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V úsili C:o tJa !OI.>Jektlv neH~ItL vy l1nHJtfit
širokú . problema tlku sto~en ské ho hu·
dobného života, obrátili srn e ~ a . 7 h ne ď
na za č i a tku· našeJ či n no sti - na r.odpo·
vedných ' pt•acovnlk0V našich hudobných
ištJtG.ctt, ako a) tvor cov a interprétov
s nasledujllclml troma otúzkami , ktoré
sa usilujú z istiť · na. jz(tvažnejši.e problé'·
my.
1. Co očakávate od n ové ho bodob·
ného časo pisu ? •
2. · Ktol!é · otázk y nášho hudobn~ ho
života· považu jete za n a j pá l čivejši e a
potre bné, aby sa l!asopis n imi ~r.ao be ·

ral? .

3. Co pova~ujete :~:a nnjdôležite j·
ši ·: organizátorský p roblém v slovcn·
sk om . hudobnom živote v r á.nci no·
vého federati vneho us por iadania?

Foto: Kamil
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1-3: Dov oľte , aby so m na Va !le
súhr nne, lebo
otázky odpovedala
všetky majú pre mňa spol očného me·
nouatel a, a tým ;e obecenstvo-d ivák .
Zatiaľ sme h o z hry vynechávali , alebo sa do hry neprihl ásil. PrvélTW.
ilinitel'ovl u mel eck ého života - diesa v eno~>al,n u n á.~
(q .C! um.el_gc d ost pozornost i po ka:!d ei strtlnke,
ale o dluálcovt sa hovoril o mtllo, 'pOražne:· dtvclk neprehovor il Nie te tb
na ·chvtUu ani · odborntkom, a"m ndšmu sl oven sk ému divákov i Naz dťiv am
sq., že takt o nernôžema pokračoval,
že sa ·tak to umenie n em6že ·st at sú·
častou nd~Jzo ná rodné ho života . Na/·
viac sa tdto t ednopól ovost pr etavovala v ·hudobn e; oblasti. Bola na to
vždy · tednoz nač,nd odpoveď: hudobné
umenie Je Jedn o z na/taž!ilch odbo·
r ov, ne má me ešt e dostat očn e pr i pr aven4 obece nstvo.
,
A ·. tu nachádza m vl astne odpoveď
na otá zky. Od vášho ť!asop1su oča
káva m . že zah rnie d o svo/el odbor ·
'!Ostl a1 · d iváka. že nast al ! or obl ém
situácie a zákulisia cel ých našic h
kultúrnych, . prípadne
n eku ltúr nych
pomer ov - napr . v rtlmcl komplex·
ného soctoi oql ckého v(i skumu a
po V.llrleSenl ztsten ýah zavad f čl už
budú rázu per sontll ne odborného . al e·
bo budú v l ok álnyc h vztah Jc ll f ud l ,
lct or l ma/ú k ultúr u na starosti. al e·
bo to bude nedostatok kultúr neho ef·
ten ia a smlidu na t o m k t or om mi es·
teJ m ôže nd/st hudobnd k u ltúra na
Slovensku k oneč ne svot význam n ielen pre tvor cu a umelaa. ale aJ pre
divdkov.
·
Na zaver mi dovoľte vyJadr i t ú·
primnú radost zo skutočnosti, že bu·
deme mat časo pi s , ktorq v nqSe/ ve·
re/no sti tak ch ýbal . Pra/ern Vá m , aby
sa l!a soplsu podarilo sústr edit okolo
seba vfiet /Cých ľud! dobre/ mqs/e kt o·
rt mtl ulú hudbu . aby sa na ieho
st rdnkach ozýva l u!irac htilfí um a
ro zo spievané sr dce sl ovenskMo člo·
veka.
Mária Hu bová - Kišoň ová,

V.ysko čil
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Poklal sa pamätám, odJakživa hovorfm o hudbe
s prlatelml, kolegami, so študentmi l s obyčajnými
prostými občanmi. V posledných nlekolkých rokoch
sa vš ak ocitám s hovormi o budbe -na ver ejnosti, a tak
sa pripájam k dlhému radu Iudf (maj11clcb dobré ú·
mys ly, ale spravid la odsddenýcb na nel1s pech'), ktor!
sa snažia vysvetllt Jedin ečný Jav rudskéh"' reagovania
na organizovaný zvuk. Vyz11rá to skoro ako snaha vy·
svetlit akési zahrávanie prfrody (nech už je akékol·
vek). Clovek sa nakon iec musf Jednoducho zmieri!
s· ·faktom, že pi)Čťivanle organizovaného zvuku (totiž
ur č l t 9 c b orgaq'lzovaných zvukov) sa Indom páči ;
že táto Záluba mOže nadobddat podobu na Jrôznejších
r ealwif od žlvočfSneho vzrušenia až po ducbavnl1 ex·
tázu; a že rudia, čo vedia organizovať zvuky tak, aby
vyvolá vali najuš lachtilejšle reakcie, nazýva jú sa oby
čajne géniami. Tieto samozrejmé pravdy nemot no ani
poprlef, an! vysvetllf. ·Avšak vernf velkeJ tradlcll. po
dia ktore J človek sv ojou mvslou preniká do temnôt
· · n aráža )ň c pritom hlavou, o steny jaskyne, a občas . fl O
strebne nepatrný záblesk svetla, môžeme sa o vysvet
lente .aspo ň p okťi stt ; a , vlastne nlim v tom n ič nemôžP
zabránit.
.
o symfónii E ro 1 ce sa už poplsalo viac s lov, než
je v neJ nôt; povedal by som dokonca, že pomer slov
k notám - keby ho.. niekto pr~n E! vypo črta t .- bol _by
poé'rarllo sa už niekomu
ohromu)ílcl. A predsa E ro l c u "vys vetliť"? Ookážt> niekto vysvetlil č íro u
prózou zázrak, ~e jeden tón nasleduJe za· druh9m al e
bo s nfm tvori sťizvuk. tak, že cft !me aos olťltn <J n e v y ·
hnu t n o st flráve tohto, a niJakého Iného s poJenia

pop-mus ic

•• Recenzie. g losy, poznámky,
informácie

""'
Dost ávate do rúk · prv~ číslo
násh·c,· ..t?asôpisu. /eho štart práve
lJ te;to ·dobe možno niekoho pre·
kvapl a mozno vyvolá i nedôveru .
Zrod Hudobného ži vota sa však
už pri pravoval dávnejši e a domni evame Sa, že prii•Je dn.f?S Si
máme čo povedat a1 o hudbe.
O hudbe v celej šírke, vo všet kých
zná.my ch i mene; známych podóbách, tcik ako naplňuje ná.š každodenný život. lloct sa čast hudby stala v našom stor otJl nut nou
kults"Ou ~ivota, predsa ;e tu .mno·
ho podnetov a veľa probl émov,
ktoré už roky zostá.vaf.ú nezodpovedanýmt. Slovenský hudobný ži·
vot sa za posledných desat-pät·
ndst rokov rozrá.stol do tlctyhodne; šírky, vzntlclo a vzniká. mnoho
problémov, ktor é budeme chciet
riešiť. Chceme ich však ri eš iť ako
súčast celel slovenskej lculttlry a
umenia, clzceme hudbe pr tnavrátit
celospoloaenskú platnost, angažo·
vdnost, ktorú má od svojho ·vzn iku. Radi by sme poskytli ·a; do·
statok tnf or mácil o svetouom hudObnom dlaní a nových cestách
hudobného ·. vývoja, chceme d r žat
r uku na tepe doby .a 'ist s jej d u·
ciTom,
Sme st vedomí, že písat o hud·
be nie je ľahké, že hudba má d nes
mnoho tvá.rí a podôb. Našou ct i ·
ž iadosťou bude vyhovtet zá.u jmo·
vým oblastiam širok ého poslucháčskeho zá.zemia, a preto bud e·
me potrebovať aj vašu pomoc. Veríme vo vzájomnú spoluprá.cu, O·
čakávame vaše názory i námžet ·
ky, ktoré by sa mohlt stat pre nás
barometr om. Pozývame vás k spo·
lupráci a k spoluvytváraniu pr o·
f ilu nášho časopisu.

Zas vieti pra žs ká Lucerna?
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tÓ.nov.? ·.;samozrejme, · ~e nie . .Nech akokolvek l:borllvo
vyznávame racionalizmus, na hranici tohto mystického
pries.t oru -zostávame zarazene stát Ak hovur rm m y s·
t lc k ý, alebo dokonca m ag lc k ý, neprehá ňa m: nl·
Jaký mllovnlk umenia nemOže byt agnóstlkom. ·Ak máš
rad hudbu, sl veriaci, nech by sl sa z toho snažil vy·
krG.tlt akoukolvek dialektikou.
AJ na j väčši ractonallstl sa v dejinách vždy zahaJujú
do ake jsi mystickeJ hmly, ked Je rell o hudbe, a uzná·
va jO hudbu za krásnu a absolútne uspokoJivO kombi·
náclu matematiky s mágiou. . Platón "l · Sokrates vedeli,
že š tOdlum hudby je jednou z najušlachtllejšich dis·
clplfn pre duš evný rozvoj dosplevajt1ce) mládeže, a
zdôrazňovali bo ako nevyhnutnO s11čast výchovy prave erato, že v sebe s pá Ja vlastnosti vedecké a ,,du·
chovné ' . Platón hovori takmer o všetkom ve lmi · ve·
:lecky - a predsa, ked hovori o hudbe, upadá do
hmlistycb zovšecbecnenl o harmónii, o láske, o .rytme
a božstvach, ktoré považoval za nosltelov . melódie. Ve·
de l vš ak . te nič Iné · nevyvolá:va ~ duši vojakpvr ..tak.~
nadšenie pred boJom ako bra na píšť ale, teda nudba
- vie w, pravda, každý - a že určit é grécke mody
sú vhodne jšie a ko Iné, ak Ide o lásku alebo o vojn~
o vinobranie č l o ovenllente vitazného atléta. AJ In
dovta rozlišova li medzi svojimi matematicky kratne
~loži tý ml stupnicami, rytmami a "rágami" tie, ktoré
:lú vhod né v ranných hodlnéch, alebo pri zá pade sln·
ka, alebo pri Slvových slávnostiac h, alebo pri pochode,
č i vo vetern om f>Očasl. A nlja!{á matemati ka nesta čil a
a nestačf na to/ aby to vys vetlila
(Pok račovanie Jla 8. str.]

národná ume lkyi'la
: 1. Ak bude l en " nov{}" , tak nič/ Ak
dokdže vytvarat na cel o m
sipvensk u d ob r ým obsahom l) člá n·
koch .hudobnú činnost medu . všet·
kQml občia nsk y mi vr stva mi a ak
o . te tto . č 1 n n o st l 1n ie o .. t eór ii
činnos ti " J budete vedter t ak plsa r,
ab.'y sa o na od tednl'!ho pr!padu k·ďal·
~lemu al kvalitat!vne zlepšovala bude to časopis naozat n oug v úsil! ak o
dosiahnut a k t ivitu rudt v huaobno m
~lVote alebo okolo 11eho.
.2. Len s t ou pravou ott1zkoul A ta
te iná v k ošicko m kra /l, In d v Terahovet , l na l} L. učen c: a tel r ie $e111e te
v Zázr lvel cel kom In~ a.ko pr i Par ka·
ne, odll$nil na ml nisrer srve k ultúry !Jt
~ ško lstva. at u hu slistu k t or(/ '!em 6~e
~ hrat v Nove/ Pollanke ~ kl avir istom,
~ lebo tam nle te kvalitný nástro/. Co
kde ptíU, t am t o treba hastťl
časopis

z
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(Pokračovanie

na 2, str.)

( P 0ln·::~qviln ia z 1. str.)
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CJenovia Zväzu slovensktch skladaterov,
ktorf sa zHni na akUve dňa 20. januára
1969, v diskusii o vnútropolitickej situácii
v udej krajine jednômyselne koniitatovall,
že celt komplex problémov ďaliiieho rozvoja slovenskej hudobnej kultúry je 1ízko
spätf a daliifin demokratizal!ntm vývojom
nášho verejného !Ivota. v tejto súvislosti
poukázali na množstvo nedorozumen! v našej verejnost! i konfliktných situácU, ktoré
vznikajú z nedostatku tnformácU, r esp. z ich
nejasných a prmš všeobecných formulácl!.
v slovenskej verejnost! vzniká ' na jednej
strane apatia a Iahostajnosť k otázkam vere jného života, na druhej strane dochádza
k prejavom nespokojnosti a obáv o osud
ďalšieho demokratiza~ného vývo ja u nás.
Tento stav je živený aj prlkrosťou cen·
ztlrnych opatren!, s č!m nesúhlas!me, a zda·
jtl sa nám na SloVensku tvrdšie ako v čes·
kých zemiach. Nezasahujú Iba pôvodne
proklamované oblasti, ale majtl š irš! dosah
pre oblast kulttlrnej politiky.
V rezohlc!! sa o. 1. daleJ hov or!:
Takisto so znepokojen!m konštatujeme, že
napriek proklamovanej výmene kultúrnych
a pol!tckých !ntormácU medzi Ceskou so·
cial!stickou republikou a Slovenskou soc.
republikou dochádza v poslednej dobe
k zn!ženlu kolportáže českej periodickej
tlače na Slovensku.
Ako ďalš! nedostatok poqi ť u jam e na Slo·
vensku nepostačuj!1cl kontakt slovenskej
politickej reprezentácie s najširšou verejnosťou, najtn!i pokial !de o vysvetlovanle
základných a konkrétnych politických otá·
zok, z čoho vzniká dojem, že namfesto ot·
vorenej politiky uplatňujú sa viac autorita·
trvne metódy.
·
Protestujeme znovu proti paušálnemu a
nekonkrétnemu odsudzovaniu našej tlače,
rozhlasu a telev!z!e a sme presvedčeni, že
tieto inštitúcia zohrali v pojanuárovom vývoj! jednoznačne poztt!vnu úlohu pri obro·
de myšlienok socializmu.
.
Aktrv sa pripája k všeobecnej deklar.ác!!
ludských práv Charty Org.a nizácie spoje·
nýcb národov a vid! v jej uskutočňovan!
pevntl oporu nášho ďalšiehO demokratizač
ného vývoja. Znovu sa pr!hlasujame k Do·
hode o solidarite; stotožňujeme sa ' -s ňou a
pripájame sa k jaJ · obsahu.
·•
"
Apelujeme na ·svedomie • a m·ravn11 silu
naši.c h vedt1c!ch ' pol1tlckýc]l pred~tavitelov,
aby vo svojom tlsll! .o reallzáciu demokratických ideálov v našej soctal!stlckej spoločnosti vychádzali zo záujmov a cften!a
našich národov.

•:

Dr. Zdenko Nováček,
riadite r Konzervatória v Bratislave

• • •

čo nedokdzal
splnit časopis Slovenska hudba, Qča
kl1vam, te Hudobn.tí život bude poho·
tovo a obtekttvne Informovať o naše/
hudobnej kulttlre, nebude- sa vyh!}bat
pált!lv!}m probMmom a nebude Ich
posuqzovat fednostranne. Tie! očakif
vam, že redakcia st dokáže vytvorit
taký okruh autorov, ktor!} nebude totožn!} s autormi Slovenske! hudby,
resp. Hudobných rozhladov, preto'te
takto by sa iba roz§trll nedemokratlck!} ndzorovfí monopol v na§ef hu·
dobnef tlači .
2. Nechtivom na postídenle redakcii,
'čo te v tef-ktoref chvtli natpcflčlpef·
šié. Zelala by som st v$ak, aby krt ..
ttckť!
nastoľovanie
probl~md!J
n·a
strdnkach Hudobn~ho života nezostalo hlasom volajúceho na ptJ.§tt.
3. V: našom hudobnom žiVote te
viac
otvorenfích
probl~mov
ako
v iných oblastiach slovenskť!ho krJl·
ttJ.rneho života, pretože prdve tu sa
naJdlhšie udr!lavalt škodltv~ centralistick~ tendencie. Zväz slovensk!}ch
skladateľov, nafmll však feho Sekcia
koncertných umelcov, sa dostali, žiar,
do zdvozu. Prečo nikto z krtttkov obfekttvne nezhodnotll prdcu vedenia
sekcie a feho zloženie? Te určite nesprávne, ak značnd čast členov výboru zotrvdva na svoJom mieste nlekol'ko funkčn!}ch obdobt. To vedte u't
samo osebe k zneužtvanlu funkcit.
Za kltlčovtí pre koncertn!}ch umelcov al naďale/ pokladám agentdžnousportadateľsktí iJinnost. Už vtackrdt
tento problť!m rtešl1! kompetentnt výmenou rladite"la KDK. Av$ak t prax
posledn!}ch mesiacov - podľa moftch
trpkých sktísenostt - ukazufe, že sebalepšt riaditeľ tu nemôže pr lniest
zdkladntí zmenu. Chyba fe totiž v pretrvdvant sysMmu, ktor!} neumožt!ufe
vytvorenie niekoľkých menších, navzd/om si konkurujtlclch a lJo natef ekttvnefšie pracuftíclch agenttír. A
t ak sme dnes v sttudctt, že po zrušenl monopolu Pragokoncertu mdme tu
rovnako škodlfv!} monopol KDK . Pre·
tavute sa to neqatfvne nielen voči
umelcom, ale al voči usporiadateľom
koncertov. Md.me, !tar, naclalef tírad
a nie agenttJ.ru. Bola by som rada,
keby som ~a čo nafsk6r mohla pre·
svedlJit o opaku.

. '1.. Predovšetk!}m to,

e

MIDEM 69 - ve!trh gramofónových vydavatersttev
prebiehal od 18. do 25. ja·
nuára. (K jeho priebehu a
hodnoteniu sa vrátime v nasledu jtlcom čísle.)
"Don Giovanni" W. A.
Mozarta mal svoju novonaštudovanú premiéru v Tylovom divadle v Prahe dňa 7.
februára t. r. Réžiu opery
mal Václav Kašlík. Operu, uviedli v originálnom talians kom texte.
Koncert z diela Otakara
Ostrčila bude dňa 23. ·reb·
ruára t. r. v ND v Prahe.
K nedožitým narodeninám
skladateia (nar. 25. 11.1879)
ja venovaná aj predstavenie
opary B. Smetanu "Dalibor"
dňa 25. februára t.r.
V novom naštudovan!
bude 28. februára t. r. uvedené, v pražskom ND vyn!·

e

e

e

Klára HavUková,
koncertná umelkyňa •

..

1. Hlavne to, že ako dvott!}ždenntk
bude môcť prlndšat čerstv~ tnformdcte z oblasti hu dobn~ho života. Oča
kdvam, že časop!s sa stane stimulom
pre kritikov a publicistov. Zelal by
som st, aby sa stal platformou pole·
nziky názorov, aby nebol tednostranne orlentovanfj. U nds bola doteraz
prax, že ked' hovorila fedna strana,
druhd mllJala - a naopak. Ndzorovť!
kontraverzie - ak nemattJ. mo!nosť
ventílticle - zaprUJifiuftJ. nezdrava at·
mosfť!ru v umeleckom živote.
2. Pdlčivý probl~m hudby te tel izol ovanosť od publika. V dnešnef dobe
hudba strdca posluchdčov, /Jo te na
škodu . hudbq l posluchdčov. Prtčinou <r:
Je celý komplex otdzok, ktor!} by ča- ~
sop/s - podľa môjho ndzoru - ne· ~
mal rlem teorettck!}mt IJ.vahar•ll, ale

z

.(PokraQovan1e na 3, str.)

Dennlk Smena priniesol v fednom
svofich t!l ánkov - z pera D. Spač 
kovel - informd ciu o tom, že penia- ·
ze z ozbieranť! na tzv .. Fond republiky
sa pravdepodobne venufú na vybudovanie diela, ktor~ by malq obom nd·
rodom prlpomtnat nadšenie pamlttnť!
ho ·rpku 1968. Hovoril o tom na fednet z tlačovfích besied minister kultt1ry M. Galuška. Pottar by to bolo
v poriadku. Nefasnosti nastdvajtí vtedy, keď sa v nasledufúctch ' riadkoch
Čitateľ dozvedd, ~e týmto ndrodným ,
pamätntkom by mal byt komplex výstavných priestorov, koncertn ef · stene, resp. iných spoločensko -kulttlr·
nych budov, ktor~ by mali byť kon·
kretizovanť! na Letensktí pldf! v Pra·
he. -Nevieme, koľko miliónov md v súčasne/ dobe konto Fondu republiky,
nevieme, či teho hodnota by stačila
zaokryf podobnt1 velkú výstavbu. Zrel·
me by niečo pridal .štdt a Praha by
mala krdsny komplex kulttírnych
priestorov, - ktor~ mimochodom potr e.bute. Pocit k rivdy sa však musi
ZrJ

1. Aby nov!} časopis pružne komen·
t oval v.šetko, t!o sa odohrdva v na.šom
hudobnom životeJ mal viac pestrých
rubrtk; nevyhýbal sa ani zdravej popularlzdctt a v.štma! sl v.šetk~ho, čo
si zasltal pozornost. Zvld.št by som
privltal, keby st udržal obfektfvny
nadhľad nad celou hudobnou kulttJ.r ou, nestránll len urt!ltef skupine "lu·
dí s urt!itými ndzormt. Sf1t5asne, aby
sa redakcia pout!ila z t!}ch zahranlt5ných t5asoplsov, v ktor!}ch sa robt v!}l:lornd hudobnd žurnalistika.
2. V na.šej kultf1re chýba dostatoč
ná informovanost a l'udta ozaj n~ve
dia, t!o všetko sa robt, kde sa dosahu·
lú výbornť! výsledky, čl ľudia prlchlldzajt1 s novou intctattvou, čo sa kde
nepodarilo, kde sa už dlMt čas zdpa·
sí o našu kultt1ru a pod,
3. Ožtvtt činnost Zvltzu slovensk{Jch
skladateľov, aby tdto tnštttt1cla bola
ozat f1čelnt1, nadobudla svofu autoritu
a svo{ou prácou zorientovala sa podľa dobre pracujtlctch zahraničn!}ch
zväzov a nerobila "kablnetntJ. politiku".
Odttar by mali prlchddzat stdle novť! podnety do hudobn~ho života. Zvliz
bu mal vytvorit podmienky, aby sa tu
ľudia združovali prl spoločn!}ch pra·
covn!}ph probldmoch a poveda( pravdu tfjm, ktort nevedia, alebo nechctJ.
pracova( pre všetk!}ch.

..

Nejasnosti
okolo fondu

Stanovisl(o

3. Doslo!znut a doviest stupetí hu·
dob rzost/ medzi na.š 'mť ľuďm i aspo/l
na takf1 t1rovefl, akó. • u~ bola v Ce•
cM.ch. pred 50 rokmi. A s tým stlvis!
a j nddetná snal1a, iJt budete mať aktívnyc/z t!ttateľov a nec/.ólJkav!}ch od·
beratel'ov a IJI Zen registračne platiacich luc/.i.
Andrej Očenáš, zasl. umelec

<t:

FE J T Ú"N ILJU HURN[KA

1

v kafdoin redlne uvažuftlcom lJltattt.
ľovt ozvať, ak začne rozmý$ľať o .......
no, povedzme, - l mravne/ strdrrke
veci. Na Fond republiky sa ~bteralo
at v tých natzapadlet§tch dedlndch a
mestdcl! čiech i Slovenska;· z ktorých
možno " darcovia" nikdy nenavSttvia
hl avn{! mesto ndSho štdtu, a teda
ant neuvidia, resp. "neu~ijtí" hmotnú
premenu svofho flnančnť!ho déu. Bo•
la by som naivnd, k eby soin sl mys•
lela, že nlekoľk!}mi miliónmi možn()
zapldtat v celef republike všetky e•
konomick~ "diery", prlt!om by každO
mal pocit uspokofenia a nikomu by
sa nekrtvdtlo. Ale tiež st nemysltm,
~e te sprdvne roztrpčovať na začiat·
ku federattvnych vzťahov mysl enie.
mlmopražských občano v, ' ktort m o~ no
potrebu/tí tiež ako sol kulttlrne miest•
nosti - o koncertn!}ch sdlach neho•
voriac. Nemali by "'me zabtídat, že
ľudia tt;a al mimo hlarmdho ,mesta
republiky, ktor{! Je 'beztak - neho•
varím , že nesprdvne - uprednostfio·
vanť!
v pamiatkovef
starostlivostt
i v bytovef v!}stavbe. Zatial mlnistel'
G~luška lzovoril iba o pldnoch, preto
te zretme e~te dost času na to, aby
sa tieto pldny skorigovali v prospech
spoločn~ho u~ltočnť!ho etela, prt rea•
ltzdcll ktordho by sa počttalo s mien•
k ou jednoduchých slovensk!}ch i t5eS•
kých darcov.

O angažovanosti
Ddvanw sl aj my teraz - ako už
mnoht a mnohokrát pred nami otdzku angažovanosti umelca dnes
u nds. Náš svet te rozrušený, city
r ozbúren~. Co na to ty, umelec? Ľudia
trpia, mordlne poJmy strácata svat
jasný zmysel - a ty sl zatial medituje§ vo svatom vntítornom svete, uzatvoril st sa so svofi ml trápeniami
medzi rekvizity svoJho 'umenia, vlastn{! zdpasu a sktJ.senostt fa vzrušuftJ.
vtacef ?
Je pravda, že
udalosti v živote
ľudstvá, v živote ndrodov, ktor{! čaka·
/tí od umelca priamu spoločensktí za·
a ngažovanosť; t5akaftJ., aby sa umelec
priamo postavil proti krivde a neprdvlu, vidia v umeni zbrafi proti niečomu a za niečo. Netreba tst ďaleko,
veď temer až doposial po dlM r oky
~ladala naša ndrodnif sebarealtzdcla
at od skladatelov a ngažovanosť v prlamet službe národu.
Prdvo na !Ivot má však nielen to
umenie, ktor~ sto/f zoči-voči skutoč·
nosti, s bofovou zdstavou sa ztíčast
tíufe lla spoločenskom pOhY.b,e1 ale a/
tó, ktor~ ntim poddva $,V~d~qtvo
o vnf1tornet duchovne/ sl<;úsenosft t5loveka 'te/fo doby, ktor~ stce priamo
neaktlulzu/e spoločen$klf stly, ale
dot!)ka sa niečoho hlboko v ntis. Tým
viac, !e ani prtama spoločenska zaanga!ovanost umelca nie te ešte zdrukou: preto!e umenie m~že byť takto anga!ované al .zl1}m smerom a žt·
vatu t trdpenlu tnfich nielen pomdhat, ale aJ .škodtt. {Pre prfklady tiež

sa

kajdce operné dielo Bohu·
slava MartinO .Hry o Maril". Ré~lu má Ladislav
Stros.

e

Kluby Hudobnej mládeže
začali pred nlekolkým! rokmi zakladať v Juhosláv!i. Záujem je taký velký, že len
v Záhrebe má Hudobná mlá·
dež asi. 10 tls!c členov .

etóriaPri Hansa
uveden! veikého oraWernera Hen·
zeho v Hamburg u došlo
k demonštráciám, ktoré znemožn111 pr emiéru. Hudba bola zložená na text Ernsta
Schnabela, bývalého Intendanta Severonemeckého rozhlasu, ktorý čerpal námet
z poviedky o stroskotanl
fra n ctlzskej fregaty " Medtlza" v r ok u 1816. Skladater
i autor textu venovali toto
dielo pamiatke Che Gevaru.

.....

';

netreba v nie t ak dávne/ minulosti
chodi! ďaleko.}
A preto je v obidvoch prt padoch
rozhodutf1ct hlboko vnútorn!} posto!
umelca, schopnost t zodpo v ednosť u•
melea vyrle$1t sl svat vz ťah k životu,
ludskct pocttvost a spontdnnost. Len
táto ddva umelcovi právo rozhodnf1(
sa (a nctm povinnosť teho rozhodnu•
tie rešpektovať} : rozhodntJ.ť sa preho•
vorit, no rozhodntít sa aj mlt!ať. An•
gažovanost sa ako autor anga'tova•
ných opier, alebo provoku/úclch a··
vantgardných experimentov, no af
ako občan. Lebo at umelci - huäobrzlct st1 obt!ania. Ako v§etct ostatnt. Ant
Im nebude ako obt!anom nikto nt~
odpúšťať: ľa hostatnosť, sk epsu, falolí·
ru! obavy, no ani prendhlenost. Len
tdto vnt1tornd angažovanos( fe sme·
r oda{nd pre to, aby sme nemuselt
ozn ačovať . " neangažovaný"
postpl
v umelecke/, čt obt!lanskej sfére U•
melea ako alibizmus, alebo lndt5. l kec!
nds skt1senostl učia, že tomu al tak:
býva . . . Ale netreba súdi(: veď každý Je "iný so svottm ,,l'udským ,vnati,
róm " , so sklamaniami, in~ sa . okoť::
nosti a prlletitostt;1ŕktťJ1'"ýCIC"!tí&íft~
on 1. ndrod, tnť! sa pro'strtedky, ktor~
mu' ilmE!nie poskytu'je. Je Iste rozdiel :
medzi spisovateľom a skladateľom ..:
Kiel ·by v~ak napriek " všetk~mu ne•
muselo v tomto ťažkom a · kompllko•.
vanom čase plati( ani o tedriom z muzikantov to zndme a sndď 'nie
symbolické/ Ja nlt5, fa muzi kant ...
Na ďa Hrčkov 4

!\

Čakáme odpoveď
od rladltera Supraphonu - Bratislava, Marcela Hajného.
Dňa 13. ok tóbra 1966 ste vlastnoručne poclp!sall
zmluvu na vydanie Slovenských spevov. Zbierka vyše
štyroch tls!c slovenských ludovýcb piesn! predstavu je
nielen kus kultOry tohto národa, ale aj dlhú cestu
zápasov o ňu. Od roku 1880 pracovali genorác le náro·
dovcov na jej príprave i vydan!. Nevyš lá dodnes. Vieme, že je finančne azcla nerentabilná, pr!padne meneJ
výnosná ako !ná produkcia. Každopádne s! mysl!me, že
Váš podpis na zmluve by mal byť zárukou · jej vyjde·
nia, a to i napriek tomu, že v poslednom č ase došlo
k !stým presunom v kompetenciác,h vo vydavaterstve
Supraphon. Takmer storočný zá pas o jej vydanie nie
je napriek zmluve dovtšený, zbierka, ktorá malo po ·
dia zmluvy vyjs ť do roku 1968, nebolo dodnes an i
zadaná do · tlače. Pleseň je majetkom národa. Prosíme
Vás, aby ste takto chápali našu otázku, na ktortl rad i
uver ejnlme pr!slušnú odpoveď.
-R-

KAPITOLSK:B HUSI

Ráno po onej historickej noel zlšl! sa
na smetisku Kapitolu hus!. Ich predsedkyňa patetickým altom zvolala:
.,Dnes v noci sme vošli do dejln. Vdaka umeleckej pohotovosti, s ktorou nasttlpU náš spevácky zbor, celkom bez
prtpravy, z vlastnej !niciatlvy a v pravej
chvlli, tento hrad sa zachránil pred nepriatelom."
"Ba ba ba ba ba."
.,Hoct nemôžeme byť ešte ani zď ale
ka so všetkým spokojné - mysl!m najni!!. na nešťastný krátky dych - . spoločensl\~ dosah naše umenie má, to sa
teraz jasna dokázalo. Pojem kapitolské
husi bude našim praprapravnukom celkom bežný."
"Bra bra · bravo."
.,To te, žtar, jediná odmena, ktorá nás,
dámy, ča ká . My sa však s ň ou, chvala·
bohu, úplne US.P.Okojlme. Nesp.ievame

•

preds!! pre odmenu, ale pre več nd slávu,
však?"
" Hhhhádam."
"Ur čite! Preto nás nesmie deprimovať
ani to, čo sa tu zajtra bude robif. Bude
slávnost na počes ť vlťazov v dnešnej
no čnej bitke. Budú sa rozd~vat vyznamenania. Nám sa n edos tane.
"Zrada, zrada, zrada."
"Nijaká . zrada, s tým sme musel!
poč!tat Pre tých snobov na hrade sme
Iba muzikanti bez titulu. Povznesme sa,
dámy. Nech sa tam len oslavujtl, nás
oslávia dejiny. To je všetko, môžeme
začať opäť skúšať. Na jprv nie čo na predlženie dychu. Prosim, Haj, h us lčky, haj."
Zbor spustil.
Vtom sa objavil na balkóna vellter
hradu , ešt e v brnenf. Zdvihol viz!r a
volal na 'm hosl clole: "A víno nech tečie
prúdomr

"P otečle," o·d vetil ktosi zdola .
"A čo ženy, budú ?"
"Budú, najlepšie z R!mal A baraninY.
a rýb, že sa budú ·stoly prehýbntl"
"Ala nezabudnite mt na husi, tristo
hrmených! Husi ne smťl chýbať ! "
Budú!"
Husi v úžase sUchU: "Ppppočuli ste? ..
"Pozvú nás na slávnosť!" šepkala pred.
sedkyňa .

Ten ·dolu ešte zak r ičal : ,.Koľko ich m4
byt?"
Vel!te r sa rozhliadol po kŕd li, rozohnal
sa rukou : "Všetky!" a oto čil pal c;r. dolu;
"Poďme na slávnosť !" zvolal! t.. tsi.
"Poďme sl po medaily! Dievilatl!, okúp·
te sa! A vypnite hr uď, už zaj tra nám
do nej zapichnú striebro!"
(Z pripravovimej knihy ,,Kapltolské
husi", ktorú v tomto roku vydá na•
kladateistvo Melantrlch v Prahe. ).

•'

Marginálie po berlínskom koncerte Hudby dneška
/

~riestor

I1udby a ľahostajnosť

Každ5', !'to sa v posledn9c h rokoch
dosta l do prw n1eho stylw s d ie lami hudolmej avantgardy, pocítil vzr astajúce
nap!!tie med zi novou konce pciou hudby
a starými, tejto h udbe neprt meran5'mi
for mami jej konzum u, ·Korene tohto proti reče ni a boli latentne obsiahnuté v kompozíciách využíva júcich prin cíp alea torickej koncepcie hudobného procesu tak,
ako bol! tiflto prezentované napriklad
v Stockhausenovo m Kla vírnom lwse XI.
Uplynulé desa ťro čie bolo bohaté na pokusy - rozmanitej kvality - r iešiť všetky problémy tejto ko m p ozič nej metód y.
]eden prúd, I'epr ezentovan9 napr iklad
Lutosla wskim nenarúša tra d t ~ný priebeh
hudobne) formy, a le v rámci celku uz dôvodov výrazových plall'luje aleutorické ú~ek y, ktoré s ú však pod·
riadené presnému a prís nemu kompo·
z ič né mu plúnu sklad ateľa ,

Druhý prúd, na čele ktorého stál na
prelome désaťroč! Stockhausen - a ku
ktorému sa, žiai, pripojilo vera podpriemerných epigónov - nevidel ďalš! vývo j
v ceste kompromisov, ale volil cestu
radiklílneho popretia tradičnej formy a
postu lova! principiáln,e nový spôsob práce s ma teriálom .a časom. Vzniká nová
koncepcia for my, tzv. momentforma:
hudba je nekonečná tak, ako je neko·
nečný zvukový materiál, za č !na a konč!
v každom okamžiku, nemožno ju č asovo
obmedziť, lebo sa skladá z n ekonečného
po č tu rôzne dlhých momentov. Poslucháč nesled u je vývoj istého tvaru, napriklad mot!vu v isto stanovenom príbehu, ale po čúv a vždy nové a nové tvary.
Môže l.c h p o čúva ť pä ť minút i hodinu,
pocUa toho, alm sa mu zdajú byť zaujímavé.
V tomto okamžiku sa však objavuje

človeka
rozpor medzi tradičným spOsobom konzumu tejto hudby v koncertnej sále a
medzi jej vlastnou koncepciou. Poslucháč prlehádza do koncertnej siene, kto·
rá je uspôsobená na počúvanie diel s
fixným začiatkom i koncom, diel predpokladajúcich 1st 9' motivicko-temat!cký
priebeh, ktorý je potrebné s ledovať. Po
jeho zavŕšen! poc!ti poslucháč pocit
uspokojenia: tlieska a odchádza zo sály.
Diela, o ktorých sme hovoril!, predpo~
kladajú plnú voľnosť pre sklada teia l inter préta, ale aj pre konzumenta.
V roku 1967 nap!sal Kh. Stoc!{hausen
s niekoľk ými skladateiml skladbu ,.En·
samblc", k interpr etácii k torej si do
Darmstaa tu pozval Ladislava Kupkoviča
so súborom Hudba dneška. Bolo to po
pr výlm:\t, kedy skladatei 'nechal poslucháčov v · priebehu štyroch hod!n voJne
sa pohybovať medzi hráčmi, s ledovať po·
kyny dirigenta a prelomil bariéru medzi
pódiom a hľadiskom. Kompoz'tčne však
zotrval Stockhausen na po'z!cli svojich
predchádzajúcich · diel a nevyťažil · maximum z možností kontaktu obecenstva ·.
a hudby. Mysl!m, že Stockhausenov experiment, sice prvý svojho druhu, osta l
n a povrchu vec!, lebo nezasiahol samotný zmyse l hudby a priestoru, v ktorej
teHo zne'je.
·
·
·
O ro k neskôr vytvori.! - · na obj ednávlw I. medzinárodných semin á't·ov pre sú·
č asnú hudbu v Smoleniciach svoju
prvú prlestorovú kompoziclu .,Profily"
Ladislav I<upkovič . Myšlienku spolupráce s Inými s klad ateľmi a p riamy kon takt obecenstva s interprétm i prebral
sice od Stockhause na ale prekonal túto (!roveň v dvoch podstatných ukazovateľoch.

Kupkov t čov priestor nie je pas!vnym
r ámcom, v k torom zne je h udba. Bohaté
horizontálne a ve rtikálne č l eneni e pries tOL'll s molenlckého zámku in špirovalo
s k ladateľa k jeho aktívnemu využitiu.
Med zi jednotlivým i úsekmi diela vznil, a jú vertikálne a horizontá lne vzťahy
simu ll ánností a sukce s!vn ostl pod fa toho, ako je č l enen ý priestor. Jednotlivé
úsel{y skladby sa odohrávajú v priestoroch tal{, aby nútil! po slucháč a k pohybu, k ne ustálemu presúvaniu sa, či m
vzniká. akýsi novodobý typ promenádneho ko ncer tu. Jednotlivé priestory sú spojené repro dukčnou a paratúrou, umožfiujúc:ou na ktoromkorvel< bode p!'iestoru
zauji mavP. a unikátn e prlest~'rovo-zvuko-
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tomto _f unkčno m vyu2ltl pries·
ton1 považujem v š a ~ za najpodstatnejší

druh,t prtnos Kupkovi ča, prezentovan1
najmä pri pri!ežitostl uvedenia d ruheJ
verzie nPro!ilov" pod názvom "Wandel·
konzert !Ur Akademia der Kilnste", kto·
rá odznela v Januári -- v západnom Ber·
Une - pri . prHežltosti tamojšieho fes·
tivalu stlčasneJ hudby .,Musik der Ge•
genwah". Pestrosť viac ako troJhodino•
vej produkcie dosahuje Kupkovlč tecll·
nikou koláže - v celkoch t detailoch.
Súčasťou Koncertu je takmer tridsa !
skladieb rôznych skla da teľov tM a lovec,
Partk, Kalman, Kupkovič , Pospišil, Be·
neš, Komorous] , usporiadanýeh tak, a_b,y
každá skladba z!sk-tla okrem svojho
vlastného významu aj význam ako s tavebná jednotka väčšieho kon\.p!exu. Ho·
tové dielo sa stáva - bP.z toho, aby,
stratilo niečo na svojej hodnote - ma·
teriá lom pre výstavbu väčšie ho ce lku,
č im z!skava novú dimenziu. Takto pre. zen tované sa poslu chá čov i via c pr ibli·
žuje, lebo tento je naň pripravený rámcom, v ktorom je in terpre tované, s táva
sa jednoznačne funk čným elementom.
Túto techniku uplátňuJe Kupkovlč na
malých plochách vo svojich .,Preparo~ariých · texto~h " ; ktoré · považujem za
tažisko · kompozície. Ich zmysel spoč ! va
v redukcii slwnvecional!zovaných kvaiH
na svoj prapôvod, na materiál, z ktorého s kladateľ vyberä také prvky, ktoré
potrebuje, ale sú časri e ich konfrontuje
s ·pôvodným ·tvarom Taká lu krutá kon·
front~ cla suroviny s i ~eo.u pé)s,abl np _prvé
po čutte ,ako kankat;úra. ~ le zmy sel tej to karikatúry Je vážny . odhal'uje be.z~
moónosť konvéhcie· ·v porovna ni
ll'e~
konečnou silou animá lneho .untenia; rú:. ca stáročiami fixovan é ·& tra dované . hod;·
noty, lebo ukazuje . ich via c hodnotovosť,
podčiarkuje nedefinitívnosť uníeniä , ktoré chce človek sysifovsky spútnaf' . do
definitívnej · podoby. Finá le Beethbveno:vej symfónie, populárny hit, cengot
kravsk9ch zvoncov, autentický záznam
rozhlasového vysielania a vybraný part
biclch nástrojov te jto symfónie sa môže
na prv9 pohľad zdať nesúrod ým kon·
glomerátom prvkov. provoknjúci ustálené hodnoty Európana , trpiaceho iJú·
ziou, f.e sám naplno po č úva Beethovenovu symfóniu v koncertnej sieni. Koi·
k! z pobúrených však sada jú do tu·
zexovej Cortiny, aby - leži ac uprostred
li ptovske j doliny - pr ežili svoju il úziu
rustikallzmu pri pohiade na pasúce ·;a
ovce, h ľad a jú ~ pritom na tr anzistore
hudbu pr e potešenie, prelad'u júc z Toma Jones a cez Beethovena na polltické
s pravodajstvo! Koľk! z nás sa v priebeh u dňa s l1str eďu jú na jedinú či nnosť?
Kalk! z nás sú schopn! eli m i novať čis
té hodnoty z a bsurdnej koláže, ktorú
sme nazvall civilizáciou? Byt pobúren9m nad .,neúctou" Kupkovič a zname·
ná, byť pobúreným nad vlastn ým úde-
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o toto v spomínanej h udbe Ide.
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PETER FALTIN

Neznáme dielo bratislavského rodáka
Bansk obyst rická opera Divadla f . G. Tajovského uvedie začiatkom marca premiéru
opery bratislavského roddka Johana Sigismunda Ku ssera ERI NDO. Kusser na
svoju dobu svetobežec - {zomrel v roku 1727 v Dubline} patr! k trojici v(Jznamný ch
skl ad at eľ ov {Kusser-Keiser-MathesonJ hamburgske/ barokovej opery 17. storoť!ia.
Uvedenie jeho diela na na!:eJ najmen!§ej opernej scéne bude nesporne zau /imavým
poku som o oživenie ddvno zabudnut!)ch melód/1 . Skutočne i ba melód/1, nalcoľko sa
nezachovala libreto a bolo nutné okrem rJ!)beru hudobnť!lro materiálu s kladateľa do·
komponoval predohry k dejstvám, zbory, predo/zry ' a dohry k áriám. Na túto prácu sa
poduial hudobný skladateľ Jaroslav Meter, k torg te vlastne aký msi "objaviteľo m"
to/lto neprávom zabudnutého bratislavského r oddka. Pani Jela Krčmt?ryovd napísalo
Hové libret o, vystihuiúce idey lzambur q ského barokového d ivadla. Nový obsah je ak o·
by krát kou úvahou o my§llenkach a citocl1 ľudt, k tort vytvdrali utedaf!:l sloh Obom
upravorJaterom - môžeme v!Jak smelo povedať spolutuorcom - išlo o to, aby sa znovu uplatnila k r ása a priezračnosť Kusserovho diela, za tia ľ nepouši rrm utétw. k toré bolo
p redzvesťou v eľk ei barokoveJ epochy., K samotn e{ inscenácii sa vrá time podrobn ~ iš ím
rozbo1:om.
--uy-

Foto: B. P,uskailer
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hutná syn téza - syntéza všetkých systémov a téchnik, po č!n aj l1c gr egoriánom a lwn čiac a leator ikou. Chod!m ve·
la do umeleck ých kruhov vo svete. Aj
do takzvaných extrémlstlckých. Myslím
si, že dnes sa už za avantgardu začina
považovať viacej to, ke ď skladat eľ nejd e
podľ a systémov, ale podla seba. Po pri·
live vždy pr ide odliv. Ja osobne predpo·
klad ám, že príde velmi kr otká syntéza.
ľa ká jasná , priezra čná .
Otázka anga:iiovanosti umelca je najmä v takých krízových situáciách vo
zvláš ť
svete, ako je nasa d neš ná akútna. Dotýka sa aj hudobných umel·
cov. Aké možnosti vidíte pre skladateľa
v tomto s mere?
ja som bol angažovaný celý svoj ži·
vot, za všetlw to, čo Iudstvo trápilo: či
Lo bola krivda, n e p ráv os ť , vojna, lož, pozrite si h ocik tor ú moju sk ladbu.
Spomínam si na obd obie vojny a slo·
venského š tátu, na vaše kompoz ičn é protesty proti násiliu a zlobe a -súčasn e
vrúcne vyznanie lásky k rodne j zemi Cantus filiorum, Leto, Vojak a matka,
Slovenská su ita, Spomienky. V sv etle súčasn ýc h , udalostí dostávajú aj tieto diela
novú a·k tuúlnosť. V súvis losti ' Vojakom
a matlcou ste vtedy napísali, le nie je
možné nereagovať na to všetko okolo.
~fyslím, že to [>latí pre vás stále.
Umenie, ktoré je len hrou a neangažu je sa za život, k torý na tejto plané te
okolo neho bi je, mt je cudzie. Vždy sl
uv ed o,m~ljem, ko ľ kO' mili~rP. lud1 žij e na

tejto zemi. Každ9 z nich má svoje bo·
lest i, radosti, ľud ia trpia tu i tam - a
my budeme p!sať o hyacintách, vymýšľať nejaké systémy, a čo ja viem ešte
č o . Umelec mus! b yť angažovan ý, kým
neprestan ú všetky ľudské žlale, krivdy,
radosti. Bude to však ešte velmi dlho.
Umelec mus! byť aj úprimný. Starý Ver·
d i hovorieval, že v lásl{e a hudb e sa
nesmie šv indľovať. No, rob! sa to v obi·
dvoch.
Myslela som na to, že hudobné umenie túto citovú zaangažovanosť umelca,
ktorú on pri tvorbe preciťuje , nedokáže
posluchá~ovi poda ť tak jasne a priamo,
ako napríklad literatúra, či výtvarné umenie.
Je to pravda, ale nie celkom. Diela,
k toré boU napís ané s maximálnou zaa ngažovano sťou, vedia maximá lne
zaangažovať aj publikum. Ide o vzťah umelca, O· silu angažovanosti. Ukazuje sa
to i dnes. Preto má hudba takú silu pôsobiť na čl oveka, lebo s!ce nehovor! tak
jasne, a le zato t ým ú činn ejšie s a dá precitlť. ,.Kdož jste bož! bojovn!cl" znelo
rovnako sUne a ak tuálne pr ed storočia 
mi ako t eraz.
Myslíte, že skladateľ je tvor f1p ln e
apolitický?
Podla mňa to so skladate!stvom nesúvis!. Homo politicos je človek ver ejn5'.
Sk l ad ateľ s!ce tiež vystupuje pred ver ejno sť o u , lenže svojím spôsobom. Hudbou sa ne musi politicky pre javoval. Je
pr avda, sú aJ takt umelci, ktorých žiadne verejné prob,lémy neinteresova li a
nelt.l.te.re~J. ~ , k~orl ~!iÝ vg_ svojlcb snocb.

Vezmite sl Rubensa - ten robil všetko,
1 politik u, i umenie. Ale čo Rembrandt?
I<de toho niečo ta ké zaujímalo! Mňa
osobne všetk y vec i va · svetovom d ianí
i u nás neobyča jn e zau jíma jú a vzruš u·
jú. No pocity odporu, žiafu a podobne,
ma povzbudzujú k ďalšej tvorbe - a le
hovoriť o nich, r ebelovať, sa ml zdá
zbyto čné.
.
O komponistoch sa hovorieva : }a .nič,
ja muzikant. Vraj neradi prejavujú svoj
názor, uzatvá rajú sa len do svoje j hudby. &tretia som sa často s takýmto názorom.
Pozrite sa, to s ú umelci. Umenie vyža duje síce ž lť vo svete, ale trocha inom,
povedzme: nie každodennom. A práve
ten chce umelec svojmu obecenstvu
sprostredkovať. Aby obecenstvo nežila
len na te jto zemi, na te jto zaprášenej,
zablatenej, zakrvavene j, zlej - ale pritom nádhernej zemi. Taký Beethoven
rozdáva v 9. symfónii radosť. A pritom
bol hluchý, sklamaný všetk5'ml Iud mi.
A to je "Ja n ič, ja muzika nt"? Nie sú
všetko slová.
Myslite, že môže existovať rozpor medzi zmýšľanim umelca, jeho ,.životnou
filozofiou", alebo nazvime to svetonázo·
m m a umením, ktoré tvori?
Nemal by som odvahu s údiť · o tom
všeobecne. Môžem však povedať za se·
ba: U m!\a to nemôže byť. Stáva sa, že
č lovek je niekedy na dne, že vo svojej
tvorbe h ľad á ba lzam, a z toho stá.leho
na pätia trocha u tečie - do nejakej Slovenskej suity . . . Ale už v Spomie nkach
ma vojnové l'JOCity op !!ť P.rikvač 1 11 ,

Aký je vá~ ná zor na slobodu umelca?
Co znamená a a ké dôsledky môže mať
podla vašich osobných skúsenosti nátlak
na slobodné rozhodovanie umelca, na
hudobnú tvorbu?
Ja poznám, čl rozoznávam trojaký nátlak: nátlak kolegov, z ktorých každý
považuje obvykle za smerodajný svoj
vlastný názor, nátlak obecenstva, tým,
že dielo nechápe, čl zle chápe, odsud zuje, neprtjtma a nátlak tzv. adminlstra·
Uvny. Ja som vo svojom živote všetky
tri vel a razy sk úsil. Aj ten admtnistra·
Uvny. Pamätáte s a na pr!pad so Scroo·
gom. Ale - tu som. Skoro by som po·
vedal, že mi dali ešte vi!čš! popud, via·
cej snahy robit dalej, neupadat do bez·
ntideje, zúfalstva, či r ebelovať. Rebelova ť áno - ale sám · v sebe, povedať
si: tak, a ja to predsa dokážem, ja vám
ukážem.
Možno, akokoivek sa to zdá č udné , že
týmto rôznym d ruhom nátlakov ďa k u
jem za vytvorenie svojich f.>il ť opier. Ono
je to velmi nepr!jemné v život e, keď
člov ek nemôže st~le robiť čo chce, k e ď
je neslobodný. Ale taký je už život. Zi·
jeme v kompromisoch väčšieh
či
menšich. Chceš zdvihnúť pravú ruku hovoria U: nie, ľavá by bola lepšia. Pardón - to nemysl!m politlckyl
Pre mňa nátlak, kritika, zneuznávanie
je vždy podnetom, aby som č !m ďalej a
čím väčšmi robil. To by malo byt dnes
cielom k aždého. Rečn iť o tom, že to či
ono je nemožné? Pre čo ? Načo? Treba
zatl8.t päste ",..,. a nedat sal

· ... ·•"'
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Zasvieti pražská lUCERNA aj unás?

~í sa · a~h

The beat goes on. Beat ide dalej. O tom, mysHm sl, netrel)a pochybo~ať,
pokiaľ ide o Ceskoslovensko (a tým menej ak máme na mysli vývoj v zahraničí, najmä v jeho koHske v Anglicku}. Presvedčujú nás o tom nielen
jednotlivé sp rávy z najrôznejších časopisov, ale aj dôkazy najadekvátnejšie, množstvo platní, ktoré produkuje gramofónov}' priemysel na Západe.
Neostáva však len pritom. Množstvo vystúpeni skupín (väčšinou dobrej
výkonnos tnej úrovne) dokazuje, že vývoj v beatovej hudbe sa nezastav'n.
O tom nás pr~svedčil aj II. beatový festival v Prahe, ktorý prebiehal tesne pred Vianocami, v dňoch 22. a 23. decembra v Lucerne. Výber za rok
19 6~ sa zdal byť uváženejší ako na prvom festivale, kde sa mechanicky
vybrali zástupcovia jednotlivých oblastí republiky. Na tento, teda druhý,
beatový festival pozvali jeho organizátori skupiny, ktoré vykazovali za rok
1968 · činnost na určitej umeleckej úrovni - a to nielen koncertn fi, ale aj
autorskú. · Zo slovenských skupín prichádzali do 'ťívahy najmä Prúdy a Soul·
men, k toré sa z'ťíčastntli aj vlaňaj š ieho festivalu, kde sa vermt dobre uviedli, preto ich pozvanie bolo len formalitou. Po luíze, ktorú skupina Soulmen
p relwnala, a po utvorení nového teamu, sa zo zá.sadných dôvodov skupina
nec hce exponovať na podujatiach podobného charakteru.
Od vlaňajšieho fes tivalu nastali aj v skupine Prúdy personálne zmeny,
nemali však vplyv na tvorbu skupiny. Naopak, táto si vytýčila , že
budúcnosti sa chce venovať len 1nterpretác11 vlastnej tvorby. Potvrdilo to aj Ich •
vystúpenie na festivale, kde sa pražskému publiku preds tavili iba s vlast·
nými skladbami, z nich Cierna ruža sa umiestnila v súťaži na druhom
mieste. Vel-ký ohlas u publika a odborníkov ma la najnovš ia pieseň dvojice
Hammel-Filan Pod výkladom s hračkami, ktorá bude aj na velkej platni
skupiny. účasť Prtldov na tomto festivale nebola tak 'Ú spešná ako vlani,
kde sa skupina dostala ako celok medzi interpretačne najlepš ie. Zavinil to
však aj priliš nahustený program pred Vianocami (príprava platne, nahrávanie v telev1z11) a v nie menšej miere aj technický handicap počas vystl1,pen1a (vypadol zosllH'ovač na organ, slabá modulácia reproduktorov pre
spev ) čo malo iste vplyv na bodové hodnotenie.
Okrem Prúdov vystúp111 na festivale v Prahe aj ďalšie d ve bratislavské
skupiny, ~lues Five a Mr. Jet and The Cannibals, z nich najmä Blues Five,
(známa je najmä z vystupovania vo .V klube) zaznamenala pekný O.spech
ako obj av festivalu a dostala sa aj medzi najlepšie skupiny na poslednom
koncerte. Uznanie si získala za precíz nosť, ale aj muzikálnosť vo svojom
prejave, ho'ci nemajú výraznejšiu osobnosť med zi sebou. Mr. Jet and The
Cannibals sú aj medzi bratislavskými fanúškaml známi svojou nekonvenč
nosťou nielen svojím oblečenlm, ale aj ponímaním beatovej muziky, najml:i
vo vlastnej tvorbe. 2ánrovo sa čiastočne pt•ibližujú ku skupinám, ktoré sa
zaoberajú psychedel!ckou hudbou.
Stvrto u skupinou zo Slovenska boli The Stings (Trenčín). Interpreta čne
n edosahovali 'ťíroveň našich špičkových skupln, no prejavili sa spontánne
ako skupina muziká.lna. Temperamentom vynikal najmä sólový spevák.
Celkove sa ria II. československom beatovom festivale zúčastnilo 17 skup ín. Najviac účastníkov boio 'z Prahy (9); po jednej skupine z Brna, Olomouca, Ostravy a Tábora a spomínané štyri zo Slovenska. Aj keď sa dalo
očakávať, že na festi vale sa op!it objaví ·skupina nevšedných kvalit, ako
vlani The· Soulmen, pl'edsa málokto počítal, že _sa . objav! skupina taká, ako
je ~lue Effect z Prahy. Základ tvoria gitarista Raclin Hlad !k a spevá k Vladimír Mišík, ktorí aj v jednotlivýcch kategóriách obsadili p r vé, resp. ,dL'Uné_,
miesto. Okrem toho sa skupina umiestnila v celkovom bodovaní na prvom
mieste a. V. Miš!k je aj autorom najlepšej s kladby festivalu Sunny Grave.
Na výkone skupiny vidieť, že kladie dôraz na profesionálnost výkonu jednotlivcov - či po stránke technickej, lntona Čnej, al ebo rytmickej, ale aj
k omp ozičnej. K týmto prvkom, ktoré tvoria základ interpretácie, pristupuje
po čas vystúpenia ten najdôležitejší (ktorým všetky skupiny nedisponuju),
a to zmysel dotvárať, či obmieňať melódiu, Improvizácie sólového gitaristu
R. Hladíka majll viac ako beatový charakter a obsahujú okrem toho sugestívny náboj, ktorému v beatovom slangu hovoria "odvaz". ·
Na festivale sa zúčastnil o vera dobrých skupín, ako napriklad Framus
Five so svojím spevákom Michalom Prokopom, George and Beatovens
s Petrom Nová.kom, Apollo Beat s Viktorom Sodomom, Flamengo s Karlom
Kahovcom, ktoré sa podie.Iajll na vývine beatovej hudby u nás v jej klasickom ponfmanf. Ciastočne sa z tohto vynímajú Framus Five a Apollo beat,
ktorf okrem klasické ho beatového obsadenia použivajú aj dychové nástroje, čim obohacujú svoju zvukovl1 paletu. Najprogresívnejšou skupinou
na festivale bola The Primltives Group, ktorá sa predstavila výberom najlepšieh skladieb amerických skupín Mothers of Invantion a Fugs. Tieto
sprevádzala na jrôznejšftni vizuálnymi efektmi, počnúc najkontrastnejšími
svetlami, cez svietiace žiarovky na odevoch a zhadzovania práško vej
hmoty, po zapa~ovanie bengálskych obňov na pOdiu. Na pohlad ja to veľ·
mi príťažliv é show, no poctia toho, ako na tieto vizuálne zvody reagovalo
pražské publikum, možno siídlť; že druh psychedeHckej hudby je určený
pre obmedzené množstvo Judf, ktor! vplyvom drogy vnfmajll túto muziku
v inej podobe. Ze rozhodujt1ca je samotná kvalitná muzika, to sa potvrdilo
n ajmä tý.m, že. iné (aj mimopražské skupiny) p r ijali Pražania p:riaznivejšie,
ako "pr.i mitívov".
.
'
Z •mimopraŽských skupin zaujali ostravsk~ Flamingo, najmä zásluhou
sp ev áčky Már.i e Rottrovej, brnenské Synkopy 61 vlastnou tvorbou (veľmi.
aktuálnou). Skupina· The Samuels z Olom.o ucá a The Kings z Tábora nedosahujlí kvaHt ostatných ~kup1n. Najml:l chlapci z Tábora majú ešte ver ..
mi málo svojského pre.j avu v prehratých ·skladbách. Sólov'9 spevák M. ko- '
lái' má ve!mi dobrý hlas, špecializuje sa však skôr na imitovanie Toma
Jonesa, než na vytvorenie svojského prejavu.
Tento festival zaznamenal velk9 úspech a v porovnaní s predošlým mal
podstatne vyššiu úroveň. Je to velmi dobrý znak pre cľalšf vývin u nás, ale
ťa žk o je pochoptt, prečo tento priaznivý vzostup beatovej hudby u näs chceme udržiavať len v užšom kruhu, medzi muzikantmi. Je známe, že na jej
vývin má podstatný vplyv názor širokého publika, ktorému treba dať
mo ž nosť konfrontácie v podobe koncertných vystllpenť, platn!, magneto·
fónových nahrávok, televlznych a rozhlasových relácii, čl prenosov a zaang ažovanosť mladých ludf na celkovom vývine. Napriek tomu, že v pražskej Lucerne sa zišlo niekolko tlslc mladých ľudi, tento počet neovplyvní
vývoj. Beatovu muziku treba konečne vymaniť z akejsi poloilegal!ty, aby
sa nepestovala len v ťizkom kruhu a nebola závislá na názoroch a ne·
prajnosti staršej generácie, ktorej je jej vývin ľahostajný, alebo nesym ..
p atick ý.
Pražská Lucerna bola už po druhý raz akýmsi lúčom do šera, no nepo·
darilo sa ho celkom osvietiť, ozdraviť. Dllfajme, že to už dlho trvať nebude
a že lúče pražskej "lucerny" sa v dostatočnom množstve a intenzite dos
tanlí aj ~u nám.. 7 ·
'

MARY
HOPKINOVÁ
Na začiatku nového roku by azda bolo
tr eba začať t9m, o čom sn v oblasti
pop-music v uplynulom roku najviac hovor1lo, a čo bolo na)vä čšlm prekvapenfm. V takom pripade treba hovoriť o
Mary Hopkinovej. Táto 18-ro č ná blondfnka zaprlčin!la neb9valú vec - st11la
sa v Anglicku tal<au populá rnou, že dokonca zatienila popularitu Beatles. samozrejme, že na takú pôvab nú konkurenciu sa nemožno hn evať - poveda l!
galantnf Beatles. A boli to oni, ktor f ju
predstavll1 vereJnosti, resp. Paul Mc
Cartney, ktorý pre ňu nap!sal pieseň
Those were the days. O svetovom úspe·
chu tejto piesne netreba veľa hovoriť,
poznáme ju aj u nás v podani Aleny Tichej,
Povedzme si v krá tkosti niečo o jej
pOvodne) !nterprétke M~;~ry Hopk!novej:
Pochádza z Walesu a v čase, kedy sa
všetko prihodilo, sa práve chystala za·
pfsať do hudobnej akadémie. Všetky jej
plány obrátilo hore no,hami pozvanie do
Lond~na : poz9val ju · Paul McCartney,
aby prišla . na skúšku, vraj by s ňou
chcel nahrať platňu. Mary odcestovala
do Lond~na a domov sa už nevrátila. Je
zbytočn~ poznamenávať, že skúška dopadla na v9bornú - jej vSŕsledkom ja
známa platňa Those were the days.
Mary b9va teraz v Lond9ne so svojou
sestrou, pripravuje sa na nahrávanie
LP platne a snaž! sa pochopiť, že sa z
nej sice neoč akávan e, ale celkom vilžne
stala hviezda l pop-music.
(nl

v

./

S'I:AI:HSLAV BAQHLEDA

Zo sveta pop-music
e
e

Velmi populárny hlt Beatles "Hey
jude". zostáva šlágrom aj čo do predaJa gramofónov9ch platn!; zatial sa
predalo 6 miliónov platn! a počfta sa
ešte najmene) s jedn9m miliónom.
Gordon Mllls, manager Toma jonesa
a Engelberta Humperdincka, uvádza
do sveta pop-music ďalšiu hviezdu;
je to spevák Leapy Lee. Za svo) hlt
"Little Arrows" dostal už zlatú platňu.

e

V ankete anglického časopisu "New
Musica! Express" kto je najoblúbeneJšl spevák roku 1968, zvlťazil Elvls
Presley pred Tomom )onesom, spevá čka Lulu pred Dusty Sprlengfieldovou. Co sa týka beatových s"upln,
prvé miesto s jasnou prevahou zis·
kall Beatles pred Beach Boys.
Rolling Stones nakrllt111 film pod
názvom "One plus one". Režisér JeanLuc Godard je vraj velmi spokojnSŕ,
Rolling Stones už menej. Povedali, že
sa Im pri súkromnom prem!etanl filmu chcelo spat.
• Oblúbená nemecká speváčka Manuela
vystupovala koncom roku v Hollywoode v známej americkej joey-BishopShow (ktorá už uvádzala hviezdy
pop-music ako je Frank Sinatra, Sammy Davis jr. a pod.). Show videlo
v televfzii asi 100 miliónov Am e r iča
nov.

e

Foto: K. Belickt

Waldemar prevzal
štafetový kolík
Chdpem záua'tnost plánouttdho hospodárstva a dlhodob'fích prognóz, no nte
Je ml celkom jasnd, prečo treba vystúpenie
popredndho
/Jeskoslouenskdho
speváka naplánouat u /Jase, kedy v Bra·
tlslaue takmer niet §tudenta. Prtpustme,
'te §peciflkum rozhlasoudho spracovania
a cele! stavby večera to predpokladalo,
no at tak sa dalo uroblt omnoho utac.
Hlavne v propagdclt. Organizátori sa
u utorok 7. tanuára v poloprázdne! Velkef hale PKO mohli presuedčtt, 'te l en
samotnd meno populárne/zo speváka na
propagáciu nestačl.
Zdante rozhlasoudho prenosu vtlačilo
ceMmu večeru nezvykltJ.
atmosfdru.
v prvef polovtct programu bolt hlavnOml aktdrmt Marika Kratčtrová, Jozef
Golonka, Ernest Weidler a cimbalová
mf.lztka Stdtnello súboru piesn! a tancoó. V druhej časti programu hral, spte·
1Jal a konferoval Waldemar Matu§ka so
skupinou Meflsto a ludovou hudbou. A!
teho osobnosť a osobltost dal! ue~eru
vzruch a spád. Vysoká aktudlnost, vtipnosť,

nápaditosť

a

spoločenskopoltttck~

podtext konjeransu prtttmalo vcelku
dobrd obecenstvo spontdnnym
potleskom . Ai napriek búrkam potlesku st u§ak
l!lovek z cel~ho programu odná§al ak'físl
z mle~aný pocit. Azda at z toho nesarodélzo a nie dost cttltvo usporiadaného pro·
gramu, ••

'
· POP MUSIC fORUM
69 patrilo . medzi
najatraktlvnejšle podÚjatia v zábavnej
oblasti na zači atku roku. V Prahe l v
Bratislave sa predstavili. poprednl Inter·
préti 36 zahr aničn9m agentom. V bratislavskej Tatra-revue, kde prebiehala
burza slovensk9ch a niektorých brnen·
sk9ch Interprétov (porladateľ KDK) sa
spojlla táto prehrávka do jednoli ateho
celoveč erného show. VeYk9 ohlas vzbudili svojlm výkonom "ohniví" Farkašovc1
so spevákom A. Judtom, Tanečn9 orchester Tatra-revue (ved'Ú cl Oldo Zeman ] 1
Kvintet Petra Smékala a bmensk9 or·
chester Erika Knirscha so sólistami. N'a
našich obrázkoch vldfte brnenskú só·
Ustku Alenu Tichú, ktorá .je známa aj
ako lnterprétka vlacer9ch slovenských
plesní a spievajúcu herečku ·Zoru Kolfnsku.
(is)

Po skončení festivalu
pop-music v Detve

Dvakrát kabaret
Premiéry: v Tatra revue a Za rampami
Na presilu účasti malých javiskových foriem v ko11texe slo•
vanského kultúrneho napredovania si nariekať naozaJ nemMe·
me. Naopak - v&kuum, ktoré v tejto sfére v láťlli.e, sn nechce
zrieknuť svojej moci. V porovnaní s rozmachom malých scén
napríklad v Cechácl\ sa Javl situácia u ' nás priam žalostná.' Prav·
depodobne náhoda prisp(lla k tomu, ze v krlítkom časovom roz·
p!lU sa bratislavskému divákovi punúl\li dve premiéry.
Prvlí venovala Tatra revue svojmu desiatemu jubileu. Na po~ es! osllív pripravila jeJ dramaturgia pásmo podla moŕlvov fu·
hoslovanu Zarlia Petnna SALTO MORTALE. Aj ked treba podot·
t<ň tl.r, že abs·e ncla pOvodné!io. s lovenského kabaretu pri tejto príležitosti ná~ mrzt vl&c ako doposlat, predsa celkový tlOJern
z predstavenia zanecháva pocit sm elého -prístupu na riešenie javov v na~om žtvot~l. Dramaturgia transponovala Peranov text do
~ lovenskeJ tóniny, neraz Zalostne distonujúCeJ (i l' ed odvaha
dominovala nad vtipom . .. J
Inscenácia Salto mortale rozhodne neprevyšovali:! predlohu.
RežiJne neprinieslo novoty, naopak. - pridí·žala sa osvedčených
nwnlér, ktoré sClboru už naozaj nejdú na úžitok. [Na <4'_uhej
strane ťoZko č:akaf zázraky od režijného vedenia, ked tqto ne•
má poruke v:tdy najtvárnejšt materiál.) Ľúto Je však, že časť
n ťunohy s~ tlevtmovala práci so spevákmi. Nedalo sa im patrič
ného prles\oru, (:tm bloky p iesní vyznievali hlucho a nezaujímavo. Celkove vSaK treba vftať pri predstavení odvahu a snahu
po aktualizovan!, čo je hybnou si lou každého politicky motivovaného kabaretu.

Oproblémoch,

neiasnostiach
anespokoinosti

K slovu su po dlhšom čase prillläsilo bratislavs ké televízne
šttl.dlo. Predtým sl vzalo pod ochranné krídla Las·,cu a Sa tin·
ského, teraz prezentovalo v bratislavskom f inak málo využitom]
Divadle Za rampami n'ov5' knbaret s novým obsadenim -- popožič!nva ným z in5'ch divadlo!. Oproti Tatra r evue mi:Í teievízia
obrovsk(! V5'hodu vo finančných m o~nostiac h a tým n ev1azanle
sa na to Isté kúdrové zázemie, čo sa pr ejavilo na celkovej úrovn! p r edstavenia. Tému sl vybral scenúristn a r ežisér jozef Krofta
- v dnešných pomeroch - cellw m n e vinnu č kú á n eub liiu]út::u;
večné man~elské problémy. Tým vš ak , Ze Krofta -režisér su vy·
výsil nad .Kroftu-autora, z!skal rozh odné viťazstvo. Jeho figúrky
s ú n esmierne živé, hravé, flgliarske , inteligentné, hráčsky fundované.
Kroftovo THf:MATO ... však - p od o bne ako v p r ípade Tatra
revue - zabudl~ akosi na prá cu s o spevákmi. Svoje šlágre zo
začiatku s toro čia bral! nes miernE! vážne, bez dávky r ecesie, k torá
dominovala pri slol,[t:Jsných lnterp r é to ch. Škoda, že tá to n erovnováha trochu narušilo dojem z te jto ina!' vydareneJ inscen ácie.
PETER CHVOJKA

štrnásťročná Magda

Han ic o v á ·- naJ·
mladšia líčastnl čka festivalu v Detve ~ ziskala uznanie a diplom za- mimoriadny spevácky výkon.
Foto: Ladislav Bielik

bomým hodnotením je~lnotlivých spevákov
Tretí celoslovenský festival spevákov a
slovenských noviniek pop-music. ktor ý bol v r.ajužšom kruhu, kde by sa n ebrali ohľa
v Detve, sa skončil v napätom ovzduši vzá- dy na morálne stránky celej vec! a tým by
sa odbúralo zbytočné podozrievanie a prílišjomnej n edôvery a upodozrievania. Pr1čin
bolo ni e koľko, pokúsim sa o nich napí sa ť , né sebavedomie. škoda, že oblas( pop ·music
ale ešte skôr spomeniem p roblém, ktorý je je asi jedinou v umenf, kde sa výsl ~dky neskôr organizačný, no má n esporne svoj od- očakávajú na záldade driny a v eč ných po·
chybností o sebe.
raz aj v umelec kej kvalite celého podujatia.
Výsledky Zlatej m že nejdem opakovať.
Ako s i priznali pra'covníci banskobystrického rozhlasu a detviansk eho Závodného Boli zverejnené v denn ej tlači - často s komentárom. Ťažko však súhlasiť s odbornosklubu A. S ládkovi ča, akcia presahuje ich
ťou niektorých riadkov, ak sa · čitateľ dozvie,
nadšen ie. Prakticky od s končenia festivalu
jednéh.o sa začí na pracovať na budúcom že víťaz Karol Konárik bol príkladom "neročníku bez člov eka, ktorý by tento fes- učesaných pohybov a jeho prvenstvo je pretival amatérov robil ako svoju profesionálnu kvap ením (l ke ct_ bol vraj hlasove veľmi
povinnost a nie iba z nadšenia. Dnes už dobrý ]" a v druhých novinách sa o tom istom spevákovi píše, že to bola práve pohyťažko pochybovať o ton1, čl sl De tva zasl(Ižl
podujatie, ktorém u dala zá klady 1'ažko by . bová kultura, ktoro-u sa vynikajúco prezen··
to val. Podobné laps us v sme s i mo nli prečí - ·
bolo "Detviansku Zla tí1 ru žu" prenášať do
1rrmló me-snr, · lflň'~strC'Il:S'Iíe tr-smr -priznat, že · -tať- o autorskeJ súťaži. R-ecenzent ti'F.n'fŕíka
Práca píše, že s a rozhodovalo podľa toho;
ak sél v De tve 11ezačne urýchlene pomýšľať
naprík lad o výstavbe vhodnej, priestrannej ako spevák pieseň dotvoril a· nie a ko bola
a akusticky vybav enej sály, celá akcia bude kv alitná samotná skladba. Aj k ed in terpre nielen ekonomicky nerentabilná, ale veci sél táciu . samozrejme • nemožno oddeľovať -od
viac poškodí ako pomôže. Podobné problé- momentálneho úspechu p iesn e, myslím, ;~P. .
v Detve sa nič podobné nestalo. Ak by p qro -.
my sú s ubytovaním celého štábu hostí, úta prihliadala na interpretáciu - a iba na
činkujúcich, pracovníkov rozhlasu a televíňu určite by bola z1skala jednu z troch
zie. Ako a kde na to vziaf peniaze? Iste· nie je to vec na t•ozriešertie novinárom, al e hlavnýc h cien pieseň E. Klimenta "Chladná
osobne som presvedčená, že pomoc a po- cesta " v podaní Evy Sepešiovej. Na druhej
chopenie by bolo aj. u vedenia Podpolian- strane sí autor člá nku protir ečí, ak píše,
skych sti'Ojárni, neja ké koruny by sa našli že: " ... podanie piesne Protest vháňa lo slzy
možno aj v Bratislave. V e ď podobné problé· do očí" - a teda zrejme na zá kl ade toho
ma la sú ť a ž n á skladba získaf väč š ie ocene ·
my sa vynárajú a j pri rôznyc h akciách l etných Podpolianskych slávností, ktoré s ú nie. Vážim si a utora, vážim sl interprétku
Protestu, nemož no však prihliadal' iba na
v Detve priamo viazané na pekné poč a sie,
pretože sa konajú v amfiteátri. Možno aj sub jektívne hodnote nie jednotlivca a preferovanie toho, čo vyjadruje naše mome ntá lo týchto veciach by bolo zauj1mav é hovoriť
ne politické cíten ie. Môže mi to byť pochona záv e rečn e j tlačovej por ade. Diskutovalo
sa v.š ak väčšinou o ďalš om uplatne n1 spevá- pit e ľn é ŕ1 sympatické, al P v umení s ú v prkov, povedali ' sa veci nie vždy pre verejné vom r ade platné krítérlú um e l e c k é, a j
kecľ verím, že skl adba nájde svoj oprávnený
u ši · a napriek tom u, že sa chcelc pomôcť
(na príklad vlaťíajšej viťazke ZlateJ ruže Ma- ohlas a má n a to p lné právo. Podob ne ne·
rika Klesn!akov ej) v ďaľš om uplatneni, té- mo žno s úh l as iť s tým, ak sa niekomu zdá
ma z bytočne narastala, h oci riešenie prí- text v íťaz nej sk ladby ;,slabš ím " (te xty sú
napo kon k dispozícii v banskoby strickom
tomn f nemohli h n eď poskytnúť.
rozhlas e a dúfam, že sa čoskoro spolu s no Ďalšou p r íčinou nezdra vého ovzdušia boto vou ča s ťou objav ia v naš ich obrázkových
li nevyslovené otázk y da porotu (ktoré však
č a so p is och J, a tak· ;;i možno ov e riť, že práboli boha t o t•ozdebatovávan é pr! niektorých
stolqch): "Prečo ne z víťazil ten al ebo onen, ve ). š tr asserovi a V. Muránskej sa podar1ll
najkv alit n ejšie t extové podklady k oce nenám sa páčil , pr eč o nehovorite o tom H
tamtom . . ." Myslím si, že por ota n ie je po- ným skladbá m. Piesne sa n ehodnotili iba
na lwnce rtH , ale l z play-backu, bolí k dis·
vinná obhéj,jov a ť svoj e m z hodnutla, naj mä
po zícii klavírne úpravy a texty zvlášť (oda k cíti, že otázky sa nie vždy kladú ib~a na
hliadnu c od toho, že väč š i n a č lenov poroty
základe odbornosti, ale č a sto p odľa t oho,
kto n a jednotlivca ako zapôsobil, teda z o- poznala skladby už od ich výberu do autorsobného dojmu. Uznávam subjektívny kon- ske j s ú ť až o J Nemám záujem niekoho obha·
jo v !=l t. ale v tohto ročne j Detve som si iba
zumentský názor, uznávam a j to, že porota
utvrdila názor, že v pop-1nusic je s kuto čne
sa môže mýli ť. ale 'treba vari pri t.r1ať, že
neobmedzei1á možnosť kr itizov a ť všetko a
nikto nemal zá uj em nl.ekoho poškodit , a bov š f~ t k ý ch s argumentom: "P rečo nie, veď to
lo ·by asi sprá vne, keby aj niektorí prítomní
d e nn e poč(tvam e . . ."
si uvedomili, ž e výkony vo fin ále boli v eľm i
Chce la som ·písať o tom, čo na tlačove j bevyrovn a né, pričom ce ny boh iba t :·i a -na·
sede
nechcel n ik to na ča ť. Detvianslm akcia
vyš e - výra zný tal ent (ako nap1'íklud mi nulého t•oku M. Klesn iaková alebo Eva Se · je fes tivalom mladých n.á dejí - napri ek to mu, že s a tu obja via sporadl clw aj vyzr e té
p ešJOVá) chýbal. Nehovorilo sa O konkrét·
nyc h prípadoch aj preto, lebo samo tn é au - té1 le nty. Nikto však nie je takým dokonalým,
aby nemohol na sebe pra c ovať ďa l e J A ten ditórium p r ijalo n eoficiálne rozhodnuti e, že
p red fórom takm e r sto ľud i je nev hodné vy · to pocit ne zalladzovanla "flinty do žita"
! ni e lH~ d y a j skromnos ti] mi na posledno m
č íta ť mla du t:ké mu spevákovi ch yby . Do bu
[()St ivalc c i1ý1Jal.
TEREZA URSINYOVA
ô.úc nos tí by organizá to ri mali p očítil ť s od ·

TOP TEN SUPRAPHONU
1. POD AKROPOLOU (Theodorakis ), sp. Z. Sycbra. hrá TO

Tatra revue, dl.r. J. Berczelle r .

2. STARÝ RODNÝ DOM f Butnan], sp. D. Gr úň , hrá sexteto

J.

Velčovskébo.

"3. CAS-ANOVA : J~'r.ánsky)', sp. T. Hubinska, · i1rá' '.ť'ÓC l( ' dir.
I. Horvá th.
4. ROMEO A JÚLIA (Mayer], sp. E. aM. Ma rkovci, TO Tat-

ra revue, dir. J. Berczeller.

5. TAM V MASSATCHUSETS (Gibb], sp. a hrajú Prúdy.
Krajíček, hrá orch. Karla
Krautgartnera
OD P OVEĎ (Andrew l, sp. Z. Kolíns ka, hrá o rch. J. Ber·
czellera.
PR ESKO Č MÚR (Pet us], sp. M. Laiferová, TO Tatra re·
vue, d ir. J. BEll'czeller.
LÁSKA PALI (Lieskovský), sp. O. Szabová , h r á soxt eto
B. Hronca.
JACKSON (Wheeler), sp. J. Bel á k ová a P. Ryšavý, hrá
sexteto B. Hronca..

6. TULIPÁN (Seidm a nn] sp. L
7.
8.
9.

10.
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Ako vo Zväze skladateľov vo federácii?
Estetická výchova naďalej pálčivým pn~blémom.
Pražské hudobné prebudenie
Bratislavská lýra 1969
Show-bussines v Cannes a San Reme
pravidelné rubriky, hudobný život a i.

KONCE.RTNA
A DIVADELNA
AGENTÚRA,
BRATISLAVA
Ili . cyklus komorných koncertov 1968- 1969
Koncertné sleft Cai. rozhlasu
Vitdy v nedeľu o 10.30 hod .
16. fe bruár a
23. febr uä r <t

Sequ elro Costa - klavir Portuga ls ko
Sylvia Rosenberg - husle.

USA
9. m ar ca
16. marcu
23. marca

Foers tr ovo trto - Prah fl
Pavo l Farkaš - husle
Mich al Karin - k lw;ír
Nina Hazu chová - mezzo-

soprán
Gus tá v l'~:~pp -- tenor
Eva Fischerová ...:.. k 1 aV J ľ
Eva Pappová -- klavtL·
Predpreda j a bmumtných vstttp en!ek v orgnnlza čnom odd elen!
Koncertnej a dlvadélnej agen tú r y, Bratislava , Lenin gr ads ká 5,
DI\

teL 347-57.

L miesto 30,- · K čs , IL miesto 20,- K čs , Il l. m ies to 10,- Kčs
['itudentl] . Predpredul vs tu peniek BIS, n ám. SNP.

LEONARD

môže samozrej~e znamenať len "narastanie"
stupňo
vanie" - presne vymedzené "rast h lasitosti< Crescendo môže teda znamenať stupňovanie búrky a lebo vášne alebo čohokol vek, čo len ch cete; ale nemôže byť
tým, k čo mu niečo rastie.

DERHSTEII
0-HUDBE

Týmto odbo čením chcem Jen zdôrazniť. ako vzácne
sa vyskytuje int eligen tná reč o h udbe aj rneclzt prvotriednym! s pisovatel mt. Huxleyov a Mannov Je na tomto svete málo a s ú to ojedine lé zJa vy. Ne7.ä bud nute lný
)e Huxleyho opis časti Beethovenovho Op. 132 v K o n •
tr a P un kt e ž i v ot a a tak isto odsek o Moza r tovom k vintete v Anti c H a y. Mann má nieko!ko naplnavých pasáži c hudbe v Ca r o vn om vrch u
a v D o k to r o v i Fa u 1- to v!. Tak! !udia - ktorí
niekedy tlokážu vyjadrJt slovan11 charakter hudobnl~j
skladby alebo vystihnúť podstatu j~~ J pôsobenia -- s ú
pre _nás hu~ob.níkov povzbuden ím, aby sm e sa aj nacfaleJ snažilt tieto Javy objasfíovať a aby sme dúfaJ!,
že sa ná m podari - a j keď len tu a tam - vrhnút lúč
svetla na to hrozné str a§idlo, na hudobný výztiam
"V9'znamom" v hudbe sa zaoberajú es te tiet, h udobníci a fil ozofi u ž celé stá roči a. Ras tú ht·omacty úvah ktor y-ro sa spravidla nepodarí nič, len pridať ďa lš ie 's lová
k záležito st! už beztak dosf ne jasnej. v celom tomto
množstve materiálu môžeme rozlfšif štyri vrstvy významu v hudbe:
l. Výpravné

literárn e

Učeň čarodej) .

významy

(Tiil

Eulenspiegel,

2. V9'znamy obrazové a ·vyvolávajúce ur~ité ovzdušie

(More, Obrázky z v)'stavy ).

3. Významy psychických stavov a reakc i!, ako je radosť z v íťazstva, bolesf, r oztúženi e, l útost.

vesemelanchólia, zlá predtucha; s ú naJtypi: ke jšie
pre romantizmus 19. sto ro čia.
4. Významy čis to hudobné.
losť ,

Zlatá
stredná
eesta
Dokon~enii

zo strany 1

Na túto magic kú prekážku narážame aj v dnešných
rtobíme nemolornú pokusy -.::aobchútl<:a!' s ňou
vedeck\' uplatňo vať fyzi kálne, ak ustick é, matema tické , a formá lno-logické zásady. Používa~e filOzofické
prostriedky, ako empir izmus a teleologické metódy.
I.enže čo t9'm dosiahneme? "Magicl< é" otázky zostávajú
bez odpoved e. Môžeme sa naprík lad s n ažiť vysvetliť
téinU Beethovenov ho k varteta tvrdenfm, že sa riadi
ťormovvm princípom syntézy: že je tu krátke konštat ovanie. (t éza ), po ktorom nasleduje "s p9'tavú odpoveď"
( a ntitéza J a po tom s tvárnenie, vyr asta júce z k onfl!k>tu
oboch (syntéza). Nemci hovoria tejto fo r me .s t o ll en" Iní ju nazy-vajú "sylogis tickou" . Slov1, slová,
s lová. P r ečo je téma krásna? V tom je to. Môžeme
nájst stovky tém tvoren9'ch týmto spôsobom alebo založených na obmenách tejto zásady; a le len jedna alel;lo dve budú kr á s ne.
Keď som š tudova l na Harvard ske j univerzite, uvere jnil práve vted y profesor Blrkhoff s ystém es tetického
m r a n i a - totiž snažil sa vyv i núť sys tém, ktorým
6y bolo možné kl a si fi kovať akýkorvek umelecký pr ed met ur čitou známkou krá sy na zákl ad e dane j stabilne j
stupnice este ticke j hodnoty. Bolo to uš !achtilé úsilie;
len že v praxi vyú s ťuje do slepej uličky. Päť !udských
zmyslov je síce schopných mera f predmet až po u rčitú h ranicu [zrak môže určiť, že ;,X" je dvakrát také
dlhé ako "Y"; s luch môže odhadnúť, že jedn a pozauna
hrá dvakr át tak hlasno alw d ruhá ); možno však merať
vlastné es tetické reakcie zmyslov? Ako sa Uši vôňa
brav čo vého mäsa od vône fazu le? Ake j fazule ? Ako
uvar enej? Surove j? V akom podnebi? Ak E ro ic a
zís ka 3,2 bodu, akú známku dáte Tr 1s t a no v i? Alebo Bach ov mu pr e lCtdiu na jednu s tra nu ?
Tápeme. N ap odobňu jeme vedecké metódy pri svojich
pokusoch vysvetlH magické javy pomocou fal<tu, s ily,
hmoty, energie. Avšak vy svetliť !udské reagovanie na
tieto javy jednoducho nedokážeme. Veda vie "vysvetliť " búrky, ale môže s n ácľ "v ysvetliť " s trach , ktorým
na ne ľu dia reagujú ? A a j kecľ to môže urob !.ť psychologickou terminológiou, o ktore j je, pravda, známe, že
je nes poko jivá - ako vys vetlí veda onen pocit ' čohos i
s l á vn o s tn é ll o, ktorý v nás búrka vzbudzuje, a ak o
rozlož! slávnos tný pocit n-a prvo činitele ? Tr i diely
e lektrického vzruchu, jed en diel s luch ového podráždenia. jeden d iel zr akového, štyri diely pocitu s totožnenia s neznámom, dva diely vzývanla všemohúcich síl
- nemožný kokta il.
Niek t orí Iudia však sk ut očne "vys vetlili" s lEt vu búrky
tu a tam, viac či mene j vydar ene - a takí Iud,i a
s a nazy-va jú básnici. jedine umelci môžu vysvetliť kúzla a č ary; jedine umenie môže zastupovať p rlrodu.
A 'práve· tak jédihe um:en ie --môže zastupovať umen ie.
O h udbe možno teda čosi povedať jedine tak, že sa
naplše hudba.
·
"Humbug" sa uskutočň u je dvojakým s pôsobom, po d l a druhu obecens tva; a jeden spôsob je h lúpejší ako
· druhý. Typ A je pestrá zmes v t áčiko v , v čeli čiek a porôčkov, k torá sa odvoláva na všetko možné pod sln ·
kom, pokial to nemá ni č spolo čné s hudbou. Pr emieiia
každý tón alebo hudobnú frázu, alebo a kord na ob lá ·
či'k , alebo na skalu, a lebo na . kozáka. Rozpráva his·
torky zo s úk r omia velkých sk ladatelov, a to a le bo
v-ymyslené, alebo v dane j s úv is los ti bezvýznamné. Hýri
anekcl 'Fiékými prí behmi, cit uje' výrok y s lávnych inter·
pretov, kochá sa v zl9'ch vtipoch a nevys lovitern y-ch
siOWlýc b hra čk á ch, žartuje s p,oslucháčmi, a o hudbe
časoch.

e

ne hovorí n i č . Ta ké pros tried ky pou žívam a j Ja: musi
k n im občas si ahnt.~t lwždý, kto vô bec o hudbe hovori.
Dúfam však, že to -robím vždy len vtedy, ke d histork a,
pod.obens tvo alebo metafora môže obJasnif a s prlstupnl! hudbu. a nie iba preto, aby som pos lucháča pobavil, a lebo - čo je omnoho l10rši.e - aby som odviedol
jeho myser od !Judby,' ako sa to r obi pri " hudolmopo·
p u larlzačnom hum bugu".
·
Typ B sa zaoberá rozborom, čo je ch vályl1oáné a
vážne myslené úsilie, ale rovnako nudné, ako je typ
A !ilOdlfza vý. Sld adá sa z viet, ako: "Teraz zaznie v dru hom hoboji téma hore nohami." Z a ruče ný uspávací
p rostriedok. Posk ytne vii m nanajvýš cestnú mapu tém,
akéhosi turistického spr ievod cu ho lým zem.eplsom
sklad b y; uJe zase vám okrem týchto povrchných zemepisných úda jov o lmdbe nič nepovie.
Naš ť astie ne zos táva každý slovn ý prejav o hudbe len
na úrovni h udobne j popularizácie. Do odborných časo 
pisov píšu au tori rozu mne, ale len pr e in ých hud obníkov alebo pre vzdelaných ama térov. Hudobný la ik je
na tom horšie, ak chce n iekd e n ájsť rozumnú re č
o hud be. l č asu na ča s s 11 však vys kytne a j nehudobn!k, k torý umotní laikovi vnilmú t do hud by, aJ k eď
ide Jen o d etail - o jednotlivú kadenciu, melodický
obrys, ha rmonicl{ý postup. Tak1 Iudia s ú vzácn! a neocenHe fn í. Podobné momenty ná jdeme u Platóna rovnalw a lÚ) u Shak espear a. Vnímt~vf a zároveň pre laika
z roz umiteľn!
by-vajú a j niektorí kritic i napt•ík lad
Sullivan, Newman a Thomson. Aj ur čit! románopisci,
ako Ma nn a Huxley, vytvorili pamä tihodné ,J d sek y, ba
celé kaplto.ly týka júce sa hudb y. Lenže vä čšina románopiscov a spisovat e!ov vôbec hovorí do s veta, kedykolvek vypustí z úst n i ečo o hudbe. A to sa s táva
často. Zdá s a, že literátov bohvie prečo · p riť ahuj e ako
magn et hudobná termtnológta - lilravdepodobne preto,
že Ich chytá posvätná hrúza z jej abstraktnosti. Ni č sa
nemô ~. e via c líš iť od zobrazu júceho li terárneh o spôso b u myslenia s jeho literárnou pojmovosťo u ako ne prec\metn9' hud obny- spôsob mys lenia s ústredený na
tvary, línie a silu zvuku. A prá ve tým sa nech á spisavater očarif - zis til som, že to v ňom dokonca vzbudzuje trocha závisti - takže túži zdôveriť sa s týmto
zvláš tnym, cudzím prostredlm. Skončí sa to obyčajn e
tak, že k e ď mu un il<á nezachytite lné m o t j u s t e
{vhodné slovo j, siaha čas to po s love g l i s s a n d o,
alebo cre s c en d o, aby vyjadril {spr-avidla chybne ],
čo má na myslí a to J!>ráve pret o, že sa hu dobné
slovo zd á t aké nezachyt!te!né. A okrem t oho je pe k n él Talianske slová majú v sebe takú eleganciu a pôvab! S c h e r z o. V i v a c e. A nd an t t n o. C r e s ce n do. V literatúre sa velmi č asto vyskytu je sl-ovo
c r e s c en d o, a to skoro vždy vo význame v y vr G ho J e ni e.
" Búrka sa s tup ňovala k veJkému crescendu." "K e ď sa bozk áva l!, dostúpil tlkot ich sŕdc
crescenda planúcej vášne." Nezmysel. Cr e s c e nd o

jedine tieto posledné. si zasluhu jú hu d ob n 9' r o z .
bor. Prvé tri môžu obsa h ovať združené pred~tavy, ktoré je dobre poznat (ak zodpovedajú s kladate!ovmu
zámeru l ; inak' s ú vhodné len na !ubovo!né zdôvodňo"
va nie alebo na to, aby sa s kladba urobild k rajšou
z obchodných dôvodov, o ktor 9'ch tu už bola reč . Ak
máme hudbu "vys vet!ova ť", mus!me vysvetlovol h ud bu,
a nie celý rad mimohudobn 9'ch prP.cl s táv k toré okolo
ne) na r ás tll ak o cudzopasnlcl.
Hudobný rozbor určen 9' laikovi s(ažu Je jedna vec:
l\femôžeme to tiž po u žívať vy- tu č n e hudobnu terminológiu; tým by sme SVOJU ob e ť oclraclili. Musíme sa ob eas
u c h9'Jiť k ut•č i tý m mimo huclobným predstavám, ak o jfl
na prík lad náboženstvo alebo spolo čensk é fakt(Jry a lebo
historické sily, ktoré mohli mať na skladbu vplyv. Rozhodne nechceme hovor i ť na prfl iš nízke j úrovni; lenže
na al<eJ vysokeJ úrovni môžeme hovori ť, a by sme nestr atili s pojenie s posl uchá čom? Kdesi medzi h udobnopopu larizacným h umbugom a č is t o tech n ickou diskusiou leží zlatá s tredná cesta; ťa ž k o sa h laclá, ale je
možné JU nájs ť.
Práve s touto istotou, že je možné JU n á j s ť , od važujem sa hovorit o hudb e v televízii, na platn iach a na
ver ejných prednáškach. Kedykoľvek ·mám I"DCit, že sa
mi to podarilo, je to tak pr eto, že som asi tú zlatú
stred nú cestu našiel. Nemožno ju nájst bez presvedče 
nia, že obecens tvo n ie je velké zviera, a le rozumný
organ izmus, k tor y vo väčšine p~;Ipadov túži mať prehlad a znalos ti. A tak sa vša de, kde je to možné, snažťm hovoriC o hudbe o l ó no c h h udby; a všad e,
kde sú potrebné mimohud obné pojmy na odkaz al ebo
na objasnente, snaž1m sa voliť t ak'é -crkrut:Iy pojmov,
ktoré ma.jú pre hudbu v9'znam -- naprík lad národn ost··
né tendencie, duchovný vývo j - a ktoré asi IJOii a j
súčasťou s kladate ľovho vlastného ved omia. K eď naprík lad vysvet!ujem d žez, vyh ýba m sa obvy klým pseud ohistorick9'm výkladom f "z New Orleansu proti prúd.u
rieky" j a sústreďujem sa na tie s tránky melódie. harmónie, rytmu a tď., ktorým i sa d žez llši od všetke j ostatnej hudby. Keď hovor ím o Bachovi. musím sa zmieniť o je ho náboženskej vier e a duc hovnom poňa ti sveta, ale vždy v zmysle tónov, ktoré vytvori l. Ke ď sa
s nažlm vy jadriť problém v9'beru, pred k torým sa ocitá
každ)' sklada tel, beriem si na pomor skuto čnú nepoužltú skicu k prvej vete Beethovenovej Pi a tej. Inými
slovami, hudobná popul arlzácia nemus í by ť humbug.
Odkaz na mimohudobné • oblas ti môže byť u ž ito čný, ak
s lúži výk lad u tónov; a j rozmanitos ť "ces tne j m11p y" mô že p o slúžiť, ak pôsobí spolu 3 ne jalwu ústr edn ou myš lienkou, ktorá dokáže zamestna f pos lucllá čo v u inteli genciu. V tom tkvie zla tá s tredná cesta. ktorú som azda - ako skromne dú fam - dosiahol na nas ledu JúCich
straná ch.

Na tomto mie ste začínam e uv erej ňovať na
seriál prednáš ok Le onarda Berns teina, v k torých sa p okúša odhaliť p r e d l aickým poslu c háčom pravý z m yse l hudby. Jeho
prednášk y, k toré vych ádzajú na celom s vet e
i v kniž n ých v yd aniach·, s ú nie l e n púta vé svo jou formou, a le za ujmú vec no s ť ou výklad u .
Veľmi r a d i v 'Hudobnom živote prinesieme
1 úva hy, podnety a poznámky našich č it a 
te ľov k publikova ným textom, prípad ne k téme, l<torá je taká večná a provoku júca a ko
hudba sa m a. Ucelený výbe r z prác Le onarda.
Bern s t eina vyd á v prie b e hu t ohto roku vyda vate!s t vo
S upraphon
pod ná z vom ., Rado sť
z hudby" . Náš seriál boJ p rip l'avený v s poluprác! s pražsk ým! kolega m i a predpokladáme,
že ná jde l u naš ic h či tateľov ohlas a pom ôže
im vniknú ť do tajov hudobného umenia. MysUme si však spolo čn e s Ber 11s teinom že
r ozhodujúcim k r okom v tom to s m e re nie je l e n
o hudbe črtať, a le pre d ovše tk ým - hudb u po pokra čovanie

čúvať.
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JAN
IJ{KER
o sebe
a iných

veciach
...

MysWm, !e a) necntiac vzbudzuje v nas každé umelecké dielo predstavy o jeho tvorcovi; ke!t je velké, múdre a krásne, vldl sa nám aj on
sám múdrym, velkým a krásnym. Trošku si ho Idealizuj eme a robi nám
to dobre. Potom ho spoznáme a zrazu zistíme, že je čl ovek o m- alw my.
Má svoje slabôstky - a tešíme sa z toho. Dodáva nám t o pocit istoty
a dôver y - v neho i v seba.
A ešte viac sa tešíme, ke'ér nič nepreds tiera, ke d je taký, ak ý je,
a predsa nám to nebráni vzhliadať k nemu s úctou i liislw u. Alebo práve
preto. Ten veľký a múdry č love!< pozná cenu úprim nos ti. Ľudské city
sa o'bvykl€1 prejavujú skromne, viacej sa preclťujú. Sedlš s človekom,
ktorého obdivuješ a ktorého máš rád, rozprávate sa o n ie č om celkom
inom, a predsa to cítiš - i on to cíti. Si mu za to vďačn ý .
Takýto dojem mäm z rozhovoru so skladateľom Ján om Cik kerom. Je
veľmi srdečný, úprimný a bezprostredný. Necháva sa spoznávať taký,
aký je. Debatuje zanietene, s maximálnou pozornosťou, záujmom, nepodceňuje žiadnu úprimne mienenú otázku.

Co je pre vás komponovanie a ako
komponujete?
.
O tom s om ani nepremýš ľa!. Je to potreba. Komponovanie je pre mi'ía ako
každodenný chlieb. Ale komponu jem ť až 
ko, veľmi ·ťažko. Tak , él kn Sél d orába
•l.()'ikaždodenn9 c!J iie lJ. PJ,' Ht:u jem prav id eln e,
~~-Ka!ďf"'"cteii, v nedelu l sviatok. Oddych
nemám rád. Rýchle sa zberám do ďal
šieho diela.
Ako je to podľa ·· vašej osobnej skúsenosti s inšpiráciou? Napadajú vás hudobné mylilienky pri komponovanf, alebo si už vopred, podla určitej nélady. a lebo ll&Ujimavého zážitku, vytvárate urči• tý okruh kompozičných nápadov?
To je striedavé. Snažhn sa vopred
dostávať do nálady a premýšfam, ako
na to. Pri komponovani jedlom r astie
chut, tak!e nápady v priebehu komponovania narastajú, inšpirujú sa akosi samy
sebou. Casta prichádzam na nové veci
na nejak ých zvlášť zaujlmavých miestach - viac pri klavfr1, ako za plsac!m
stolom. Pr! komponovanf väčšieho diela
trvá takýto stav komp o zič n e j nálady, in§pirácle, ča sto permanentne aj nieko!ko
r okov.
Zmenil sa rokmi váš prístup ku komponovaniu, teda spôsob robenia hudby?
Iste, ako sa men! sám č lovek, s táva
sa tučnejším, pohodlnejším, alebo č o ja
viem, plešatým, ako sa mení jeho zmýšlanie a zlíluby, rovnako sa meni aj spôsob komponovania, ciele, k toré chce dos iahnuť. Clovek stále hfadá, nikdy nie
je so sebou spoko jný. Co som už napísal, dokončil, to j e h otová vec a z tohto
hladis ka už stráca pre mňa vyznam. Te·
raz Ide zase o to, !sť ďa le j - a le podla
svojho. Je to ve čná snaha človek a dostávať sa do nezná mych polô h.
Je v tom teraz viacej pokoja?
Práve naopak . Posiupom čas u je v tom
uvedomovanie sl - proslm to nie je f~t·
lošná skromnos ť - chýb u nedostatkov.
A potom - s kúsenost prináša vždy viacej eventual!t, ako myšl!enky pod ať , uviest, rozm!es tnlt, a tým je rozhodova·
nie stále ťažšie. Kým je človek mladý,
tak si myslf, že je všetko v poriadku.
C!m je starš!, tým viacej s a spoznáva.
Nuž, a pozna nie začfna predovšetkým
poznanlm svo jich nedostatkov. A to je,
myslfm, tá 'p ravda, k torá ženie každého
človeka vždy za n leč!m novým. To uvedomenie sl: ešte toto neviem, ešte t oto
mus lm, eš te to chcem. Tá velká Iudská
zv ed avos ť . . .
Aké máte pocity, ked' dokončilo nejak& · skladbu í'
Cim je skladba dlhšia ( povedzme taká ope ra - to je práca nlekolkých r okov), tým menej sl to stačfm uvedomiť.
PreQstavt.e s!, niekofkoročná sús tavná
prácá zrazu prestane. A mô j život, úprimne poveda né, Sil v te j chvťll stane
prázdnym. Druhý pocll je úna va, vyčer
panosr, ktorú som pc. celý ča s niekol koročnej práce vôbec necHil, únava po
stálom na p!it!, po stálom udr žovaní S il
v Inšpirácii. I)alej radosr - ale h n eď
zasa pochybnosti: dobré je to, nie je to

dobré? Trochu aJ určitá pýcha, alebo
hrdosť - že som to dokázal. C!ovek pozná svoje sily a je rád, ked si Ich ove·
r l. Vlastne - stále sl to musf ov erovať.
Ako počúvate svoju hudbu na koncerte? Dokážete byť divákom svojej vlastnej skladby?
Nie, vôbe'c nie. Som ú:i:11sne zaangažovaný, a preto ma často udi vuje, ked umelci pristupujú k ·môjmu dielu s men·
šou zodpovednosťo u .
Co hovor(te na interpretáciu svojej
hudby? Bývate sklamaný a ako to na
vás pôsobí? Ja si predstavujem, že to
musí byť pre skladatela velmi nepríjemný pocit, veď konečná tvár jeho diela
závisí nakoniec od niekoho iného, je
vlaatne vydaný na milosť a nemilosť.
Ja som velmi vďa čný každému umelcovi, k torý s a podujme na moje dielo.
Velmi ma mr zí slabá interpretácia. Najhoršie sú reprízy pri operách. Utrpia
velký pokles úr ovne ll dakedy anl na ne
už vôbec ne jdem. Mysllm sl, že scéna je
čosi podobné ako nástroj u virtuóza.
Vir tuóz nemôže hrať jeden koncert dobre a druh ý zle. Preto je to so symfonickými dielam! lepšte. Tak by to malo byť
l u opier. Uvedomenie sl tejto závažnosti poctivej umelecke j práce určuje úrov e ň v oboch prípadoch. Sme, priro dzene,
ludla, a poklesy niekedy s ú. Ale niekedy je až neuveriteln á tá nedbalosť.
Sú nejaké markantnef~ie rozdiely pri
interpretácii u nás a v zahraniči?
Sú, rozhodne. Môžem z vlastnej skú•
senosti pov e dať, že v zahran ič{ je v prist upe interpré ta ' k umelcovi a k interpretácii jeho diela zása dný rozdiel. Je
to určitá d cta a r ešpekt. Nehovorfm, že
u nás niet nijake j tícty. Ale často mám
dojem, že zo zle chápané ho kamarátstva
- lebo tu som pr edsa len Jano Cikker
.- si u nás tnterpré t dovoH to, čo sa
tam nemôže stat. Kamarátstvo je dobrá
vec, ale v poctivom kumšte by ma lo isť
bokom.
Myslíte niekedy pri komponovani hudby na zrozumltefnosť vašej hudby - te·
da na obecenstvo?
Pri komponovaní ml !de predovšetkým
o to, aby som sám sebe dával odpovede,
a by to, čo komponujem, bolo vo či sebe
s amému opravdivé. Rast náročnosti tvor·
by skladat e ľa, všetko nové čo prináša,
musí nara ziť na nepochopenie obecenstva. Považu jem to za prirodzené.
Máte vo svojich operách ne jak6 auto·
biosraflcké črty?
Ako operný skladatei nemôžem zo s tať
nikdy neutrá lny vo č! svojim operným
postavám. Cinoherný dramatik vyjadruje
rečou kona nie a vzťa hy postáv. Ja musim vyj a dt· o vať hudbo u, typom h ud by
s voj v zťa h k týmto osobám. Skoro so
všetkými hlavn ými osobami v mojich
oper ách (nielen s jednou, a le a j troma,
štyrmi ) sa v ur čitých okamihoch tak
stotožnfm, že sa ml zd~ . ako by som to
bol ja. V el m i blfzky ml je l ďno~ fk . Ale
v ur č i týc h o lw mi !H•c!l ~J te n Gajdošík.
Alebo vezmi 1ne st Scrongea, te n mt je
zvlá šť blízky. No nleketl y aj ten Koled-

hfček. Podobne vo Vzkriesení - Nechiud ov, Katuša, ale vedel som sa vllt aj do
úbo lléh(l Sme!kova, ktorého obera a usmr tia. Muslm chl!pat a citU Íl ludml,
vžtt sa do ich pohnOtok, konania, nech
to znie akokolvek oko fráza.
Co by vb viac mnelo - lll' krltlka,
alebo rahostajnost obecenstva?
úprimne povedané, velmi an! jedno.
Strašne by ma mrzela vlastná Iahostaj·
nos f, keby som stratil chuf k omponovať .
Utrpel som aj velmi zlé kritiky - napriklad v zahranič!; utrpel som u:ll aj
! ahostajnost obecenstva. Dôsledky, ktoré
som z toho vyvodzoval, boli v!lak pre
m i~a skôr ved!aj!!ie. Nehovorlm, že ma
to trochu nemrzelo. (jeden anglický kritik napr. nap!sn l, že pôjde radšej na divoký western, než na moju operu. No,
da j su mi svete, nech l del)
Co ai myslUe o vzťallu obecenatva
u nás k svojim akladaterum - teda aj
k vámí'
Ja mám zo vztahu obecenstva u nás
pt·evažne dobr9 poc it: c!tim radosť, po·
chopenie i úctu. Prirodzene, a j u n(ts je
o becenstvo málo vyvinuté. Ale najhoršie je obecenstvo snobské. s tým mám
. zlé sk úsenosti.
A pocity pri uvedenf vaiilch skladieb
u náa a v zahraničf? ReaguJe tam publikum inéč? )e snobskejiie?
Každé obecenstvo má svoje zvlá§tnostl.
v zahra ni č! je obecenstvo vleobecne
spontánne j!lle, ked sa mu niečo nepáči,
tak píska, a lebó Ináč vyjadruje svoju nespokojnos!. Ale pride na koncert čl
predstavenie. U nás sa mJ stáva !né obecenstvo ani nie ja zvedavé na skladbu. Pískanie mt Je mll!iie ako lahostajnosť. S tou som sa v zahranič! ešte nik·
d y nestretol.
Co komponuJete terazí'
Práve som dokončil operu podla RolJanda "Hra o láske a smrtlu.
Ako ste priilll na myllienku komponovať tftto operu?
je to vlastne objedná vk a Bavorske j
štátne j opery v Mních ove. Dávall objedná vku Henzemu, Benneto vi, Pendereck emu a mne. K t e jt o t éme ma prlv i eďli
vlastne nakladat elia, lebo ma na ňu upozornll!. A ja som st ju vybral, lebo ml
vyhovovala.
.Mohli by ste poÝédaf, ako ste prlatupovali ku komponounlu tejto opery?
Predovšetkým si sáll) upravujem. libre tá, pretože si musím text pri spô sob iť
pod la toho, čo pre môj hudobný zámer,
pre to, čo chcem hudobne poveda!, vyhovuje.
Takže hudobná predatava je trochu
prvoradá?
Nie celkom. Tie dve veci idú naraz.
Moja hudobná predstava ma inšpiru je
k výberu textu a ten zase inšpiru je môj
spôsob vyjadrenia hudbou. Konk rétne
prL Rollandove j hre som ,Sí\. snažil postupnvať pod ra dx.a maturglckých princípov,
k toré som už naznač il yo . Vzkr iesení:
s tými všelijakými !ntérmezzam!, s akýmisi abstraktnými scénam!, nie zažitým!,
ale videným!. Oproti originálu som vsu·
nu l rôzne v1zie - naprlklad zbor za
scénou v úlohe svedomia, alebo zbor
v úlohe Iudstva ap.
Potom s! r ozoberám a uvedomujem
štruktúru jednotlivých scén, vztahy jednotlivých postáv navzájom, monológ y,
d ialógy, zborové scény, Oalej musím stále myslie ť na proporčnú vyváženo sť jedn otlivých hudobných celkov - teda na
formové č l enenie.
Naj ťažši e je nájsť vyhovujúci t yp hudby. Kým sa ml to flOdar!, odhadzujem do
koša ldlá náčrtov.
Niekedy som sám prekvapený napatiaml, ktoré vzniknú v dlalOgoch nečaka
n ými výbuchmi, približovaním a oddal ovaním postáv - v tom ma trochu vedie
taký drama tický cit. Oalej je dôležité
správne metrum. Nuž a ešte musím myslieť na zákonitosti javiska.
Hudbou teda vyjadrujete celkovú nl·
ladu, atmosféru, naplltle, nie, le by ste
si naprjklad vopred motivicky charak·
terizovali Jednotlld postavy • ••
To sa od Jáno!iťka postupne zmenilo.
Ale aj dnes sa ml určitá vec, ur čitý moUv vr acia v rámci nejakého celku, situácie, 1 keď to nie je tak vyhranené vo
vzť ahu k jednotlivým osobám a veciam
a ko v star§!ch d ielach - napriklad v Jánošíkovi.
Ako by ste charakterizovali svoj tarajiU kompozi!!ný štýlí'
Hradám. A snažím sa vyu~lt v§etko,
čo s a dá.
Ako sa vám javí terajšia mladá senerácia z hladiska pocitov vaiiej generácie pred trldaiatiml rokmi, dá sa to porovnávaťí'

Neviem. Všetko sa men! a teraz to ne·
môže byt také isté ako predtým. No pr ivilégiom mladosti podla mňa je: hlada t. Casto bťirll vo, nerozvážne, ale hl adat - a nie kopír ovať. V tomto oh !ade
mám troška obavy, že sa u nás pr!liš
vera koptruje. Viem, že moji žiaci nemôžu kom ponova ť ako my, a te mrz! ma
môj poCLt, že sa dali oklamať novými
systé mnml , že málo bojujú o seba.
Nechceli by ste urobiť malú vdtbu,
ako to bude s hudobným vývojom vo
svete ďalej - či smeruje k syntéze, alebo sa bude ešte ďalej trieštiť na nové
smery a prúdy?
Teraz sa už dospelo k tomu, že treba
urobiť hop alebo t rop. Alebo rozbijeme
hudbu a urobfine - ako Nemci hovor ia
Gel'llusche, - a lebo urobíme h ud bu. A
je pod!H m ňa najvyšš! čas, aby srn e sa
k tejto hud be vrátili. Tu )e rozhod ne
( Pok račov ani e na 5. str. J

<

(Dokončeni e z Z. str.'J

~ t{jm, aby bol zauf!mavf}m pre naf!lr•
Jte vrstvy vtdelan(/ch umen·tamtlov•
n{jch tudt. Ak ho bude ~tm vlar: lud2
s radosfou tmat, urobt sa prt hudbu
viac, ako keby tlzko !peclalfzovanl
teOT•etlck~ avahy zautall lsn malO kruh
tJttatelov.
3. Mysltm, ~e hlavn~ probMmy slo·
vensk~ho hudobn~ho ~Ivota pred
federdciou a po net - zostalt rovna·
ké. Osidva tedlne dľ.lfaf, ~~ s narasta•
tactm pocitom zodpovednosti, (vyplfí·
vatactm zo skutočnosti, ~e svoJe vect
st s f.lplnou kompetenciou buď vyrte§lme, alebo zbabreme, bez mo~nostt
v{jhovorky na niekoho horeJ vzrastie
1 zdrava amblcla a aktivita.

~

Ilja ·zeljenka,
hudobný skladate!
1. Cakdm, že novi] fzudobnO tJasopts
bude obr azom hudobného ~Ivota na
Sl ovensku a nte muzedlnym dokla·
dom, teda mal by mat čo nafvlac čer
stvl]ch . sprdv zo v§etkl]ch častt na§ef
zeme. Keď!e krafe buda zru§ené, bolo by dobré, k"eby mal zo v§etk{jelz
oblastt dopisovateľov.
2. Malt by ste sa obrdtl! na v§etky
okresné ndrodnl vfíbOT'I} - odbory
kulttlry s otdzkou, ako pldnuftl
podporU hudobna kultdru n12 svojom
tlzemt, ako tn§pelctort pre kuztaru za·
bezpelWt tento asek do budactch ro·
kov.
Na S-KNV bol vypracovanfí velmi
podrobnfí a konkrétny pldn tlloh
v spofent s Jzudbou pre kraf, plan bol
zo§krtan{j, tak~e z neho takmer nl/:!
nezostalo. Nlektorl funk ctondrt st
myslia, !e hudobnd k ultara sa da rea·
llzovat tba rel:!amt , nevedia pochopU,
!te na tomto tlseku je tr eba v ytyč ov ať
konkr étne tllolzy, realtzovM telz, a tak
krok za krokom Isť vpred.
3. Za najdôležitej§í problém považujem ozaj "pružné" spo jeni e eentrálnyclz hudobných tnštžtactt všetkého
druhu s oblasfa mt, v rdmet oblastt
vytvorenie určitých miest ako hudobnl]ch centier, a to predov§etk l]m tam,
kde sa vtlčšte Ľudové školy umenia.
V ~ ade t am, kde sa príSlu!Jníci umeleck ej f r onty, mali by tito ma ť slovo na
zodpovedných fórach, kde sa r ozlwdufe o hudobne/ kult are. V teréne sa
deje zatial opak . VtUnym problémom
zostava vytvliranle takých podmienok
mimo centra, ktor~ by bol! pr ftaWv é
pr e mladých umel cov a ldk alt Ich žiť.
mimo centra. Mdme federattvny štlit,
ale hudobnd kulttlra nemô~e sa obm edzova ť Zen na Br atislavu, Košice,
žilinu a Pr ešov, čt Banska Bystricu,
. · celé naše Slovensko by malo ožiť veľ
kým l!ur/obn.ým ruchom.
Zita Strnadová-Paráková,
rla dltel ka ĽSU, 'Žia r nad Hronom

...

1. Od nového časopisu očakdvam
predovšetký m ak tudlnost, "Ak o spolupr acovnlk SlovenskeJ hudby vidím
najlep§te, ako aktudlnosf čas opis u
~r pt Jeho dlhou vl]robnou l ehotou. To
mei tento dvoft{jždenntk odstráni(,
Slovenska hudba sa tak mtJ~e veno·
vat svofmu p6vodndmu poslaniu, kto•
ré mu ddva §tattlt časopisu Zväzu slo·
vensk {j ah skladateľov a teho označe·
nie "esteti cko·krtttckťl r evue", t. 1·
venoval viac pozornosti recenzii tvor·
by a riešeniu zdvtižnýclz t eorettckgcli
otdzok. Nov!} časopis by mal blj( hu·
dobným spr av'odatom, pru~ne r eagovať a hodnotiť hudobné udal osti na
celom Slovensk u - a azda t v celef
federtíclt, veď hodnot enie hudobn~ch
udal ost! mlmoslovensk!}ch a tnformťl
cie o nich vtJbee sa dô le~ttou zl ožkou
hudobnl!ho ~iv ota .
2. My sltm; te nový časopis by mo·
!zol byt dobrou trtbtlnou t pre diskuste o v!ietk!}ch hudobných problé•
moch. Jeho dvottfí!dennd frekvéncla
a - dafajme - krdtka v!}robn(z lehota
bu mohla tJ.,at tfímto dl skusutm čt po·
l emtkám ( nebo/me sa telil J nál ežit l}
spád a mo~nost dosiahnutia v!}sledkov v pomerne krátkom čase,
3. Pr oblémov te vera. Naprtklad:
dobudovanie koncertných tn§tttt1oit na
Slovensku, preto~e po U!lto stránke
v Slovenské/ soclalisticke/ republike
stofíme e§te v~dy nižšie, než v kul·
ttlrneJ oblasti česke /, kde te určitO
nélskok dan!} dlhšou t r adtctou . Ak
meime tento ná.slcok dohn a ť, mustme
i hudobnej k ultúre venovať Vličšlu a
naJmä odborneJšiu organtzačntl pozornos( než dopostal'. Neuzatvdra( sa
v!}mene kultúrnych hodntJt nafmlt
s če skou kultúrou, preto~e federdcta
by nemala znamenať ochudobnenie.
Bude treba sústavnefšie propagoval
slovenska hudobna tvorou v českých
krafl ndclz a t alctte!t sačasna česktl
hudbu u nas. Vyriei11( otdzky vyučo 
vania kompoztcle na kon7,ervat6rtácll,
v k tor{jch odUš•lf}ml aspektamt v čes·
kl]ch krafoch a na Slovensku vzniklo
vera neJasnosti a nedomy slenostl
{treba konkrdtne odstrlinlt nesamO·
statnosť a zavtslost komp oz tčndl!o vy·
učovanta na štt1dlu niektor ého nastrO·
Ja, k toré vedte nutne k pretažentu
adeptov a znižuJe možnost i vl}sledkov
práce l . Myslím sl , že IJ tomto v§etkom IJy mohol IJyt i r.ovQ časopiS
velmi ná!Jomocný
Juľaj Posp!šil, hudobný skladate ľ

l

HOSŤ

Z VIEDNE
vo filharmónii
Tretí abonentný cyklus Slovenskej f ilharmónie uzavrel v dňo c h 16. a 17. januá ra t . r. koncert, ktorý dirigoval zaslúžilý umelec Ladislav Slovák. Spolo č
n ým rysom všetkých čfsel programu bo.
lo muzikantsky velkorysé zdôrazňovanie
pr!slušného obsahu, ktoré dqm!novalo
niekde viac, inde menej pred r>recizitou
JOdnotlivých detailo v. Vo ve lkej miere
sa na tom podielali tak ume lecké naturely účink u júcich (dirigenta a sólistu l
=tko aj (najmä v l. čísle ) technická
úroveň a pomerne krátka študijná d oba orchestra.
Program otvorila jedna z na jvydare·
ne jších a najpozoruhodnejšfch operných
ouvertúr Gioacch1na Rossiniho - SEMIltAMIS. Celkový úč inok z Jej podania zoslabovala miestami (najmä v zvukovo
pri eh ľadnejšf c h úsel{och) menšia pohotovosť a slabšia intona čná zdatnosť nástr ojov d ychových - tal!: drevených, ako plechových.
S veľkým záu jmom sme pr ivítali popredného viedens kého pianistu Alfréda
nrendela ako sólistu v IV. koncerte pre
klavír a orchester G-dur, op. 58 Lud-

Dirigent Ladislav Slo.vák a viedenský kl-avirista Alfréd Brendel, ktorý
s orchestr~m Slovenskej filharmónie.

Foot<>: Já-a Bakala

Mŕtva krása
cim elementom. Ak k tomu prirá tame
naivnú barokovú preko m pl!kovanosť !ib,
reta, k toré hraní<:! s uezrozumite lnostou, nemôžem sa ubráni! d ojmu, že autonómne hudobné kvali ty Xer xa sú sice
dostaču jú ce pre koncertné pód iá, ale
požiadav kám modernéllo operného divadla Xerxes zoclp ovedá pramá lo.
.
·Možno · ma v tomto smere ovp lyv ňu je
aj problematlčnost Gyermekovej inscenácie. Uvedomil sl nedostatky pr edlohy
a t•adšej sa vzdal pokusu v ychádzať
z toho mála, čo poskytu je ako tvorivý
materiál. Záp letkovost príbehu a príto mno sť lwmickeJ figúry sluh u Elvira,
viedla ho k posunu do vďa č n ejších polôh bufí'y druhej polovice 18. sto r očia.
Pokúsil sa oživi! Xerxa javiskovou ·formou divadla na divad le. je to ve ľm i raz·
šíren9 a exploatovaný pr!stup tam, kde
Je dielo v prvom pláne divadelne má lo
výrazné. Predpokladom však je, že m us í obsahova ť také prvky, ktoré dovolu·
jú možnosti oscil ácie javis!wveho tvaru
medzi divadelnou a životnou realit ou.
Xerxes, a ž na ni ek o ľk o prvkov takéto
možnosti postráda, ba vážny obsah, a
najmä formová pevnost ár!! ich priam
vylučujú. Okrem recitaUvov niet prakticky priestoru pre výraznejš iu nadsádzk u, Improvizáciu a nadväzovanie kontakt u s hľadi s kom. V prológ u bratis lavského predstavenia vás režisér namaškrtl - a po poslednom spadnutf opony
ztstlte, že ste Iba zaclt!ll vzdialenú vôňu z kuchyne. Prológ na · spôsob vystú·
penia principá la, niekolko úklonov po
árii do publika, použitie revuálky a kl aľlačky, to je všetko, čo zostalo zo zámeru divad la na d ivadle. Po dvoch tuctoch
statických árU je to oza j velmi málo.
Bezradne sa cťtlli herci. Prekvar>1li kultúrou pohybu, ale vo výber e tvárnych
prostriedkov čerpal! každý z iného vre-

Prvý
v ton1to roku
~·iois K1'ima ako d irigen-t prvého koncertu jamého cy·klu Ceskoslovens::ého rozhlasu si zvolil celý prog-r am z diel domácich autorov. Velmi zaujímavo v ňom
vy-0nela k-onfrontácia súčasnej s lovenskej a česk ej hudby v dielach Ferenczyho a Boi'kovca, V obidvoch
skladbách prevláda ten Is tý princlp prfs tupu ku kompozíc!l, trocha ra cionálny, emociáln e zdržanlivý, zameraný na bohatú a dokonalú polyfónlu a zaujímavé
ry.tmlcké č lenenie . V tejto neo-lílasickej línii s ú obidve
sk ladby velmi príbuzné, hoci každá z nich predstavuje
svojbytný obsahový s vet, ta•k že, ako sa jav!, skutočn e
nebolo možné lepšie voll.ť: prvá polovica programu,
reprezentujúca súčas nú hudbu, dosiahla tak pri am
Ideálnu jednotu.
Podanie Fer en czyho Serenády pre fla utu, klar inet, fagot. harf-u a slá-čikO·\llý. o!.'chester nieslo v sebe ešt~ vždy

ca. Pred ovšetkým však - a to aj v rozpore s režijným zámerom - r>oňali svoje úlohy pr lliš vážne. O. Haná ková (Xerxes ) sa snažila o vznešen ý, štylizovaný
pohyb, I:. Baricová ( Arsamenes ) nepochopitefn e miešala krásne, poetizujúca
gesto s naturalistlckou mimikou, akoby
cltlla )aviskovú plochost postavy, A. Peňaš ková
( Atalanta) vybavila barokovú
intr igánku črtam i z arzenálu Musetty.
A výtva rn ík ľ· M. Gábor i pražská kostýmová yýtva r n! čk a Z. Kadrnožková s i
pom9.1ili barokovU preb ujnelosf formy a
režijný posun s ne'vkusným miešanim
všetkých možných farieb a štýlotvorných prvkov. Nechápem horizontálne ~
rozčlenenie · javiska na dve polovice, ak
zadná plocha slúžila iba na od chody a
prlchody postáv.
Krása čis t9ch á rii po hodine predsa
len trochu unaví. Možno by stálo za
úvahu škrtat, pretože jednotvárna, trojhodinová koncertná r>rodukcia je neúnosná. Istotu spevákov, ktorá imponovala, nemožno pr ir &tar len solídnemu
č as u na naš tudovanie, ale aj prá ci dirigenta G. Aucra. Ale recitatívy sa vliekli
a zabiJ!!Ii aj 1 tú poslednú možnosť bu- ,
dovania akéhosi napätia. Celku by prospelo aj rýchlejšie tempo tých á rii, ktoré to spevácky i obs ahove dovo ľujú .
Keďže bratislavský sóllstický súbor nemá s barokom prak ticky žiadne skúsenosti, ťažk o hovor!f o štýlovosti spevác·
kych výkonov. Boli na úrovni, ale nemožno v jednotlivých prípadoch súhlasiť , ak sa kultivovanost speváckeho r>rejavu dosahovala spievaním v piane a
mezza voce. Händ la treba spievať plným
hlasom, čo neznamená, že to musi vyzme ť ver istlcky! Je to, pravda, otázka
predpoklad ov, a le i speváckej techniky.
Preto sa ml najviac páčil dramatický d ife rencovan ý Xerxes O Hanákovej, kultivovaný, vyrovnaný prednes N. Hazuchovej (Amast ris) a úspešný návrat na
javisko A. Svobodovej v úlohe Rom!ldy.
JAROSLAV BLAHO

stopy nie práve r>riaznivej situácie, v ktorej sa orchester ocitol súčasným odchodom oboch doterajšíc h dirigen tov. Nec!tili s me všade plný kontakt medzi dir igentom a orchestrom: po technickej stránke r ealizovali di·
r igent i orchester partitúru r>recfzne a bez kazov, no
výsledný dojem .n ebol vždy plne výrazovo presvedčivý.
Najmä okrajové časti trpel! n edos tatkom vnútorného
napätia, dirigentovi sa nepodarilo strhnú ť orchester
k výkonu, k torý by pre kr očll iba technickú r>recizitu.
Možno povedaf, že sa nepodarilo pre kona ť úskalie, kto·
ré je v zna čnej č asovej rozlohe týchto čast i, llranWi a cej miestami l s únosnosťou . Stredná časf - á ria vyznela za to celkom presvedčivo . Espreslvne poňat ie
dirigenta z nej vytvorilo ťa ž isk o s lcladby (hoci usporia 1
danie finálnej ča sti dáva nám pr ávo k predpokladu, že
autorom zamýšľané taž lsko by malo byť v nej). V sklad-be dominoval výrazný a kultivovaný tón slá čikovéh o
orchestra; komorne ladené sólové nástroje boli technicky preclzne a vo svo jej súhre zvukovo vyrovnané, no
nie vždy sa vedeli proti mase sl áčikov presadiť.
Neoklasické ladenie Boi'kovcovej Symfonietty bolo
vhodným d oplnkom sk ladby Ferenczyho a umožnilo d a ť
prvej časti pr ogram u jednot ný ráz. Kllmove podanie te jto skladby však malo v sebe v.i ac iskriV-osti a výrazovej

hosťoval

Trio viola d'amore

K preQJiére
Händlovho Xerxa v opere SND
•
Z čas u na čas sa pokúš a bratislavská
oper a rozšfrit svoj obmedzen ý a na diela 19. storo čia or ientovaný repertoár.
Smerom k súčasnej tvorbe sa jej to vce lk u dar! a vychádzajúc z reality súboru,
ale najmä obecenstva, treba považovat
z posledných sezón za záslužný čln aj
prítomnos-ť Brlttena a Menottiho. Snaha
po bezprostrednej Informovanosti a vý·
c hovné zretele (v zmysle súboru i publika l žiad al i návr at a j k predmozartov·s ke) opere. Po ús pešnej ins -~enácli tT\,aj ~t r o v ~ kého Or[eR, ·a E1.1 rydiky a • nlfľtté J
usľelínom _uv~den: problematického Sveta na Mes1ac1 velk ého symfonika Hayd na, siah la opera SND v tejto sezóne až
k . baroku, k Hä nd lovej opere Xerxes.
Neviem, či prem iéra Xer xa pomohla
r ozrušif jednu z legiend, ktoré opriadaJú diela niektorých sk laclate !ov. Ak totiž vylúčime z dr amaturg ického hľ a di s
ka momenty pedagogické a is té as pekty
v e ľm i lákavej, ale v podstate samoú čel 
n e j tendencie progresu pre progres, stoja pred na mi kvality H!l.ndlovho Xerxa
ak o krása mŕ t vej ženy. Obrovská melo dická invencia, dokonalosť formy, vzne-'
šeno sť, vyr ovnanosť . hladká. priam cuk ríková kantiléna - a na d ruh e j strane
násto jčivo s a vyná r ajúc! pocit, že je to
dielo až príliš po značené svojou, pre
dnešok už veľmi odť ažitou dobou, k rásny, krehký, ale muzeálny exponá t. Pozera júc sa na Xerxa očam i dnelíného
operného ; divade!nfka možno dielu barokového veľmajstra odpus tiť vše ličo,
napríklad citeľnú popla tno sť manieram
talianske j opery série - ť ažko sa však
zmieriť
s absolútnou nedivadelnosťou
predlohy a . a~!lenciou skuto čného opernéh<> drama.ti-čnoa. Tridsiatke krásnych
ár-ií nechýba vnút orná dynamika a dramatický ná boj, sú to samostatné drá my
v malom [st-oji za zmienku, že repetícia
prvej vety da capo ár ie je v . možnostiach výrazu kv.a.litativne oveľa bohatšia,
než jej prvá verzia) - opera však ako
uceltmá dtamati-ek·á stavba neexistuje,
lebo k usé recita.tívy nestačia byt tmelia-

wi-ga vari Beetliovena. Chápanie a s tvár·
nenie diela sa nieslo v ll1amení vý razného u p rednos tňovania emoclonalneho
obsahu. Brendel je umelcom s neoby čaj ne bohatou fantáziou, s výraznými ro·mantickými r ysmi. Nemá technických
problémov i jeho dynamické spektrum
]e široké a pestré. Primárnosti okamžite j inšpirácie obetoval však miestami
kultúru tónu ( zr e jme sa na tom pod i eľa l
l nástroj, ktorý mal k dispozícii] , vybrúse- ·
nost niektorých detailov pt•i dynamických
prechodoch alebo tr!lkoch. Určit é r ysy romantického pátosu a agogických výkyvov vykazovala najmä prvá /5 asť. Naproti tomu meditaHvne zasnená 2. čast
i strhujúce bujaré finále nies li p e č ať
velkej umeleckej osobnost!. S tak ým plnokrvným chápaním Beethovenovho stýlu plne kor ešpondoval i spofahlivý, viac
ako solídne vy pr acovaný or chestrul ny
spr ievod. Impromtu G-dur, op. 90, č. 3
od Franza Sch uber ta, ktoré Br endel zahral ako prídavok, plne zaujalo krehk ým, lyricky spevným, o ad fah če ným intimnym výrazom.
Dramaturgia programu, ktorá nesledo.
vala štýlovú chronológiu, plne rešpekt o.
vala grad ačnú líniu. Záverečné suity z
bale-t u "Daphnis a Chloe" od Mauricea
Ravela za použitia zboru (Spevácky zbor
SF, zbormajster Ján Má ria Dobrodinský l
boli priam exhibiciou prlvalu orchestrálnych fa rieb, strhujúcich rytmov za sade.
ných do r ámca agogicky pevne s tmelenej, rozvážne a nana jvýš presved či vo vypracovane j dynamicke j formy.
-ok·

Pod t ýmto názvom vystú pili 5. januára
v koncert ne/ Sieni Cs. ro zhlasu v . Bratislave trafa pražskí umelci - Jaroslav
Horák, Zdenék Pltter a Frantlsek Pasta
ako sólisti na staré nástr oje violu
ďamore, lutnu (cheorbu i a violon. Dnes
zvuk týchto nástrojov ;e ožlvovaný naj mä vďaka zahranilJným na/zrtívkam [ t
keď v poslednýc/z r okoc/l. ai českí umelct nlfako za nimi nezaostáva/ú/, 110 polJut tieto nélstrofe koncertantne ie sviat·
kom . A tak bratislavské obect?17.slvo malo
unikátnu prtzet itost zozntlmif sa .,na
Vlastn~ u~t " so zvlá§tnym mi:ik kýrn. a! zan2atougm - Zvukom kedy.st veľmt ~~-:-~:
. rozšir éného inštrumentára. <;koda len,
te ttíto m ožnosť !]evyužilo - azda mala 'na tom vinu a; zmen'l miestnosti
koncertu, nako~ko p6vodne proponovand Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca bola nevyktírená . . .
Programovd zostava 1'ria ďam ore veľ
mt š(astne spájala do jedného čfsla niekoľko skladieb jedne; · Stýlovet prove·
niencie. Na/prv odzneli ukážky ntzozemskej polyfónie, potom anglickej re nesancie a' tri diela Louisa Couperina.
Druhú, polovicu vy plnili barokov~ a klasické skladby. Pravd(lže, za u;t mavosťou
a hodnotou skladieb . zauJala omno ho
viac prvá polovica programu. ZvldSť duo
violy ďa more a violonu Le Serviteur od
(acoba Tadi nghena, fa ntasie Johna Caopera, H enryho Purcella a Louisa Coupe-'
rína očar_tli n eobyčaJnou nápaditosťou,
hlbkou a sviežosťou. Poslucháč, odchovaný zväčsa na klasickom a r omantickom r epertoári, mal možnost poznat, že
staršie slohové epoclzy za ntm nijako
nezaostťlva!Ct ba skôr naopak: zauJmCt neuniformovanosťo u mel odzckef Invencie, prekva pivosfou stízvu kov a na;nzä schopnosťou vyslovit mnoho na mal ej ploche s minimdlnym množstvom
prostriedkov . .
1'rio viola d'a more je vyrovnaným ensemblom, vyznalJu;Ctcim sa peknou kulttírou zvuku. Iba zriedkavé tntonalJné
kazy hráča na violu d'amore občas na·
rušili (ale nezotreli} veľmi pekný do·
fem.
IGOR VAJD-A

is toty. Tiež jej s tru čnejšie proporcie dali lepši !lredpoklad pre pochopeme klenby základného výrazového ob!'ysu každej čast!. Rovnocenná dychová skupina v tejto
skladbe da la možnost vä čšie h o roz vin utia kontrastov,
č o popri jej rytmickej nápaditosti ju umožnilo výraznejšie podať. Napriek s voje j citovej zdržanlivosti
skladba vedela zaujat, i keď, žia l, i v ne j (vo finálnom
rondel tiež došlo k poklesu vnútorné ho napäti a.
Vyvrcholentm bolo nesporne uvedenie Dvoi'ákovej VIII.
symfónie. Je j velkolepá formová klenba, vcelku pokojne a vyrovnane r>lynúci proces, na niekt orých mies tach
hymn ičnost a mužná lyr ika vedú k t omu, že niek tor!
vykladači jU označujú ako symfó niu prírody. To všetko
sa v e ľm i plasticky a výr azne prem ietlo v K!Imovej interpretácii. Dôverný vzť ah k dielu (Klíma ju dirigoval
spamäti) a plné dir !gentovo sústredenie strhli orchester k velmi silnému výkonu. Zvuková p lnosť a tónová
tvá rnosť sláči kov , vyrovn anosť a. farbitosť dy cho v, úplná precíznosť celého orchestra ukázali, že tzv. problém
rozhlasového orchestra v pristupe ku klasike je skôr
problémom dirige ntským: tu sa ukázal orchestPr výraznejšie v roman tickej hudbe Dvoi'ákovej než v sú č as n ých
s kladbách, ku k to rým jeho denná prax vy·vára v!l č š i e
predpoklady.
jURAJ PO~ P l š i L

