMU Oldrich Halma. Pod teho vedentm súbor 
dostallol vynikaJúcu úroveil reprodukčnú a prek11apute nev!iednýmt 
dram awrgickýmt pldnml { preduddzanw kurttdt, propagtlc10 tvorby . 
JnS.p/rouanef Slovdckomj. Spolok Svätopluk oddduna nadulizoual dru: 
bu \O Slovenskom (napr. s Trnavou a bllt!itm TrenCmomj. 

Pred 50 rokmi {k smetanovsk~mu jubileu l za loW vtedy mladli 
Zdenék Chalabala, uhersko -hrad1!itsky roddk symfonický orchester -
pod ndzoom Sloudcka ft/harmónia. Pre neute!>en~ hospoddr$ke po 
mery súbor zanik ol , ale zdsluhou nadSencov a O. Halmu bol o:wo 
worenO s nov!}mt, mladSiml ltudobntkml. vnes má súbor za sebou 
L•y!ie 300 koncertov v mestdch suotef oblasti, ostatnej Moravy l Slo· 
uenska a znamenite kooperuje na kantdtových veCeroch so spevoko 
lom Svlitopluk. Na programocll koneertou Sloudckej filharmónie 
bývaJú zndme diela svetovej kla!>lky, romanti ky l moderny, stíčasn~ 
na!ie l sou1etske skladby (Moyzes, KŕiCka, Sostakovlc •• ChaCaturlan 
Kabail'vsklf atd.) Ako pozuc.nt pro/eslondlnl sólisti hrali so SF 
O. Vondrovlc, F. Maxl'1n, f. Panenka, f Stepdnek, 8. Novotný, N 
Grumllkovd, M. Sddlo, B. Heron, J. Chuchro, S. VeNomov a destatky 

ďaWch. 

JOZEF TVRDO~ 

DNA 1. OKTOBRA T. R. zat,ala sa u Raktísku nová koncert nd s11z6na 
ktord sa nesie /) znament ,,50 rokou raktískeho rozl!lai>u•. Te to pri 
•ežilo t, ktord podnlettla porladatefov k zabezpečeniu ulacer!ícll 
t yklov koncert ou po cel om Raktísku, ako a1 inýrh produkclt s tljmto 
zuiazan[jch. Do tefto oblasll bol zahrnuty i týždet) sútasnof tvorby 
rakflskych skladatelov, J..:lorý ~a u~lwtol'nll v tý~dnl od 19.-2'í 
•1któbra t. r . Tdto hudobnd produkcia md ut mekolkoročnfl tradlclu 
,, medzi jef stdlych hosti patri l sl ouenskQ orchester Komorn~ zdru 
~.•me, pod tc'ktovkou svojho stdlelto dmyenta a uedtíceho Vlastlmllu 
1/ordka. 1 to/tto roku UtJSiúpilt vo uetke/ ~die rakúskeho rozhl asu o 
televtzle {24. nouPmbra t. r.J s programom, zostauen{jm ui1č~inou ' 
premt~rouan!Jch diel ~účasných rakúskych ~kladaterov: W. Wald 
,te/na, F. K. Mlillera, E. Wtltmeka, R. Leukaufa. Komorné združenie, 

l.:tor~ ~l u! vlackrt1t overo•Jalo ~uo1e umelecké koallty na Vledenskýcll 
koncertných p6dldrh, zt~kalo npi1f priazni vú odozvu v radoch ra 
>:ú~kych odborntkov 1 publika. Koncert uy!.lelal 1 rakťisky rozhla~ 

a tak ~ výkonom IP/P )U, ako a( ~ tírolllfcJ/1 sú~a~ne[ rakú~kef kom 
poztCnej !.koly ~me sa mali možno~t zoznámil UJ nu Sloven.\IW. 

- .. -

GRAMORECENlll 

Prix de 
nlU IQUe 

fd kloriQuc 
radio 

Bratí Ja,·; 1 

1~1-S 

PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATI· 
SLAVA 1973 
W OPUS, Stereo 9117 02474 

Stereo gramoplatňa s minuloročnými vt taznýml na
hrávkami Prix de mustque folklorlquo do rad io Brotl
~lava 1973 ob!>ahuje pozoruhodné upravy ludových ples
nl pre sólový spev s Tubovofn9m sprievodom, úpravy 
pre Inštrumentálny sllbor u Autr.ntick 9 vokálny 11re)dV 
v komornom obsadenl. Vlat, ako v ktorýchkoTvek roz· 
hlasových nahrávkach, podmai'lU JO JlOSiurháta okuzru
Jlici spev Dariny Lalčlakovoj, umocnony vytl'lboným 
vkusom citlivého pera lána Cik kera. ladrom piP.sni o h'l· 
rách je stredoslovenská ptesen Vtha. vlha Jlekný vták. 

Pastorálna tematika zaujala OJ Tadcál o Salvu, ktor f 
vytvoril typickú rozh lasovú sk ladbu s názvom Ozveny 
v hOJ'O. Néstrojom sklada terovoj hudobnej reti ~o stali 
- popri žtvých Interpretoch - v!;otkv technické vy
moženosti, ktoré mu moderné rozhlasové studio v Bra· 
tislavo ponCtklo. Salvove ozveny v hore zač!najú mim<>
hudobnýml ruchmi [zvuk horského potoka, kosenie , ko
vanie kosy o pod.). Začiatok plesne Ej, hONI, hora, 
dostáva v nahrávke tuký priestorový a časov5· roz· 
(>tyl, ktor9 v skutočnosti nepo!>kytu je vari ani nojldoál
nAjšla akustika horskej prlrody, Moderné rozhlasová 
technika poskytla skladatefovl možnost využit echo a 
Iné (znásobené) narábanie so sólov9m, Alebo skut)lno
vým spevom. Ku kontu sk ladatcra patr! aJ obd1vuhodué 
narábanie s l udským 111asom (1onský zbor Slovenských 
madrlsallaloY a Helena Zahradnlková·Z6vodnlková ). 

Iné možnosti práce s folklórnym materiá lom domon· 
štruje Jozef Krček. Spolu !>O svojim bratom Jaroslavom 
(dobro poučllltý a vy.:brojen9 5kCisonostaml, ktoré ziska l 
u Praf.akých madrlgalistov) sA zaober á rekonstJukciou 
histor ickej podoby folt<lómeho materiálu, pochádzajú· 
ehp zo st.Jl'Sif'ho obdobia. \'ýhodou br<~tov 1\rčkovrov 

Je 1f'h intfmnu zna lost historického ln~tnunontára. Mno
ho ná~trojov, k toré použfvajú, sl o j sam i zhotovujú. Obi· 
dvoja pOsob1a v pražskP.j Chorea bobemica. V pmnaiP.J 
veeerue) rudovP-J plesni Dlouho, Hom:lčku, dlouho k nám 
nejdeš, vyu21va nl nent, harfu, Jllillalkv a Iné. Spev ne· 
chávo zazni eť najprv sólovo f Ellll PC'ckoudJ, potom 11<1d 
skupinou nástrojov. vytvárajuclch tri samostatnó plo· 
chy. V medzihre zaznieva var10vaná melódia na nlnere. 
Podohná je aj nahr.1vka jihočeských melódii pro tym· 
panon (sóltsl!l Ján Rokyta) od Jaroslava Krčka , v kto
roj využ!va zvll\Stny zvuk nujstar~ej podoby malého 
clmbalu·tympanunu. Až Oľlentá lne pôsob! použitá pen· 
tatonlcká melódia. Kontrastom chromatického pohybu 
fukac fch nástrojov je rec ltat!vna melódia sólového t ym· 

l 
punonu. Jaroslava Krčkn prezcntujo aj r!a l~la nahrávka 
s názvom Ulláuka, krásna panna. SVOJU upravu sklada· 
ter slím InterpretuJe na maleJ fudove1 harflčke, kde zá· 
rovel) oceňuje aj rôzne .,vylepšenia" v nahrávacom 
Studlu 1 zhustovanle sad.:by pomocou ploy back u a pod.). 
Harfa je sólovým nástrojom aj Dvoch juhočenských ples-

l nl v úpravu Zdei'lka Lukái a. Op•·ava zachováva polohu 
tradičnej českeJ zvukoveJ palety s vyuLltfm s láčikov a 
klarinetov. 

V oblasti autentického vok<llnoho prejavu obsahu Je 
gramoplatňa trt v!ťazné nahrávky zah•·anlčných rozhla· 
~ových stanic zo So[le, Moskvy a Sarajevo. . . . 
Z KLENOTNICE LUDOVEJ HUDBY 

OPUS, stereo 9117 0282 
í'od t~mto nálv ... m Pľlbli.l.u to redakcia Tudovel hudbv 

Ceskoslovenskliho rozhlasu v Brallslavo posluchdcom ul 
nlekolko rokov autenllck~ hudobn~ folklór zo sloven
~ kéhn terénu. Názov programov so stal takvm vrlťažll
v9m. 1.0 sl vynútil nielen nepretržltó ookručovanto. ale 
at vvdlívanle na gramoplatne. 

J:o'u Jara sl v poslednom čase zisku la ~tá lo viac obdl
l'ovatel ov. Ojedinelé te trlo futarlslov Kubincovcov z 
Utekáča tým, že hru na tento nástro! obohatili o for
mu skupinovo ! hrv. V Ich rod111e sa vztah k fudové
mu umeniU postute od malička. Nástrolo sl sami .:ho 
ovutťí, čim sa odsh·allule čast~ problém ladoma pri 
~kuplnovet hre. Zeny z Ponlk splevatú tri ructové tonP.č
né plesne. Pôsobivé te Ich ujúkan ie, podob.Jiucll sa spo
malenému vl brátu speváka. Pomerne vofk~ priestor vv
nlľ1ulu plesne z Važca. Prvá strana gramonlntn • obsnhu
lc osto Piesne z Terchovol. 

Podobne ako terchovskí muzikanti 'll 'lllcasne ~o•e
Vtttu aj Bartolovcl z Clerneho Balogu 'atčasleti.oo od 
n1ch počuteme Plesne lot. bite Ion ma. bill' a Oč1. ot1 
tlerne očl. Eilte donedávna bola muziku na vlucer9ch 
olklórnvch slávnostiach a podujatiach velmi vyzdviho

vaná pre svol spontánnv oretav. Na m om mle!>to hrotu 
·vadobné horehronské plesne, ktoré vvstrledalu -;pc· 
~~~ l<oscov zo Sumiaca. spestrenó redokčn~ml úpravami 
'.vo llivačlek v prlrodo. Medzlln9m počulemr. tu Jednu 
'!: nat!>tarsl<;h - v zápiso zachovan~ch - fudov~ch o•ec;
nl, s názvom HeJ, mám ta lúčku prl larčoku. Obls~f 
Liptova te zastúpené svadobn~ml plest)ami v podani 
tien z Llptonkých Slla~ov. Dobru náladu nahr ávok vv~ 
-.tupnu la fudová hudba Mlloia Zachara z Ponik 'lO spe
vák om J6nom Močkom. Predváctzalú tvotckc vrchárski! 
rozkazovočkv. • 
Platňa te sol!dnvm pr ier ezom folklór u vybran~ch ob

last! Slovenska a posk ytuje obraz o reho stičasnel ln
terpretačno t úrovni. Nahrávkv vvbral z fonotékv Cs. 
rozhlasu v Brallslavo Ondrej Demo. 

ALE~NDiR MOJI 



NAJLEPŠI DON JOSÉ 
Začiatkom tejto operneJ aez6uy bola • dortmunclakeJ opere 

premiéra Pucciniho Turandot. Jednu z blaynfch post6y - Ka
lafa - vy tvoril tenoriata AndreJ Kucharakf, ktorf Je ul viac 
r oko• popredným a61istom tohto operného domu a hosťom 
významuých západonemeckých acén. Kecfle A. Kucharský patri 
stále k popredným reprezentantom naJal operneJ kult6ry a 
častým hosťoYanlm na acéne opery SND dokazuJe rastúce 
kvality, považu jeme za potrebné lnformont verejnos( o jeho 
poslodnýr:h úspechoch. Pozrime sl, i!o plie z6padonemeck6 hu
dobnd kritika: 

RUHR NACIIRICIITEN, 23. IX. 1974: 
..... z celého ensemblu vynikol zvlá~f Andrej Kucharský ako 

Kalaf. Vo svojom hlase spáJa hrdinsk ý timbre a bel -cantovQ 
krásu ... " 
WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG, 23. IX. 1974: 

... . . Andrej Kucharský bol so svoJim žiarivým a svletlnc.lm 
tl.norom Kalafom od hlavy po päty. 
WESTFALTSCIIE RUNDSCHAU, 23. IX. 1974: 

..... Ak z Turandot - v podanr joy Mclntyrcovoj - vonle 
hrôza a ch lad, Andrej Kurharský na krfdlach talia nskeho bel 
canto dokázal zmcnlf podstatu rozprhkovaj hrčlnky a zapáli( 
blirllvo aplaudujúce publikum." 

Z lnrJ>rmáclf o tomto úspešnom predstavent aspoli tolko: "Tu
rondo! hudobne na~tudoval Ollvoro de Fabrltlfs a. h. Titulné 
postt!Yy okrom - AndreJa Kucharského - stvárnila už spo
~llnunú Joy Mcl ntyreová, Liu spievala Elisabeth Lachmannová, 
!!mura - Andrflas Becker a Altuoma - Georg Kloss. (Pre 
zaujhnavos( uvádzame, že Andrej Kuchar •ký má pozvania do 
Verony a Bregenzu, kde by mal splevaf Katara v budQceJ se
zóno.) 

Pri prlležltostl návštevy Andreja Kucharského v Bratislave, 
sme požiadali speváka o prlblfženle atmo féry na Bregenzer 
Festspiele, kde vystupoval v jOII - auguste t. r . ako don josé 
v Blzeuovej Carmen. Za výkon v roll duna josého bol vyhod· 
notcný titulom: "Najlepši don josé v r . 1974." ,.Rebrfčky" zo· 
stavujQ zápudnf kritici pravidelne v Salzburgu - za hodnoty 
spevácko, hererké, orchestrálne, režijné a pod., ktoré v tom· 
h torom roku boli vytvorené na najvllčšfc.h západoeurópskyrh 
f estival och. Ocenenie Andreja Kurharského teši o to viac, te 
bolo zdôraznené komplexné spevácko-herecké kreovanie po
&tavy. (Napokon, o koncepc•l a pr!stupe zroll!ho umelca k roll 
dona josého sme sa mohli presvedčiť aj na tohoročných BHS 
- v opere SND ). Raktlska kritika komentovala Kucharského 
výkon )>odobnýmt superlat1vaml: 

Don José u st várnenf A. K uclrarskélro. 
Sntmky: z arch!vu A. Kuchar kého 

DIE PRESSE, WIEN, 22. VII. 1974: 
,.Andrej Kucharský bol rovnocenným partnerom hviezdy Met

ropolitan opery - Joann Grlllovej, a to r\lelen vlastnostamt 
spcvár kymt, ale l vynlka)Ocou kreáciou hereckou." 

VORARLBERGER ACIIRICHTE . 19. VIli. 1974: 
... . loann Grlllová a Andrej Kucharský sa rozttl!Hll s me

dzinárodným publikom festivalu v Bregcnzl doslova peváckym 
konc.ertom na nujvyš~ej tlrovnl." 

NEU KRONEN ZEITUNG, WIEN, 22. VII. 1974. 
..... Na naJvllč!le! svetovej scéne, ktorá kndy bola postavena 

na jazere, plalla Iné zákony, ako v normálnej divadelnej pre
vádzke. Tu sa vlastne krlštallzuja pojem - hrdinský tenor. 
JednoznačnE> mushne povedat. že priam ukl!žkovo nám ho pred· 
viedol Andrej Kucharský. S jemu vlastnou rahkosfou doslova 
preklenul vody Bodenského jazera. Je skutočne svetovou ra
ritou. Má predpoklady k titulu: bregenzský spevák budficnos
tt.~ 

Fcstlvul \ Bregcnzl irval od 19. Júln - 20. augusta t. r. 

Sct:IIU z Carmer1 u sugestl unom prostreclr brege11z '1.-é
llo festiualt4. 

Premlčra Carmen bola v pt·vý dei\ fesllvelu - po nej nasle
dovalo 14 repr!z. Hudobné dielo nuštudovel Anton Guadagno, 
s:>revádzall Vledenskf symfonlcl. Každé predstavenia sledovalo 
6000 divákov. Festival v Bregenzl má v bohatej dramaturgii 
viacero ot.rem9ch, koncertných. al!! aj oparstných večerov. 
V r. 1!>77 otvoria tu nový Feststsptelhaus. Nás te~t. že prez!· 
dlum festivalu sl už dnes zabezpečilo na otváracia predstave
nic nového hudobného stánku Andreja Kucharského, ktorý bu· 
da splevaf Othella vo Verdiho rovnomennej opere. 

Spracovala: T. URSINYOVA 

Zo zah raničia 
ZLE STRAZENA DCf:RA. Pri klasic

kých buletoch to obvyklé menl f libreto, 
alebo choreo,s;:raflu, zalial čo hudba sa 
zv vča tne nement. V~nimku z tohto ora
vld In 1 vo r t rozkosná francúzske balet· 
oli komédia Zle 1.trážená dcéra (La FII
Jp mal garde), ku ktorot existujú tr1 
1 oziltnl\ hudby. Prvá - nap!saná bez
pro:.trcdno pred útokom na Bastlllu r o
ku 1789 - so obmedzila Iba na sproco 
vl!nle rrancuzskych rudov9ch plesni a 
tancov. DruhC1 hudbu zložil v r. 1828 
l ou:s F. Hérold, sklada tel opery Zom
pa '\ roužll v ne1 rudové melódie z pr· 
vóhc. znonla. Roku 1864 skomponoval Pn
ter Ludwig Hertel tretiu verziu, ktorú 
prevzali - r. 1885 - v Petrohrade a v 
ZSSR 1u použtvatO dodnes. Podobne oko 
Beaumor - chalsová Figarova svadbn 
pOsobll a! tento balet priam buričsky 
svoUm sociálnym námetom. Od Fanny 
Elsslerovej po Galinu UfanovovO v titul
nej úlohe zobrazilo vola sllivnvch taneč
nlc triumf lásky, vtipu a rozumu nad 

čudnou morálkou zastaralého spoločen
ského poriadku. 
Tanečný sCtbor l<omlcket opery v Ber

Hne sa utal tohto osvedčeného baletu 
11 v choreo,s;:rafll host u ttlceho Mfchoreo
grara Malého divadla v Lentn,s;:rade 
Ole,s;:a Vlnogradova, ktor9 st vybral oar
llluru Hérolda; vzniklo vtipné dielko, 
ktoré publikum prltalo s nad!len!m. Vl
nogradov sa pri choreo,s;:ra flt opieral o 
klasickú francúzsku predlohu a naglel 
llre iskrtvu lléroldovu hudbu rahk9. pri 
všetkej techntckcl br·ltancll graciózny ta
nečný pretav. ktorý s(Ibor 1\omlckel ope
ry ma tslrovskv zvládol. 

SEMINÁR VO WEIMARE. Celkom 
oprávnene porovnávali Weimar v časa 
15. medzinárodného hudobnl-ho semlnárn 
o; velkým konzervatóriom. Ze sa stol pre 
mladých. 111e at skC•sen9ch Interpretov 
volmi prltažllv9m. vvsvllá z narastalO· 
c oho počtu uchádzačov - z 1200 !la· 
clostf mohli vvhovlct Iba 750·1m. 

Podstatnou súčasfou medzlnl!rodného 
hudobnlltlo semlná!"a. ku ktorému patrili 
konrortv, spoločné zátazdy, pohovory a 

v9stava, bola prirodzeno práca t sem!• 
nároch. Mnohl účastnlcl využili možnos(, 
poc.J vedenfm vynikajúcich matstrovských 
In terpretov zdokonali( sl pro,s;:ram pre 
medzinárodné konkurzy (typu Schuman· 
novej, alebo Bachova! súťaže) . Al pri 
práci s komorn9ml telesami bolo hlav· 
n9m cielom. pripravit účastnikov sem!· 
náro na slifaž. Ťažko uviesť všetky kur· 
Z\', menuJeme Iba niektoré: Ernst Kôb· 
!rr (Weimar) - organ, André Gertle r 
(Brusel), Max Rostal (Bern l - husle. 
A. M. No umov (Moskva l - klav!r. Ra
phael Hllleycr (USA l - sláčikové kvar
tetá. V kurze ptesnf a opery odovzdllva-
11 hostuJOcl profesori z Polska, ZSSR a 
NDR svofe skfisenostl mladým spevákom. 
Mlad9ch dlrl):(entov z celého sveta orl
tahoval kurz Arvtda Jansonsa z Lenin· 
grad u. jeho dOkladná ln!:trukllvna práca. 
V porovnani s minulým rokom bolo toh
to roku viac koncertov. HosfutOct oro· 
resorl, ako al vynlkalúcl 11častnfcl so
mlnára prezentovali takmer denne r Oz
norodý program. 

Podla Musik und Ge ellachatt/74: 
-M-

O nalom krafanovl Wllllamo~rl Schlffero~rl , rodliko~rl zo 
Zvončlna pri Trnave je dosť dojJre známe, akou mierou sa 
uslúlil o propa&áclu nojej vla~li vo Francúzsku. Medzi jeho 
mnohými medailami s hudobnými n6melml sa objavuje novin
ka s podobou nllrodného umelca JAna Cikkera. Týmto dielom 
sa blftl k s~rofe) lrldsialef medaile, ktortl realizovala paril
ska mincovňa . Tento lnltitút RlhneJ tradfcle razf medaily 
pro oflcllltne úi!ely, ale tiet pre aberatefov, ktorých rokmi YO 
sveto pribúda. .,llôtel des monnalas", ako aa mincoYlla YO 
francCízltlne nazýva, má Bill t ri stovky kmeňových 't'ýlvarnf 
kov, medzi nimi socháru Schlffera a jeho zblubou elle nie
kolko slovenských a čoakých autorov. 

Na budúci rok oalhl umelec ul tridsať rokov p6aobenia 
v Parili. Odlliel po absolutóriu dramallckého oddelenia bra· 
llslavského Konzervatória na iltudlfný pobyt, dal aa Yilak 
zlákať výtvarnou akadémiou, urobil vynlkajlíco priflmaclu skúl· 
ku, absolvoval a po jednoročnom pobyte v ateliéri slhneho 
Juhoslovanllkého sochára Mustrovlča v USA, zostal natrvalo 
vo Franr.úzsku. 

Pravidelne prichádza na SloYensko l do Ctecb, aby nalial 
lnlplráclu pre ďalllo dielo. S rokmi sa jeho nhraty sthaJ6 
stAlo častojllmi a alí stále prenedčlvefille spreY6daan6 myl
lienkou, že sa raz vráti celkom. 

(Na snfn•ke - nová medaila majstra Schlffera, venované 
ajirodn6mu umelcovi JAnovi Clkkerovl.) J. SMID: 

~------------------------------------------------------------------------~ 
, 

leethouenouym Ftdeliom začalo so nouá 
sezóna u milánskej La Scale: sláuno~t
n~ predsl a!/cnie dlrrgoual Karl Bdllm, 
rezlu rtl{l/ Giint11cr Rermert, tttulnri po· 
stavu st uámilo Leorue Rysanek ouá. Ako 
ďaliHu premiéru ollla:wje Scala uueclcn•e 
Prokofieuoucj opery Láska ku trom po
marančom - v hudobnom nustudoua~o 1 
Claudia Abbada a v réžii Giorgra Str e'r· 
le ra 

Z repertoáru Státnej opery u Sofrr: po 
"'Ouembrouej premiére Petrououho ba. 
leitl Stuorenie .~ ueta, operný súbor uuu· 
dza noulnku bulharsk·elto skladateCa Pan
ča Vladigeroua Cór Kalojan. Pnprauu• 
je sa uuedenie Bart6kouho Modroftí:ou· 
ho hr adtl o baletu Zázračný mandann, 
!: r~iil Nrkolu Nlkoloua obnouia insee· 
116ciu Borodlnouej opery Knieža lpor . 

V BudapeHI zomrel uý:uu.rmn1í maďar' 
.~kiJ tu11ečmk a choreograf G11ula fia· 
rallgc::ó. ktorého meno sa spójo ' 
tísperltnu uuódzanla tauiskouýcll kompo. 
::íl'il Bélu Bart6ka. 

Vo 11eku 84. rokou zomrel !ua]črarsk/1 
sldcdatet Frank Martin. Pat l'il medzi 
rwjt;ýz•wč•tejsie zjavy !uajčiar.,kej hu· 
dobnej kultúr y, prispel do nej nielen 
.~klada tel sk v ( Symf6nta, Maló kon cer· 
llmtná symf6nia, ln!t rumentólne k on 
ce• ty, vokálne cykly, komornti a in! tm
mentálna hudba. .~cénické Ttudby, bale· 
ty, známa opera 110 Shake.,pcarou text 
- Brirka ), ale aj akn uýkonný umelec 
- klauiri.,ta, clat•erínista - o p<'da(16Q. 

Jarróčkoua Vec Makropulos slaut ú.fpe• 
city v DUsseldorfe. Vcdeme opery cllCtJ 
pos tupne uuiesf no scénu celé Janóč· 
r.-o!'e operné dielo. 

V ZSSR bolo u sez6ne 1913·74. asi 1500 
Crnolternýclt, opemých a ba/e/IIJÍC1l pre
nuér. 

Maďarská !tátna opera a Erkelovo dt· 
uadlo v Budapeitt uuedú u sezóne 1974.• 
73 Zobrácku operu (J. Gay - B. Brit
l en), .\lonteuerdillo Odysseou naurat, 
Prokofieuouu LásktL ku trom pomararl· 
čom, Mozartovho Dona Gioua111tiho a ce
lovečerný balet chcreografo LAszló Sere· 
gi/ro 

V ~uau mala utlký dluáckiJ úspech Mo
nru.,::koutl opera Stra§ný....;a;,;;IJ;.;;O.;.r,;... ----

V Kie le uuiedll s úspechom opemtl rto· 
utnku Peknó rrou4 hudba od Jlirgena 
Weimara. Zaoberá sa vpl/luom telel!l:· 
r111rh programou na chovanie lud1. 

Sl:tadatel Peter Kreuder pracuje ~potu 
·' Rolfom Merzom a Gerhardom I/age· 
nom na novom mturcale 1 nózuom ,.Caj· 
4·ou ~· rj" . • 

Mea.,J:e clwacllo u Berne prrpraurlje ope
ru ~rm ona Mayra .,Mt>dea na Korint e". 

Anglický sklac.Wtcľ Gordo11 Crosse napi 
sal opem .,Vascou pnbell", a to na objed 
nóuku Londýnskej opery Sacller's Wel/.1. 

Americký skladateľ Carlisle Floyd ::hu 
dobníl Stelnbeckou román .. 0 my~rurlt 
a tuďoch". Opera, :raC, neuu~trltla so· 
ciálny kritrckrí podtext litertirnelto zn
kladu. 

K storočnici Fran::u Sclrmrclta rydalt u 
Rakúsku viac súprsou jeho ~kladleb, na· 
llratých platili a prclltad kllilt t clártkou 
o tefto osobno,tl. 

a med:urárod11cj Brrtcknerot•cj organ?
uej súťaži zlskal 1. ce1m Maďar l .ft uan 
Ella. Druhú a tretiu ce•HL dostali ra· 
l.·cukt orgartl.,tt. 

Egon Welles::. známy u llCi.~ predor•.ict
kým ako lludobnrí uedec, o~láurl neclau
no 89. narodeniny. 

Vredeň u.~porruda u let e 1975 maj.~tro". 
~k'é hudobné kur-;;y. V popredi záujnm 
je dlngentský kurz uedený flan.~om Swa· 
r owským. 

l\'outí !ir§frt dokumentáciu o žruote All· 
to•tu Br uck11era naplsal H. C. Fischl!r 
a uudal JLL u Salzburpu. 

P Boulez orgalllzuje u· New Yorku cyk• 
lus koncert ou pQd názvom: Národný ele
ment u lrudbe : konca 19. a ::ačtatku 
20. storočra. Vo suojom Cl/kll' počltrr l 
so skladbami VoŕíH·a ~."",",," f> ttflr{J 

l.·a, Ja11áčka. 

Vo Vredm zomrel :zrr. 1111 ••1l. u. l.• ' ••l · 
drrbný vedec, dlltoroCntí rmwer:ttný pro
fe.~or Erik Schenk, ktorý sa preslautl 
najm!i monografiou o Mozartoul. V roku 
1069 mu w lelila čestný doktor4t brruan
~ka wriuer :rta. 

DrrrqentoL'i a sklatl atel out Zeml11uk~ma, 
l.tor(J pôsobil l u Bme, venovali v Gra· 
::r duojdenné sympózlwn. Vlacerl úča ~ t· 
nicr upozomtlt na m imor laclne ueclomos
tt tof·to umelca. 

liýrautý ú.,pech dosrahla u anglickej ná 
rodnej opere Loma HaywoodO!/á u titrll
nej rilolle Janáčkovej opery Kófo Koba· 
nouá. Pouažtljti ju za ,.janáčkouskri spe• 
váčku". 



Dozvuky BHS 
HUMENNt 

VvstOpcn!m dychového 11 sláčikového 
orchestra SF z Ko!. lc ( 31. X. t. r . ) skon
čt! sa v koncortnet sloni r:Su 111. tescn
n9 koncertn9 C\·klus v Humennom. Vy
rastol zo snahy oortadaterov. nadvtozuC 
koncertami v tescnnom obdob! na BHS 
a ureklenut medzeru medzi cykl om Hu
mennsket hudobno! tort. ktor é slávfll už 
13 roenrkov 

ltos!om t1 vodnňho konC'ortu spom!no
ného cyklu bol Bartolomej Urbanec, 
ktorého Plesne o horách Interpretova l 
Gustáv Papp, za klav!rnoho sprievodu 
E. Poppovej. Cikker ovo ľutranské po
tokv hr11la Sylvia Cápov4, cyklus olcsnl 
E. Suchoua Nox et solltudo zaznel v 
pod 111! Vlk16rie Slracenskef a Evy Pap
povel a na záver odznela sonáta prr, 
klavlr Zvony od A. Oi!enUa. VeCmt su
,c:e!>tlvnA u technicky dokonalé dielo oo
data humenskému t>Ubltku ut dobre zná
ma Tul jond Frauová. V rámci tescnného 
cyk lu vystúpll St•t ny komorn f súbor 
Arménske l SSR. (Pozn rP-d - o oro
dukcll l teho kvalitách sme sa u~ viac
krát zmienili na stránkach HZ 1. Zéve
rečn9m koncertom bolo u! soom!nanň 
vystúpenie telies SF z Ko~rc. Dychov~ 
o r cht>sl er SF hrni Serenádu d mol pro 
dychové nástrojA, op. 44 od A. Ovoi'áka 
a oremiOroval zoul!mavú kompo~lctu sú
tasuOho coského sk ladntoro V. Trojana 
St yn karikatúry s led nou na vyse ore 
dychov~ orchester 11 biele nástrojo. Per
fek tný výkon orchestra. ktorý dtrt~oval 
Josef Schojbal , ako at pr!tomnost autora 
V. Tro jans vyvolali u obecenstva nadše
ný r•ollcsk V druheJ oolovlct llt·o~ramu 
sa urcc.lstuvll SláiHkový orchester SF pod 
t<Jt. tovkou joaera Vl acha. Predniesol 01-
vurllmonto f' dur K. z 247 od W. A. Mo
zar ta • Seront''lu Es dnr oo. 6 od J. Su
k a. E. GOMBITOVA 

ZILIN A 

V 7tllne br t v ráf" rt fOst1v111u BH~ 
cyklus koncertov. na ktorých vvstuplll 
soli~ll a subory spom111unOho fl'!.tlvolu. 
Pod u tutle holo v dtioch 8.-31. X. t. r . 
l'rt•totn hodnOII'nln uetnkujúclch sme 
orlnles lt VO zvláštnom e!slll HZ. prloo
llltllllllO st nst>Ot) sled oodulat!. ak o nám 
o ntrh n11p!sa lo nu.a doptsovatelka zn 
Zlllnv - Z. Brcälnyová. 

Dita 8 X. sa nrodstovllo kvarteto 
EOLINA. hrntuce vnčsu1ou diela autorov 
h,u·oka a klflslcozm tt. Dno lJ. X konc:P.r 
tovttl v Ziltnn Státny komornt sObor Ar
méJI~kei SSR s dlrl~cntom Zanre Saak
lancom. Nntvrelsle bol prttatý v9kon 
m ut.(•ho huslistu Rubena A,11arollana v 
u~á~k11rh sučasuct sov etskl' hudby 
Vrcholn~m umeleckým zétltkom bolo ne
StiOrnc vvsttiPI'nlo lanA!!koveJ rtlharmn
nle z O~trnvv s bui!Htrským dlrl~entom 
Emi.om Cnkurovom, s pofskou huslist
kou 8. Gorczynskon 11 bulhor~kou kl a
vlrlstkou M. Oejanovou l ut<Jstnfcl Inter
pOdlo}. Rotporunlnl\ do tm v zanechalo 
ho fuv.ltliB amnrtckl\ho Saint Paul Cham 
ber Orchest ra. Zatia r eo tedna east obe
ct no; tva odchádza la nad~ená In! ooslu
cháet mali rOZI>aetté dojmv v zmvslo 
- .. nie v set ko eo to omMtrké. mus! bvC 
sPnzn/'111\. " Vr> fk~m záži tkom bolo uve
clnnlo Concro rto da ľ.omero . v ktorom 
domtnuvul klnvtrlsta R Trcco. 

t:. B"R E7ÁNYOVA 

SPISSKÁ NOVA VES - PRESOV 

\r Sol~o;kel Nnvot V!ll 11 v Pr!'~ove orl
ntnsl! c,ôltstl a orc·lwc;trll z tohtoročn~ch 
Blls nll•čo z 11tmo., érv fcsttv.t lu Sme 
rudt Žil or~untz,Jtorl mysleli aj na ostal-

né slovenské mestá, kde koncertnt flvot 
má svoju lrad!clu 11 dnes už ai silné zá
zemie. Drobná a usilovná práca zainte
r esovaných or~anlzátorov KultOrneho a 
sooločons)<ého stredisko v Spišskej No
vej Vsi 11 PKO v Prešove priniesla svoie 
ovocie. Koncerty boli práve v obdob!. 
kedy sme sl orlpomenult udalosti sored 
30 rokov. ZSS na ooeest 30. výr oeta SNP 
usporiadal v oboch mestách Komornt 
koncert z tworby E. Sucbolla, J. Clkkere. 
1. Zi mmera a B. Urbanca. Dramalur~ta 
chcelo blll!le zoznámlf oubllkum s do
mácou st1Casnou tvor bou. oou kázaf na 
skladbv venované výroetu povstania a 
zuročlt vývo( l vplyvy sloVfm~kcl hudbv 
medzi ~lrokýml vc·stvaml oosluchl!čov. 
Náv~ tcvn!k mal z konrertu zasl(tžený 
ooctt hrdosti nad umnler.kýml hodnota
ml nového socta llsttckl!ho umenia - al 
zásluhou CtčlnkuJOctrh umelcov· G. Pau
pa. V. Stracenskel. A. Sau bererovel. S. 
Cápovu f, T. Frallovel n E. Pappove(. Ne 
druhom koncPrto vvsiOoll v obot:h mes
tá r.h Stá tny komornt súbor Arménckei 
SSR n nH tretom - Stétna fllhllrmnnla 
x Ko lc r>od taktovkou B. Ro! ur.hu. Pro
~rnmv oboch teli es upriamil i oo7orno!lt 
na ecsk•' hudhu lloll tak rl~s to tn~m orf
liPBVkom k oslavám Roku čoc;kAt h11dbv. 

S. CURILLA 

BANSK4 BYSTRICA 

Tohtoročná orehltad ka n11r>lch a zahra
ntčn9rh hudobn~rh trli cs t sólistov oo
el)q X rnen!k11 Dn! komornnt hudby v 
BenskAI Bvc;trtrt oozostávala zo 6 kon
certov. oričom 4 1 nich vvolnill (tčost
n!ci BHS· Capella Byd~o~llenshc. Gru,.rn
ske lllé!!lkové kvartetu. Hntandakt ko
mornt ,;bor z Amsterda mu A S6bor GUn
thera Philippa z NOR. Okrem toho na 
Dňoch komorne! huclbv hral mlaM slo
"""sk9 klavirista Stanislav 7ámborsk~. 
Vo svolom recitáli orln lesol náročný 
pro~rom z diel 1. S. Bacha t Prelúdium a 
ft,ga els mol l. R. Sr.humanna l Novolet
ta D. Sonáta ~ moll. Fr. Cboploa IFon
lázta t mol}, F. Mendclssohnii-Barthol
dyho (Varia lions sorlouse l. O. SOlila ko
vl f a IPrel tldlum a ro~a č. 241. l . Hru
l evského IToccat11l a Kl. Slavlckého 
fT r t skladby). V prn~ramc so v plnej 
mior r ukll t11 ll proclnostt Zámborského. 
ktor9 lnkllnute ku skladbám rýchleho 
tornt>a. tcchn tckv znnene nllroeným. Po 
uvodnet Bachovej skludbe bolo vrcho
lom recitálu oredvcdonle Schumannove j 
Sonát y 11. mol. v ktorej Interpret znHme
nlto rozvrhol nt lcstu kul mináclo hudob
nóho ot"otavu. Slal>šlm ohnivkom veeera 
boli Mendelssohnove Vot•lattons serlou
~e . Zlltla f eo diela skladatefov XX. sto
ročia boli Interpretované vzácno vvrov
nane, s ozajstnou virtuozitou a zápa
lom 

V rámci Roku eeskot hudby tíetnkovol 
v Banske! Bystrici bpeváckv zbor SME
TI\NA z drulol>ného Hradca Králové. 
Progrnm s výnimkou serenády od S. I. 
Taneteva bol zostavený v9hradne z d el 
t·o!lkýrh skladoterov: Smetanu, Dvoráka, 
Junáf ka. Martinu, •' oorstra, Jl odricha .. -
Speváck y zbor SMETA A vynikol v žen
ských hlasoch ( lntonaene Iste ir.! soo
rán 1. v mužsk~ch hlasoch robila soo
vá kom nlekedv problémy vysoká ootoha 
portu. Na pri ek pomerne vysokému fy
zickému veku niektorých elenov. pr acu
Je teleso porspekt!vne a oduševnene. 

Tohtoroené Dnt komorne! hudby boli 
teda vzácuou pr!lefttosCou na zoznáme
nie Bystrleonov s ooprodnýml lntcr orot
ml a hudobn~ml tolcsuml z domova l 
athr.mleln. v zahrlltltenet zložke umel
cov to bolo napotenle se na atmosféru 
Bratislavských hudobných -;távnost!, na
korka spom!n11né subory uvtedll ten Istý 
orojo!ram ako v Bratislave. Skoda, že náv
'tovnos( koncertov nebola adokvátna 
prodvedeným umelockym hodnotám 

IGOR TVROON 

VD 'K\ lf~ SSR <tí po 

. ~luclt<IC'''' Ko11:r•rvatona 
v Mo~kt,e C~tnl Dicnov 

ltospltor·af rta •••t•tf'fl•'a 
r: tch lwdwár:lt ltiOr"tr:lro 
urcdmetu. Tll4 .~a zo:nú 

te •flr>/et.,lfttclr klal'ir 
uyclt , 'edogflyov. Reccn
:cntml srí Juraj MCI.~trt

da a Mrlos Staro~ta. 

Z bor mk tl (/ jde v budrí

com ro1.-u (v náklade 500 
tlý l lackov ) . Touto vráco11 
cltcrí zostavovatelia sprí
stupni( fi ršremu ol.·•u/w 
llllclObllýC/1 pedCI(IÓQOII 
rrešenie tltektorých uý 
.wamnýcll probtémor> 

l·tavrrnej teórie a praxe 
u ZSSR a umoimt im 
ltpii1u oncntácw u t lich
to otcJzkach. 

.~loj a Et•ct Dwlltn•.~l( l. 

Do,tall tal.· pnle~ito.,t 

l>e:orn•l redne slcdo11af 
čwtto.,f ,,o,•ict .,kuclt skol 
.,J.·rich llrul nbtJiirh i11fl l 
l rir•a a prtarno po:•tá~"al 

pe'i'J(JOgickt! prtncipu so· 

lll~l,l.·ť l klar•rrnel ~4·oty 

Ve'iente Ce•ll •dl'lel •tred. 
!pe.-talnc/ lwfiolmc) Jl(n!u 
pn 'lr>~l.·or ••l.·om koii~C'r 

vaturw ~Cl\~·r,.•lu,.en.dcým 

~tlpl' tdl~tom po.~kyllo 

mo:no.~f 

•1uli s pedago(/rt•l.·rimi 
P'IIICiplllt :a,lrí~ilýclt 

ui"ilelofl RSFSR T. J. 
Kcstncr o11ej , A. S Sum
bal ja11ovcj, J. P. Cltot•c
IIOI"Cj a lnýclt. Po doho
de .~ Pedagog tckým tí.<la 
vom mesta Bratl.,lar·u 

: os lovili a pretož/It me 
t odlck é proce rttektoruch 
,\Ot'tCI .•J.·yclt klo t•lrttUCh 
pedagógov, klorýclt ča1f 

L'ti}de pod tJd:vom Ume
tlie k lavírnej ltru - sta -r-

-

HUDOBNINY A KNIHY O HUDBE 
- l 

z Cs. hudobného vydavatelstva OPUS 
Váženl l!itatelia, 

predkladáme vám na výber niekofko titulov z poslednej produk
cie hudobnfn a knih o hudbe. Dostanete ich v predajniach Cs. hu
dobného vydavaterstva OPUS, alebo pošlite objednávku na adresu: 
Cs. hudobného vydavaterstva OPUS, 899 23 Bratislava, Dunajská 
č. 22. 

Tu vyst r ihnúC 

OBJEDNAVKA 

Nll z~klade ponukv v ČIISOPISO Hudobnf život e. 24/1974 sl objednA
vomle1: 

HUDOBNINY 

. . . k!l 1. CIKKER: Tri m tJisU 1borv Kčs 10,50 
Dielo nár umAica J. Cikkera obsanuto· Povodzte mojej materi, Smutné ča
~Y na!ltáva iu, Horou horou Partitúr !!. 

..... ks T. HIRNER: Toccata a C6sa pre akorde6n Kes 7,50 
Obsahovo nároend sklt!dba IA cenným pr!nosom do akordeOnovet literatú
ry. Ureené poslucháeom konzPrvatOrl!. 

. . k!> l HkUSOVSKf· Cesia ku svetlu Kčs 12,
ľrllógta mto~oných zborov A r a(Jella na texty básni P. Horova zo zbierok 
Ntoba, matka nn§a 11 Dcrtlé. Venované 30 výrol:lu SNP. 

. , .. ks l KOWALSKI : Husfové kvartet!no Kes 23,-
TrotčasCová r.vkllcká skladba pr e komorné obsadenia le vhodná 111 pro 
sťt l>orovQ hru VPnované 30. výroel u SNP PartltOra a h!IISY. 

. .. . ks NAJKRAfSIE VALCIKY PRE MLAO\'CH KLAVIRISTOV Kčs 4,
Mimorladne obCubon9 prednesový materiá l 118. vydan lel1 ob!>ahu le: 
L. Streahhog Dtl Rf. Ml FA op 138 - 1. lvanovtct: Dunal!>ké vlny -
1. Rosas Na vlnách - 1 Strauss syn. N11 krásnom modrom Dunall -
Ch. Gounod· Valčfk z opery Fau:.t - L. Dellbes: Voll:!k z baletu Coppélla. 
Upravil 1. Weber. 

. . . . ks M. NOVAK· Dell clivo dohára Kčs 14,
Cyklus piesn! o re so pt án 11 klav!r no stal"O ernsku poéziu· Je:.otmf deň 
pri potoku Samota, Kr ema z ja r i Btei <J chr yzantOma. Prebásnll l. Kupec. 

. .. . ks M. NOVAK. HMy a ndce Kčs 15,50 
Styri plesne pre bns a k l av!r na slová P. Koyša (Po roba. Povstanto, Oslo
boden ie Ml or 1 VRnované 30. v~roe . u SNP 

ks A OCENAS· Zvony. klovfrna sonáta op. 44 Kl:s 15,50 
Casti: Zvonil i zore Zvonila krv Z unikli ~rdcia , Bitu svedomie. Venované 
JO. v9roe1u SNP. 

.... ks SLOV ENSKA HUSCOVÁ TVORBA 
M Korfnek F.légiR - V. Bokus· DvP ba~ately - l 
T. Frešo. Capriccio - ]. Zimmer Dva slovenské 
Zostavil a revidoval V Vrter. 

Kl's 24.50 
Kowalskt: Burleska -
tance. Husto 11 klavlr 

ks E. VARAOY· Tri sunal!nv pre akordo6n Kčs 11,50 
ťr1 sonátv sO obi hlltQ.nom llteratftrY or e akor deón nlplen z hfndlska výue
by nástrotovej techn iky, ale ot z hCadtska zvvsov11n1a hudobnosti a tnter
pretaenet skOsenostt žia kov r:Su. 

KNIHY O HUDBE 

. . . ks j. twaszklewlc:c: CHOPIN Kčs 28,50 
O]edlnel9 ži votopis z pera v~711amného pofského llterát11 te osobn9m vv
znanfm obdivu k dielu a životu génia pofskej hudby, 205 strán. 

\ 
. . . ks K. Oovld· STRETNUTIE S NESMRTECNOSfOU Kes 35,50 

Kniha o Beethovenovl pre mládež nap!saná vPfml pQtavým spOsobom. Det 
Jo rámcovaný rosttlmo mladého muzlko10&A po cudzfch krallnách. kde sa 
stretéva s lnttlrprotllctou ~Anlovho dial a· no Dneorl, v mon,llolsket stepi. 
v horsko! dedcnke Poronln v s1íeusne1 Vlodnl Bohato Ilustrované 63 dobo
v9mt rytinami a obrazmi Bee thovena a f!'ho orlotorov. vtedatS!th kultftr
nych ·a polttit"ký• It Cl'lobnostl. miest skladuterovho pobytu. fakslmflll teho 
rukopisov o pod. D"lplnoné prehfAdnou chronologtckou tobufkou Beethove
novej doby. - Preklad z nPmčlnY. J Stmute!ková 190 strán. 

. . . ks SLOVENSK€ SPEVY ll. 
Druhý diel druhéh'.l doptnP.ného. krttl ckOho a 
najvUčšot zbierky slovenských Iudov~ch plesni 
600 strán. 

Kčs 76,
dokumentovaného vvdanlo 
Spracoval Ladislav Golko. 

k!~ J. Klimo: SLOVENSKE ROBOTNI CKE SPEVOKOLY 
NA SLOVESSKU Kčs 8,-

PohCad na históriu zhorovat spevár.k'll kulturv robotn!ckoj trlodv na Slo
vensku z pera zak lodatoru o predstJdu ZdrulP.nla robotn!ckvch speváckvch 
spolkov. Obra.Govll prlloho. 186 strán • 

Mono (názov): 

Ul., t. cl. : 

PSC a miesto: 

Okres: 

Bankové spo jenie: 

Dátum: 

PodoJa - pečllltka 

VYPLNTE STROJOM, ALEBO PALICKOV1M PfSMOM 

Tu vystr l hnG( 

---------------------------------------------------------------~ 
tiUOOBNY ZtVOt - dvoll9tdttnn fk VvdáVII Slovkoncert vo V~1~v'ltll f;tvo 
ObJOr o. o. ul C1 11rmádv 29/a 893 36 Brt~llslevll Vedúci red~tktor dr Z1eo 
ko Nov~eek CSc. Rfld ll ken~ r ed11· Pevot R11~1 n l:ubomfr C!tttk prom hlst 
Alotz Luknár Mllol lurkovlč M~ r111 Ktšoňové Huhov~ ZdPnko Mlkulll dr Mt 
r. bll l Paloverk J~n Sr.hul tz tozflf Stxt 11 Bohumil TrMekll Adrf!'lll rPrtllk i"IP 
Oorkého 17/VI.. 893 se Brll tlsiiiVII telefOn 3112 34 Adm l ntstr~Cia: Vyd IVIIIef 
st vo Obzor, n p., ul Cs armády 29/a 893 36 Brlltlslllvll tozertnj§ oddttiPnlf! 
Gorkého 17, 893 36 Bratislave. Tlačili Nttrllln'lke tločlt!rne o. p;t Nltr11 Roz 
§tru je PNS Obtednávk v predolatltefov prl tlma PNS - u stredná ex 
ped!cla tlače, admlntstr~cl 11 odbornA1 tlače Gottwllldovo námest tP 
48/IV 605 10 Brll tiSIIIva Obter!návkv odberaterov v Zllhranlčf prl j!mll SLOVA RT 
Ol!. apoi. LenlnJ!radsk4 ul l!. 11/ I . 896 26 Brot tsi !IVII. Cen11 Jedného výt111čku 
2.- Kčs Neobjf!dnllnd rukopisy sa oevrac11td. 
lndA~no etslo: 4!5454 Re_l!lstrllčnd l!fslo: SOTJ 6/10 



MARIA JANA TERRA YOV Á 

Realistické Fudové tradície 
v slovenských 
barokových pastorelách l 

l 

(Dokončenie z 3. str. ) 

huclobnet tvorby z prelomu 16. 
a 17. storočia a v 18. storočí 
(napr. vianočné pastorelv v 
concerto grosso, waa•čných 
oratóriách, pastlersknll om
šiach 1. Sť\ v nich poullté pas
tierske plesne a hudba - ale
bo ako priame cttácle, aleb~> 
tch štvllzácta do galantno-pas
t orálnet. bukollckel polohv. 

s lovenské pastorely sú súčas-
tou stredovýchodoeuróp-

sket šoectrtckei hudobne~ kul
t úry (Cechy, Morava, Pofsko, 
Zakarpatská Ukrattna ), s kto
rou tch spáfa vera spoločných 
zn .. kov. Predstavutu slrokú pa
l etu umel e!. pololudovet a na· 
pokon I udovet tvorby rozmanl· 
t ých l!ánrov, štýlov a !oriem. 

N 
••• 

ajstarlť typ sa vla!e na In· 
íternaclonálnu startl trad!· 
r.t~t vianočných ptel:.nl a kolied. 
( S koledovan!m, ako prostried
k om k zlepšentu biedneho ži
v ota chudobných sociálnych 
stavov a vrstiev sa stretávat.te 
už od stredovP.ku. Nevlazall sa 
len na vianočné obdobie. Toto 
koledovan le stlri'Vá(t7~1l olesnr
a hry; Ich charakterlstlckott 
črtou sO priame, čl ne-
priame v9zvv a žiadosti 
o dary, v ystupi\ované zilvereč
ným .,vlnsom".) Nachilllzame 
I ch u nás tak v rukopisných 
kódexoch, ako nl v rukot>is
ných a tlačených kancionáloch 
a Im podobných hudobných 
zborn!koch od polovice 16. sto
ročia. (Napr. dvofhlasné ,.Bož
ské rozen! ztevlll ti nebešt! 
dvofané svetlcm nebeský,n 
pastýruom bedlivým" z Alba júl
skeho kódexu, 2. polovica 16. 
storočia, ~tvorh lasná homofón
ne úprava Internacionálne roz
šlrene t .,Fit porta Christl per
v la" z k6dexu Anny Hansens 
Wellandovet, 1572 - v totož
nom zneni s textom .,Stala se 
jest vec predlvná" v rk p. t.:u
blckom kanclonáll, 1677-1705, 
kde o. l. ako reminiscencia na 
staršiu tzv. motetova techniku 
le štvorhlasná llprava starel 
vianočne! plesne "Nastal nám 
den veselý" (z lat. Nobts est 
na tu~ hodhJ l. spojene l s me
nom Luká!a Pral!ského (1460-
1528). dvojhlasné plesne ,.El 
panenka zmlleného svnka nlim 
porodila". ,.Povezte postyrové. 
což Iste vldell nove", " Radost
ná novina, poslyštel! 11. star!, ta
k é mlad!" z tlačeného kancio
n álu Cantus catholici, 1655 ). ... 
Približne od posledneJ treti

ny 17. stol'(;č la sa tu zoči
n a objavovať generálbas. 
(Napr. vlrlglnálové úpravy vo 
V ictorisovom k6dexe, okolo 
1080, generálbasnvé úpravy v 
r kp. kanclonáli Iubletovského 
rektora P. Fábryho, 1696 -
menujme aspotl uspávank u v 
tvplckom slclllnno rytme 
"mHechtllé nl spanilé dlťát
ko".) 

N
ovnvznlka jú ca baroková vi a
nol!oá nleseň - pastorela 

v ychádzala predovšetkým zo 
l:.VOtho prirodzeného centra -
Iudovel plesne a tanca. Záro
vei'l sa však viazala k dobovo
obecnému: mP.Iodlckol f(tbtvos
ll a bezprost t·ectnostl. Prenikla 
do všetkých spoločP.nských 
t ried a vrstillv. Nielen textv, 
ale al nápevv tu vznikali vla
rct - aiP-bo r·lt-!llP.I vedomým 
obmleňanfm uslillených kll
ší> a modPIOV Coraz viac -
nutm!l v Iudovom prostred! -
stráca pOvoctné nábolensko-ctr
kevnťi zameranie; texty Sil zo
sv( tqulu a obJhaculít prvkami 
jednak ldvllckel barokovej poé
zie r napr. ospevovanie čisto 
Judských vzťahov. zreteTné nar
mil v us ávunkách: "dieťatko 
plné mP.dll sl!tlll<ostl". ,.nlnP.I 
kvl!'lku k rásny", ,.predrahá 
perličko" . "sl unce tasné", "sp••
nllý n•blnhu". ?lu tý rozma1·1 
ne 1. ovP. ta v~raznelsle v š, k 
pnŕzlou Tuctovou (napr . .,uteše
nfo vfmf plni kvlt lčko. b!Pio 
Jako sňah le~! dieťatko", "E~ 
sAno seno. kosené s rosa. l už 
ta an IPli o ll o nr ba nesú"). Tu
dovýml ples•laml a tancam~ 
zviazaným! s ludovýml vlanol!-

Detail :: betlehemskéllo prospeT.·tu - Bwrsk·á Stiau
tlica, koniec 19. storočia. Zo zbierok Slovensk·ého ban
ského mrizea. Snlmka: R. Buneái< 

nýml zvykmi a obradmi s po
četnými prectkresťanskýml a 
numokresfanskýml prvkami. 
(No pr. vianočné plesne a kole
dy v rkp. kaocion61i A. Dulaya, 
1747, vo spevnlkoch z Rajca, 
1756, zo Spišského Lendak u, 
171>7 11 A, Fobba zo Stiavmce, 
1792 ). 

Srozvnjom novtch netských 
prvkov sa začlna uplatr!Ovllť 

umelojšl spôsob hudobného 
stvárnenia textu - ar16zo a 
6ria, čo bol produkt r annoba
rokovel tvorby, u nás typlck~ 

a oblubený ešte a 1 v druhe l 
polOVICI 18. storočiu, na tmll v 
prostrtldl vidieckych miest a 
mestečiek. V textoval koncep
CII objavujú sa niektoré drama
tické prvky ( Jednolltvé strofy, 
ako dialógy viacer~ch osOb l 11 

divadelné prvky f OPISY prost r tl· 
dia, si tuácii, obleče nia, kona
nia, a pod.) . Su pr cdoln·azom 
jednoduchých tasllčkových. ale
lto trotkrálových výstupov. 
r esp. sú spotené so zaullvan~m 
zvykom námedzných služobnl
kov meniť na Nový r ok 
.,službu", miesto. 1 apr. novo
ročná pastorela pr e dva hlasv. 
zbor a organ .,Mar cinku z ma
flra, uch, což delU ". zaplsauá 
po prvý raz r . 1758 v Beckov
skom kuncion61i P. BaJana, ver 
ml oblúbená a frekventovnná v 
rkp. pamiatkach al do 2. po
lovice 19. storočia. ) ... 
V priebehu 18. al oručia so 

rozälru je tematlck~ okruh. 
Pôvodná osnova vianočného 
.. van jella sp lýva [smerom k 19. 
storočiu čoraz zreternetšte l s 
myšlienkami a formami ludov..;t 
pastierske!. ba al zbotnlcket 
poézie, plesne a tanca a stáva 
sa - najmll v po'o!udovet tvor
;,.. vldleckv<.. ll ka!ltorov a v 
tvorbe fudovel - čfrou remi
ntscenčnou kulisou. (Napr.: 
" llop, hop, Ourlna. l divná IB 
lo novlnal l Máme pekné die
ťatko, l ako malé jahniatko. l 
Lel!! v jasličkách, l povtnuté v 
plienočkách. l Darujme mu mv 
hunku, l peknú, teplú halien
kul ll I veTkt1 lyžicu, l bude 
streba ť l!lnčlcu; l k úpime mu 
salášlk, l bude z neho val á 
šik. lf ChvoJku za klobúk. 
pevný le on ako buk. l ZurvP. 
J hradv valašku. l zraz! vlkn 
fak hrusku". Kme ť č. 142. -
,.ľ l fl.,llenH• 11,1 SoiiHŠI, tlllll 
s li l\, .. v dubn• t pa st. Pod' 
me my tam, bratrové, l. aa 

ostrožky zelené! l Tam sa bu
dú ovce pást!, l mv mMcmc 
oheň klástl. l Tam sl môžme 
IIOSkočtt, l al obuškom zolo
či ť. Nu muku~u. fP. tu zl
ma, l zišla by sa nám oerl
na, l k tomu koluth ~ula~ky .• 
hačkorky a opaskv 1 Janko s 
Ourkom. noste dreva, l lebo 
nám ho bude treba, l 1 ty, ma
lý Vavrušku. l v otrhanom ko
Zuškul Kmeť č. 137.) ObjavujO 
sa fP.dnak kratšie scénkv s tra
dičnými výfavmt - prebúdza
nie pastierov, vzrušPné porady, 
horlivŕ chvsl!lniro ll1rčekov, 
prfpravv muziky, p(lt k maštoT
ke. Tieto sa ďale! skladajú do 
vllčslch celkov, ku ktorým sa 
rteraz oriraďulll VÝIB\ 1 a scéa
ky pri fasllčkách. Odr áZalú 
zvl áš ť citlivo soc iálnu oroble
rnallku. Sú v tel dolte tednou 
z mála oblasti, v ktoreJ sa k 
slovu dostávajú aj sociálne 
utláčané spoločenské vrslvv -
t'hudoba. l '-:tt pr.: ,.Paloty, pan
ské, l domy krúlovské, l prečo 
sa ti nelluba? -l Bohat!. p~;
nt Judlal - l - Len zo sola
~a. mv, spr ostá chasa". Kmet 
č. 46, 2. strófa.) 

N apokon máme pred SPbou 
re a llstlckýmt detail a ml 

[napr. zariadenie salaša, P!'!l· 
rovné nástrote, r ôzne pracovnó 
úkony, oblečenie a pod.) nu
plnené. často mlnstne lokalizo
vané a aktualizované výjavy z 
pastierskeho života, ktoré sC1 
dnes pre nás ok1·em estetické
ho zážitku at ct Oiežlt~m pra
meňom lnfOJ'nHiCII o životA o 
zvykoch pastierov na horsk~ch 
salašoch, al o živote fudu no 
dedine v 18. stc.roč! a v prvei 
polovici 19. storočia. V daroch, k toré pastieri priná-

. o jú - hruda svra. plnil 
lagvlca l!lnčice, bryndza 
osttppčok, plná mošnll'ka ko 
zfch syrečkov, tvaroh, mliečko, 
hrnček masielka. plást medu. 
demikát .. s k tnu~tú", mak, šo
šovica. ,.hrachu. bobu t s trn
kám!, suchých hrušiek so slivka
ml", krupica. k.tsll múky plnú 
vahany, kol lll'. makovn!k, ma 
terák, syrovnlk, pecen chleba 
valaského, tahnteka-tarlčka, b!l
rančok, kozliatko. capko, ko
hút al sliepočky a 1. - máme 
prehlad o vtedy obvykle! ob
žive Judu; mOl!eme však v nich 
rozoznať al zloženie ,.desia
tuk". ktoré sa na dedine odo
vzJávnll vrchnosll. 

Jedi nel!ný le al zoznam In 
i tr umeoti ra muzlk ( dudv· 

gafdv. mulllllnkv drumlo. or
gančok. lýra-latra , cimbál. elle
ra-ci tara. husln al husličky, ba
sa-barbora. pfščalkv. ruterka
ľarfalk!t, trí1bkv. trúby, bubon l 
llebo Ich kbnkrétne zloženie 
'napr. ,.gufdv. husle s trítb<~mt. 
k tomu dva cimbal v" l čl po
ukazy na to. kde Ich doma 
ukladalt1 [napr. ,.Na peci sO 
husle, no lavici drumle, l plš
ča lky sú v košárl. l na hrabi
ku trtlby • . • " ). 
N IJ~bofú ani humorné pri-

behy, čl osobné narážky z 
IJI'Ostredia muzlknntov. [Napr 
.!lladarmo sl styri huknv nové 
wdru l, l keds' na muziku k 
rektorovi chodlvall l Probul 
tc~če dám ll fruštuk. l testll 
vvvedcš maJsterštuk: l pálentí
ho. ovseného. ll lai. prosim ta. 
zonP.chat tak, l !ešče t1 dám 
ted en turá k. l nerob radšl 
hanbu večšll" - z výstupu mu
zikantov v záverečnej časti 
Gloria VIanočne! pastierske! 
omše F-d ur E. Paschu. 2. polo
vica 18. storočia.) 
V lký podiel malú at konku-

renti muzikantov - všoko
\1 rlačkovla· llrclllčka. h n 
bok, kukučka . orepellčka. str
nlld ko, sýkorko. škovrilnok, 1'1-
žičck a nezbytný sláviček. ale 
aJ vrabec, sova. kŕkavec a hav
ran. [Dve priam chaRailovskv 
porlaté sovy, sediacA na brvnfl 
maštalky na jednom zo zná
mych marovaných prospektov 
bf!llehema z okolia Ban. StitJV
nlce. 19. storočie. malú svot 
predobraz v početných sovách. 
ktoré sa, v.lč(;lnou ru~lvo. .lil 
·hP. la tu na ,.muzlcfrovanl". 
/\spot1 !eden llflklad za všetk ý: 

.. Začal ten sláviček pekne spie
vať. l sova mu poča l a sekun
dovať. l Tak tá sova mrmota
ltt, l l!c toho sll!vlčka nahneva
lu. fi Priletel krkavec. ten pek
ný vták, l počal mu on krásne 
sekundovať. l Tak pekne spie
vali, štebo tali, l až sa všetky 
hory OLýVall." Kmeť č. 90. ) ... 

Hudubne sa tieto v ýfovv 
slvarno.vall ako molé, čl 

vllčsie kantáty, kde sa strieda
ll dv u Ja, alebo viacer! sólisti a 
zbor f na jm!l v tévere 1 V ume
lých a pololudových pastore
lllrh tzvllč~a anonymná tvorba 
b,!r,Jhl.l až ranného klasicizmu 
kantorského charakteru l sa po
uzlva recttotiv. arlózo, árie; 
zlton• su alebo unisono, nechý
ba však ani homofónny troi
stvorhltts alebo velmi obfubené 
kánony. Nachádzame aj také 
IJIIStoroly t napr. ,. ľov~ta nte s 
rychlosta" z r. 1758 v Beckov
skom kam:ionáll P. Baja na ). 
kde ka~dá osoba-pastier prl
&..hádza s novou melódiou, no
vym tancom; tch v podstate 
dramaticky motivované uspo
riadanie r dejová motivácia vv
plývaj(tCa z textu a teho llra
muturgtckct koncepcie l odráža 
sa v hudoltnom stvárnenl oko 
vokálna resp. vokálno-Inštru
mentálno. značne samorastlá 
suita pastiersk Vyh fudovýl:h a 1 
Iných toncov. V~ade vSak za
znamenávame vpád priam ži
veln!:l tudovet tanečnostl: ne
spoCetné varlantv odzemkov. 
ul! zo staršfch pamlotok naše! 
lnstrumentálnel hudby [napr. 
Vtetorlsov kOctex, Zbierka ples
nl a tancov A. Szlrmay-1\pcLe 
rover. Uhrovecká zbiP.rka a 1.1 
v Ich štylizovaneJ podobe zná
me typy hatdúskeho tanco. Ne
chýbnlú ani menuP-tv. čl tance 
nHtzllrkového. alebo polonézo
vého typu. Popri lnštrumPntál
nych, ddbovo a Internacionálne 
rozsfrpnýrh tv po ch melódii 
prnvládajú mnWdle kvlntakor
clálnP; často sa vvskvtuiú lv
dické kvarty. niekedy ešte al 
malé septimy (goralská oblast). 
V harmonickej štruktúro spriP
vodu prf'vládafú typické prázd
nP. ostlnátno kvinty, časté te 
sekundové basovanle . 

A ko sprievodné hudobné ná-
stroje nacháclzame vllčsl

nou dvote husi! a organ, zried
kavo drevené dychové nástro
te. častelsie clar lny, tvmpány a 
nebytný pastiersky roh (tuba 
pastor! tla) . (Rk p. niektorých 
pastorel z r. 1731-1830 nalm!l 
z Považia a juhozápadného Slo
venska. Napr. Offertot·lum Pas
tora le, 1785 pre Canto, Basso 
sólo, zbor, 2 husle, organ a 
tympany: Po úvodne! árll uvá
dza devllttaktové rvtmlzované 
tympánové sólo recltatlv .. Kdo 
sa tuto v noel na salaš dobý 
vá" a áriu baču "Cuteš, vala
Se, hore vstávaj", po ktoreJ na
sledu te obllgátny zbor. ) Vllčsl 
na našich pastora! z 18. storo 
čia a z Qrvých desatroč! 19 
storočia te však zap!saná vn 
ľorme organového partlčc l n 
l vrchné !eden-dva hlpsv a gp 
'lerálbas !Pn sporadlckv oč!s
JOvan~; ntPklle upozorn'lnle na 
nástupy ln\•ch spr ievodných ná
stratov - clarlnv. t uba pasto-

rllla 1. Ako repertoArov' knih v 
kantorov. rech torov a or~arns
tov ma tu nesmlernv vYznam pre 
powan io minulosti oasoi n~
rodnet hudobnej kultúry. 

N a jcennejšie doklady na~lll 
pastorelovet tvorby - od 

typu umelých a poludovvr:h 
plesni a pastlerskvch pte~nl, 
ce.~: umelé arlózne typy a árae 
l strofické). neskoršie zfudove
lé, až po pastorelv tvpov ma· 
lých, alebo v!lčšlch kantár, 
resp. malých oratórll. čl vok lll 
no-lniHrumrntlllnvch suft lu•lo
vých a 1. tancov - nachádza· 
me v autoKraťných kancloná· 
loch a hudobných zboľlúkoch 
OVOCh POPI'Bunvch predstaVIl~· 
lov slovenského hudobného a 
l.tPJ ár neho baro~ J Pau lina Ba
jll>la (172 1 - ·1"'92 ) a Edmunda 
Paschu (1714-1772). 

zo litvridslatlchi tvr och oa• -
torel , ktoré nachádzame v 

Bajanových kancionáloch 
Beckovský, 1758 a SkalicU, 
1783 a v špectálniku 
Promptuarl um chorate, 1780 sO 
len niektoré autorsky sl.l(nOvd· 
né f napr ... VIta l u nás na tisic· 
krát". 1751 . .. Radntrno sa. ve
serme sa prr našom salaši", 
1751, "Povstai\te s rvchlostl. 
plesajte s radosti". 1753, tr·ot· 
králová pastorcla .. Vvstupte z 
chléva, pastlrové". 1758). Treba 
k nim prirá ta ť at tri Batanovn 
pastier ske slovem.ko-latlnské 
vl~tnot"né omse. 
V a uto~:ra fnom zbor01ku Pm-

sae pastorales, 2. polovica 
18. storočia, zapfsal Pascha 
clvadsaťstvrl pastorel [leden -
trojhlasné melódie s textom); 
v au togr afc Harmonia pastora
lis to organov~ partll:el dvoch 
pastierskych sloveusko-latin· 
ských vianočných omši. V pr · 
vet z nich rF dur l rozihr6Vd• 
tu sa medz !:.• l ~am! torza la· 
tJnského tl'x u oan•ového ordi· 
nária pastierske hrv a lasllč· 
kové výstupy. V tomto samu
raste archalckel krásy zazn ie· 
va hudba, vvvleratúca z prll
žrlecllel Tuctovej hudobne! pred· 
stuvlvostl - Tuctove j pastle,·· 
skel volaskel plesne 11 tanca. 
Zaznieva dokonca a( v spolnnt 
s liturgickými textami r predo
všetkým celého K vrte l. ako IA
den z nalúčlnnetšlch orostrled· 
kov obrnznel poeltzácle, plne! 
významových a 1 citových pod· 
textov. 

Zo začiatku 19. storočia tre
ba spomenú( aspoň štrná~ ť 

paslorol [napr . ..Povcctll nám, 
pastýrove. čo tsle v1deli nové". 
.. Posl\•šte všetci, tak ďlvné veci 
nastali v maštali o pul nor.l", 
.. Sem, sem, po(rte sem, vv p,ts
tyrové''f z autografného ka n· 
clonálu kvačlnnského rechtori! 
Andr e ja Ozy ma z roku 1808. 

o oslaf na Jviičlf pOI!et - dVP.• 
sto !eden nápevov a dvesto 

osemdnsiatdva textov, neráta· 
lúc do toho početné doplukv 
a varianty - slovensk9cl• vla
nočných pastierskych plesni a 
IJBStorcl zozbieral a v rokoch 
1863-180'3 zdtJI!>al slovenský 
polyhistor . Andrei Kmeť f 11141 
-1908). Prameftom mu boli 
lednok nieKtoré vtedy ul! vyše 
"torc.t'né - a dnes nezvestné 
-- t:a nr lonále kantorov. orga
nistov a muzikantov z rOznvch 
oblasti Slovenska, tednak pria
mo, často menom a miestom 
uveden! fuclovl speváci a muzi
kan ti. NieKtoré pastorely oo· 
t.náme ul! zo :!áplsov z 18. sto· 
·nela; máme tak rnol!nosf sl 
'1V'lr1t čl ul! dliku Ich l!lvot
nostl v fudovom plcsilovom al 
piesitovo-tanečnom reperto6rl. 
čl oodobu a tvar, v akom tam 
,.ltstnou" tradlctou šlrené a v 
llvct ludovet hudobne! praxi 
oozmenovnné a pMspOsobované 
1111 po kon ze ko lvtll . 

N iek toré t ypy slovenskfch ba-
r okovf ch pastorel, ako 

smo už vy~!;lc :>pomenull. sú 
prudoltwzom tednoduchvch 
insllčkových a trotkrálových 
vystupov. Jnokedv pôsobili ako 
reclukcla resp. torzá oltfube
·1ych žiackych vianočných hier 
17. a 18. storočia. Isté je v!;ak 
lizka súvislosť s Iudovýml ob~ 
•·adnými obchôdzkov~ml hrami 
~ poCI'In(·ml "l''!clkresťtwský

ml a mlmokrestanskýml ot·vka
mi l ako al s hrmn i nastlerskv
ml. Tieto sa však zapisovali a 

uhltkovall až v 19. storoč! 
1ko prvý r. Kollár v Zplewan· 

1ch, 1834 -11135) . ... 
Tradfcle sloveukel hudobne! 

umel ecke! tvorby, tak umele!, 
i l ýlovej, ako ai Fudonj - Jtilll
ne a tance - mali hlboké, do 
l'alekej minulosti slahajiice a 
Hanlce vl asti l iroko presahn
'ce korene. te. resp. mala by 
•vť zn6ma skuto~nost. h aa 
H7kll~A io nom sl r ome sloven
kl'i hudobne! k ultí•rv vyrastali 
laté vlody aj pod bwr oko•t m 
1ebem a tlakoaa. 


