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PETER FALTIN 

Medzi idylou 
a bezradnosťou 

Zvolame mimoriadnych zjazdov umelec
kých zväzov bolo najkonkrétnejším a sú
časne najjednoduchšie uskutočniteľným 
činom, vyplývajúcim z atmosféry minu
loročnej jari. Ich úlohou . bolo vyslovit 
stanovisko k práve prebiehajúcemu ob
rodnému procesu spoločnosti a sformu
lovat stanoviská a úlohy umeleckého 
frontu v normalizovan1ích podmienkach 

! života. Zjazdy mali dovfšiť jedno nera
~ do st né obdobie vývoja našej kultúry, 
, v ktorom bola umeniu vnútend úlolw ko-
rektora oficiálne j moci a na ktorú sa ne
dobrovoľne podujala z dôvodov zabezpe
čenia minima priestoru pre seba i pre 
spoločnost, pričom túto úlohu plni la 
v postauení nerovnocenného partnera. 
Zjazdy mali manifestovat dovfšenie tohto 
procesu, ako i začiatolc normálneho part
nerstva politiky a umenia, v ktorom by 
umelci nemuseli už iba striehnut na po~ 
litikov, ale v konštr uktívnej atmosfére 
mali spoločne a bez vzájomného napätia 
real izouaf profil demokratického socializ
mu. Patrí však asi ku kr utému údelu 
nášho umenia, že býva z času na čas za
skočené uývojom udalostí. . . 

V období príprav mimoriadnych zjaz
dov totiž •1ik netušil, akými peripetiaml 

' prefdú idey fanutíra, v mene k torýc/z sa 
tieto začali pripravova! a aké nové vý 
mamiJ nadobudne samotný termín nor
malizácie. 

,Z,jazdy umeleck ých zväzov - na kto
rý.~h" sa v uplynulých dňoch zišli divadel
níci, filmári l hudobníci - sa tak us k u
točnili v paradoxnej situácii, ktorá - sú
diac podľa priebehu skladateľského zjaz
du ako i podta ohlasov na zjazdy ostat
tlých zväzov - podmienila ich pokojn1í 
priebeh, ktorý možno interpretovať i ako 
výraz súčasnej našej normalizácie. 
Keďže žij eme v dňoch, Tcedy nedošlo ku 

konkrétnym činom namter eným proti prí
slušníkom Zväzu a kedy akt solidarity 
príslušníci Zväzu viac deklarujú ako pre
citujú, nepovažoval zjazd za potrebné vy
slovovát svoje obavy, ale prijal rezoltíciu 
tla rovnako všeobf!cnej úrovni, na akej sa 
uskutočňuje celá dne.šná politická komu
nikácia. Sloboda, suverenita, socializmus, 
demokracia, r ehabilitácia - to sú slová 
s prebohatým obsahom, ktorý sa síce po· 
maly vyprázdt'íuje, ale i tak v nich zostá
'va aspoň nádej. Predstavujú dnes v~ac , 
ako znamenali pred rolcmi, hoci zname
najú menej, ako znamenať mali. Rehabi
litačná komisia predložila vyčerpávajtícu 
správu o rehabilitáciách, pričom súčasr1e 

klarovala, že nie je komisiou žalovacou. 
predaugustovom období sme však zmy

sel r ehabilitácií videli práve v analýze 
príčin a v označení vinníkov, lebo zadost
učínenie ukrivdeným znamenalo iba re
labilitáciu polovíčatú. Dnes sa uspoko
jujeme s touto f ormou, l ebo po augusto
vom šoku sme r adi, že sa naše najčíer
nejšie obavy nesplnili, a že úne si z toh 
to pojmu zachovali aspor! toľko. Volebnú 
komisia previedla votby skutočne "naj
demokratickejším" spôsobom, aký nemá 
v dejinách Zväzu obdoby. Bolo však pri-
veľmi málo času na to, aby sa českoslo 
venský občan naučil o demokracii nielen 
hovori(, ale i demolcraticTcy konat. Dieťa 
zomrelo skôr , ako sa naučila dýchať: 
zjazd v otázlce volieb - podľa môjho ná
zoru - ,nevyužil svoju šancu, lebo sa dal 
zmanipulovať - hoci demokraticky. Tento 
spôsob manipulácie považujem za ešte ne
bezpečnejší ako manipulanstvo dil<:tatúry. 

· lebo je menej prie1ttadný a ponecháva 
aspoň opoj nú dávku o demokracii, ktorá 
Sl.! redukuj~ rw chaotickú polemiku _o ve
Ciach mipoŕl.s'tatných. ,z·. každej; bezrad
nôsti masy, z každého chaosu ťažia tí , 
ktwí chctí masy ovládnutj' To n~má .byľ 

! vyctlka -JaZ IL Chce to vyť skor dwg-

1 
: ,lóza príčin. pre ktoré zjazd prebiehal t ak 
ta nie ináč. 

..",.,. · :~~ tak sa""v situácii . ked y sa mobilizačný 
impulz konkretizoval v období odpo ní· 
éaHej demobilizácie, hľadalo namiesto for · 
muläcie ueľlc(/ch .plcínov východisko v po· 
dobe Tcompromisou ideálu s •·ealitou, pri
čÓm sa . zjerzd zacií1Jtil ' toho jediného, čo 
ie z januára ešte k dispozícii a pofctlsil 
sa o národné sebadefinovanie Zväzu, za 
podmier-ok nového . . Há topráuneho ~sp~
riadrmia. O JZevyltnutnostl federaltzacte 
l)ik nepochybuje a považuje tento éin za 

pR HLÁs E l E MIMORIADNEHO ZJ~!li!1S~ 
K · SÚ.ČAS.NEJ POliT-IC KEJ SIT UÁ'CI'I 

Mimoriadny zjazd Zväzu slovenských skladateľov sa schádza, v · mimoriadn.ej · po
liticke j situácii, , ktorá poznačila nielen priebeh samotného .zjazdu,, ale ,bude -prav
depodobne rovnako sprevádzať i · jeho budúcu prácu. Preto v ď-alšej činnosti · zavä-
zujeme orgány zväzu: . , 

l. Aby nepripúšťali nekvalifikované zásahy do špeciii~kej sféry umenia, aby 
ochraňovali suverenitu a nedotknuteľnost tvorby, aby zabezpečovali i maximálny 
priestor pre slobod.nú a rovnoprávnu sebarealizáciu všet.kých' prísluš nikov zväzu, 

2. Aby chápali pojem federalizácie zväzu ako formu ]eh.o správy, ktorú Je .. treba 
naplniť demol,ratickými spôsobmi jej fungovania a , aby. v .. to~n .. zmysle .nechá,pa)i 
odkaz januát·a 1968 za ulwnčený konštituovaním národného zväzu. Federáciu chá
peme ako predpoklad pre pal•račovanie a dovŕšeniP demokratizácie, ako . aj pre -
vybudovanie zdravých a ovganických vzťahov s česl,ou hudobnou kultúrou. Varuje
me pred tendenciami stavať Slov~nsko a jeho · oficiálnu politiku do protikladu so 
s.účasným politickým vývojom v Cechách. 

ii. Aby sa bezpodmienečne dožadovali svojho práva vplývať prostredníctvom ko
ordinačného výboru umeleckých zväzov .a Slove~tského ·národného frontu -na ob~a
dzovanie čelných ťunkcií straníckych a štátnych, týka~jicich · sa sfér.y kultury 
a umenia. V súčasnej dobe nás znepokoju jú nejasnosti okolo osoby vedúceho ideo
·logického ·oddelenia úV KSS prof. dr. Miroslava Kusého, voči ktorému sa· uplatňujú 
diskriminačl)é pos tupy za jeho názory. 

4. Aby . v prípade potreby uplatnili účinné a rýchle opatrenia v duchu -stanov, 
dotýkajúcich sa so lidarity s tvorivými pracovníkmi. 

5. Aby za žiadnych okolností neustupovali v mene .,reality" z principiálnych sta
novísk pojanuárovej politiky za hranice morálneho imperatívu, vyjadreného hes
lom: Sloboda, socializmus, suverenita. 

6. Aby vo vnútrozväzovej práci citlivým prístupom ku každému členovi prakticky 
realizovali heslo socializmu s fudskou tvárou. 

7. Aby dali podnet' ku stretnutiu s predstaviteľmi ostatných tvorivých zväzov 
s cieľom prerokovať súčasnú politickú situáciu na Slovensku a zaujali k nej stano
visko. 
Stotožňujeme sa s rezolúciou mimoriadneho zjazdu Zväzu československých skla

dateľov. 

Ili& Z&! SS a au a .taataa ezau s; a: a s :s aa_z mae 
nevyhnut uli najmä preto, aby sa . nam1esto 
trapn'ých dialógov o rozpočtoch a množ 
stve zahraničných ciest mohol začat' sku· 
točný dialóg t vorby - bez obáv, že ví
ťazstvá jedných oslabia pozície druhýc1l 
ako i s r izikom do vlastných radov, že 
svoju nešik ovnost nebudeme móct v rov 
noccmwj konkurencii zdôvodňova( ne
prajnosťou tých d r uhých. Z jazdové roko
vanie však v prijatej ,ezolúciz zdôraz 
•zilo, že chápe federáciu ako potenciálnu 
i ormu vlády, ktor ú je možné naplniť rô::-

. nym obsahom a zaviazalo v. tomt o :zmysle 
·wvé or gány Z~äzu, aby sa pokúsilo lente 
•nodel napl nif v.Ljlučne demokraticku fun 
·;ujúcim rnecltanizmom. 

., Stav beztiai e, r; lctorom sme sa oc~tl • 
ako na .prechodne.l Stáci l medzi časom rú · 
cGiúa starúch rnoäíel a l!rozbu víťazst va 
nových mýtov. v:: lwclzuje pocit •tedefini
tívnosti násho ZvClzu. Aby členstvo. ale 

defimtivne neupadla ,do únavy bezvýsled · 
ného menévrovania medzi krajnostamt, 
aby sa mohlo konečne zachytif nzečoho, 
čo má preň zmysel, zmysel - povedal by 
som - v tejto ch víli osudový, lebo bez· 
•adnost, pasivita a letargia dávajú votn(J 
nr íechod všetk ému, čo je proti nám , pro
ti rtašim cielom a záuj mom, nesm ie nové 
l)edenie Zväzu vyprázdniť morálnu pries · 
tor tejto kultúry, ale musí ho - práve 
t nes - napl•1it mo:!nostamr a var iantam• 
per spektív, pre ktoré má význam žit r. 
pracovat Pracovat bude rnocf umelec tým 
uiac, čím ' uiuc bude leho Zuäz angažova
ri!Í za "Uft>áraníe T?odmienok ore jeh(. 
sl obodnli nrúcu. 1ebn •; apačnom T?ripadr
hrozí možrzosr ze apolitickrí Zväz óude 
orgwu~ovat hudobné kcie a hudobníc• 
lmdt~ '11U.~íet •tamies to hrania a l!ompono · 
t:Ufll(l o n iif 1>niouaf () priestor. pre SCQO 

i pre Zväz. 
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• Dva pohľady na 
Burlasov Planctus 

• Na margo slovenskej 
pop-music 

• bist .z Viedne 

Snfmka: K . . Vt · 

čó' ... 
' . , 

.. · l ... ·.- .... ;,\ 
' . f,, .. 

od ·nas . . . 

očakávate? 
V ús ili. čo - najobjektívnejšie .vyhmatať 

š irokú problematiku . s lovenského hu-
. dobného života, obrátili sme sa - hneď 

na 'začiqtku naše;j činnosti - na zoďpo
vedných pracovnikov . n ašich hudobrtych 
inštitúcU, ako aj tvorcov a interprétov 
s nasl~du,i,úciml .troma . otázkami, ktoré 

. sa us ilujú .2:istit! .najzávažnejšie . probfé-
my. . 

l. čo . očakávate od nového · hu dob~ 
ného časopisu? . 

2. Ktoré otázky nášho hud,obn~ho 
života považujete za najpäl(5ivej~ie a 
potrebné, aby sa časopis ~imi zaobe-
ral? . 

3. Čo považujete za najdôležitej· 
ší organizátorský problém v · sióven
skom hudobnom živote -v.· rámci no
vého federatívneho usporiadania? -

· l . Odpovedtím r tíd na ·anketu nové
ho l!udobTJ.ého t!asoptsu .a zo .srf}.ca vi
tam teho ·zr,od v .predpoklade, .že .ne
bude sledovat tendencie zánžlcu. časo
pisu Slovenslctl hudba. 

Namiesto ottí.zlcy: "čo. očakávam od . 
novd_l}o hudobného .. časop~su", radšel 
vy slovu fem ~elanie, aby redakčná rada 
podchytila čo najväč~t okruh publi
cistov a sna~ila sa podporu publi· 
r!istlckg rast i manš!ch hviezd hu
dobnokrltlcket slovenske/ spoločnosti, 
pritom nechcem oponovat zámeru re
dakcie o dobrtí. tí.roverí odbornú. 

2. Mohol by som navrhntít desiatky 
M m a probldmov; domnievam sa však, 
tP. pált!tv~ problémy sa vynoria tak
mer automaticky a sponttínne, ak sa 
'edakcll vydari pät počlatočngch čí
siel - ak obsah novtn bude aktutí.l
l'llf. atraktfvny, zautfmav!í, ·nefrakčný. 

_3. Al !l 'dmct federat!vnelw uspo
r iadania treba preh!bovat bratskú 
1ná1omnost Oechov a Sl ovákov ; snaž
me sa zmterr1ovat a 'ld ~trmžcva~ an
taqontzm!J qeneračntl '1edc-pustme, 
aby na strdnkac h r!.'ov(Jhr. "asoptsu 

< VlfSiupovall na uovrch osob•1il l'lemo
g; ráZne škriepky, maskovanŕ ;deol6q iou 
:.4 a estetickou orientťlciou. Orqanizačne 
~ ( Pokra1:ovanie na 2. str.) 
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(Pokračovanie z 1. skl 

usilujeme sa udržať Zväz ako dife· 
rencovaný, ale kompaktný oelok. 
Iných organizačných nápado1J ne
mám. Domnievam sa, že ani ideálne 
organizačné schémy nie sú tak dô
ležité, ako nadšený a humánne i de· 
mokraticky Laden[J rozbeh v ťažkých 
po/it ick,ých podmienkach. 

Dr. Jozef Tvrdoň 

1. Aby ta bal časopis hudobnej 
praxe v plnej šírke tohto umenia a 
nielen časopis hudobno-teoretický. 
Aby hudobný život bol aktuálny, po
hotov{! a naJmä ochotný pomáhať, 
radiť a organizovať hudobný život na 
Slovensku na všetkých tJ.sekoch hu
dobného umenia. 

2. Aby sa slovenská hudba koneč
ne dostala hlboko do povedomia na
šich ľudi. Ide o komplexný stJ.bor o
tázok propagdcie povodne/ tvorby u 
plnej jef šírke od ľudoveJ plesne, cez 
pap-muste až po symfonickÍ/. a ko
morntJ. hudbu (vrdtane nafnovšich 
smerov experimentálneho charakte
ruJ. Na stránkach nového časopisu 
by sa mali sústrediť všetky dobré 
a iniciatívne nd.vrhy, Nm by vynikla 
nielen organizátorská činnost časopi
su, ale aj činnost koordfndtorská, kto
rá pri takejto úlohe te nutnd. 

3. Odpoveď súvisi s odpoveďou na 
2. otázku. Ospech, či neúspech našef 
tvorby zav·tst vo velkeJ miere na Jef 
distribúcii, a to nielen v akustickeJ 
f gramoplatfía, rozhlas, televtzta, 
film}, ale af v tlačenet forme. A tu 
by mal časopis zohra( veľkú úlohu 
tým, že by anketami, prehľadmt, šta
tt.mkamt, avahamt a komentármi po· 
predn{}ch činiteľov hudobného ume
nia na fednef a napr. rubrikou " Co 
nového vo vydavateľstvách" (v roz
hlase, v televtzii} na ,druhej strane 
sa stal ukazovatelom dopytu a po
nuky tvorby vo všetk{}ch oblastiach 
hudobného umenia. Dvoft!}ždenné vy
chádzanie časopisu umožfíuje pohoto
vo a aktuálne uverejnil potrebné ma
teriály a t!}m vydavatelstvám a prí· 
slu§n!}m inštitúciám získa( široklj a 
va veľke! miere objektívny pohľad na 
hudobné dianie u nás a na požiadav
ky tých, ktor!}m naše hudobné ume· 
nie je určené. Vecl hudobné umenie 
je nielen dôležit!} faktor spoločen· 
sk~ ho života, ale ( aspofí určttá čast 1 
aj významn!}m ekonomickfím č/nite· 
ľom. 

Zdeni!k CÓN, 
hudobný skladater 

1. Óčakdvam, že Hudobný život · 
vyplní medzeru, ktorá momentálne u 
nás je, hlavne pokiaľ ide o aktuál
ne Informácie z hudobného života 
u rtás, ale af v zahrantčt. Casopis S l o· 
venskC! hudba, ktor!} vychádza lO
k rát do T'oka, nemôže túto úlohu spZ· 
niť, ako org6n Zväzu slovensk!}ch 
skladateľov má at tnú funkciu a po· 
slanie. 

2. Nazdáva m sa, že pálčivých otli· 
zok, k tor!}mt sa Hudobn!J život m6· 
že zaoberať, Je pomerne veľa. Treba 
predpokladať, že sa f!asopis dostane 
do rÍI.k široke/ veretnosti a to zna· 
mená .vhodnou a popul árnou formou 
vysvetľovať mnohé tavy n6šho hu· 
dobn~ho !!ivota. · 

Na stránkach časopisu treba sa 
t iež zaoberať praktickými interpre
tačn{}mi probl~mami, ktoré by pomá· 
halí prehlbovať prácu interprétov 
rôznych lzudobn!}ch Mnrov. Mohli by 
sa uverejfíovat rôzne polemick~ tlán· 
ky na ten-ktorý probl~m. 

:3. V r6mct nov~ho f ederatívneho 
usporiadania treba sa sústredi( na 
IJ,t}chovu budúceho konzumenta hud
by. Ta znamená uvedomiť si spol o
čenský význam hudobnej v!}chovy na 
školách, ako súčas( estetickej vý
chovy mladých ľudt. 

Treba sa v pi net miere venovať hu
dobným tel esám, ktoré existuftí , vy
tv oriť im pokíal možno čo na/lepšie 
podmienky pre prácu, dať tm pln~ 
uplatnenie a umoi!nlť plné umeleck~ 
vyžitie sa. 

Anton Buranský, 
umelecký šéf 
opery DJGT, Banská Bys trica 

1. že bude aktuálny a pohotový, 
pestrý a zaujímavý. Príťažlivý nielen 
pre úzky okruh odborníkov, ale pre 
najširšiu muzikantskú i laickú vere j
nost. Ze bude sústavne sledovať a 
pohotovo reagovať na udalosti v hu
d o/mam živote, a to niel en v centre, 
ale a i na vidieku a - samozrefme 
informovať at o významnom dlaní 
v zahraničí. že si zaistí šlrokrj okruh 
odborne dobre fundovan!}ah· spolu
pracovníkov, aby teho t1roveň zodpo· 
vedala čo na/širším meradl6m. 

2. Za veľmi pálčiv{} považujem 
problém vy soko odbornej, nezauiatei 
a ob tektlvnei hudobne! kritiky. Take j 
kritiky, ktore / cieľom by bolo pre-
dousetkfím pomáhať. ~ 

3. Problém agentáže pre výkonn!}ch ~ 
umelcov - vo vzťahu k umelcom na- ~ 

(Pokra~ovanie na 3. str.) < 

Myii.IIIU<y 
' človek moJeJ generac1e, ktorá clospievala 
.v päťdesiatych ro koch, zažil viac zlého ako 
dobrého. A v tejto prevahe dozrievali sme 
skôr ku skepsí a k rezignácii než k čino
rodo~ti. často som mával pocit človeka, kto-

i rý na obrovskom demolovanom stroji lešti 
: nepatrnú súčiastku. Alebo pocit záhradníka, 
1 s adiaceho kvety okolo horiaceho domu. Mys-

lím, že podobné pocity sme mali mnoh í. Zlo, 
· l<;toré nás obkolesovalo, bolo horšie, nei: aby 
v nás vytváralo . pocit nešťastia. Vzbudzovalo 
iba beznádejnosť a letargiu. Nešťastie je sil
ný pozitívny cit, ktorý vie ľudí spájať. 

V tom sme sa presvedčili nakoniec v augus
te. Letargia rozdeľuje - odcudzu je. 

.. ~Ak sa pýtam, čo nás v minulosti rozde
ľovalo, nachádzam príčiny práve v onej bez-
nádejnosti, ktorá plodila lož a podozieranie. 
Ako mohli byť dobré vzťahy medzi našimi 

n~rodml, ked' rieextstovati ani medzi Je-drtät
livcaml? Som presvedčený, že naše vzájom
n~' porozumenie začína u jednotlivcov. Naj
dôvernejší dialóg je však rečou osobných 
príkladov. Potrebujeme sa navzájom, aby 
sme si slúžili osobnými príkladmi. Je to naj
istejšia posila. Hlboko sa skláňam 'pred sta
točným prejavom osobného postoja. Meno 
Jána Palacha nikdy· nezabudneme. V auguste 
sme nachádzali oporu jeden v dz:uhom. že
lal by som sl, aby sme takl aj zostali. Ne
strat:me tak vzájomnú úctu. 

Onen známy, už toľkokrát vyslovený prí
mer - socializmus s ľudskou tvárou (dalo 
by sa tiež povedať: s tvárou Ukrižovaného) 
je dosiaľ naším cieľom. Pokiaľ sa ,budeme 
oň usilovať, a ak znovu neupadneme do le
targie, verím, že vzťahy medzi nami budú 
rovnako dobré ako doteraz. 

,l 
/ 

VANEK 

slovenska (z Európy sa zú
častňujú iba 4 telesá). Ok
rem koncertných vystúpení 
vo Washingtone a ·na rôz
nych americk:9'ch univerzi
tách vystl:ipi zbor Lúčnice na 
spoločnom koncerte v New 
Yorku. Už teraz majú lúč
ničiari pozvania na naše ver
vyslanectvo a ku kra janom. 
Z USA pokračuje teleso v 
zájazde do Kanady a do 
vlasti sa vráti pribl!žne 5. 
aprna t. r. [O celom zájazde 
p rinesieme' podrobnú repor· 
tá ž). 

e Do užšieho v:9'beru o Ce
nu čs. hudobnej kritiky boli 
zo Slovenska vybrané tieto 
skladby: L, · Kupkovič: Pis
·mená, A. Očenáš: Poéma o 
srdci, [. Zeljenka: Zaklínadlá 
a I . Parlk: Hudba k baletu. 

e V Trnave zomr ela Ida 
Schneider-Trnavská manžel· 
ka a vdova po skladate rovi 
Mikulášovi Schneiderovi-Tr· 
n!lvskom. Na pohrebe, ktor:9' 
bol 3. mar ca t. r., sa rozlú
čil so zosnulou krátkym pri
hovorom národn:9' umelec 
Eugen suchoň. Obradov sa 
zúčastnil aj ar cibiskup Dr. 
Ambróz Lazík. 

začal 7. marca t. r.- v brati
slavskom Pionierskom dome 
KG. 

... Hudobné divadlá v Ces
koslovensku uvádzajú v me
siaci marci tieto premiéry: 
1. marca bola v Liberci pre
miéra Halévyho Zidovky, 7. 
marca uviedlo Národné di· 
vadlo v Prahe Martinô.ové 
Hry o Maril a Divadlo J. G. 
Tajovského v Banskej Bystri
ci Kusserovu operu Erindo. 
Dňa 29. marca uvidia d iváci 
v Plzni Bízetovu Carmen a 
SND v Bratislave má premié
ru Janáčkovho Zápisnfka 
zmlzelliho a novej Ben ešove) 
opery Cisárove novli šaty. Po
slednou premiérou v marci 
bude Lehárova Zem úsmevov 
na Nove j scéne v Br atislave. 

e Slovenská spoločnosť 
pr e hudobm1 výchovu uspo
r iadala Orff-seminár. Seminár 

e Spevácky zbor súboru 
Lúčnica odišiel 5. marca t.r. 
na svetový festival univerzit
ných zborov, ktorého poria
dateľom je Lincoln Center v 
New Yorku. Cielom tohto po
dujatia je - okrem hudob· 
nej produkcie - zbHžiť vy
sokoškolskú mládež. Sloven
ský 42-členný zbor je jedi
ným reprezentantom Cesko-

· -(5akáme odpove«f --·-----_.;,_.-----= 
od Minist.erstva školstva SSR 

Roku 1961 sa výnosom Ministe rstva školst va a kultúry zmenila III. hudobn!i škola v Bra
tislave-Vinohrady z hudobnej školy na komplexnú ĽšU s odbormi: hudobným, výtvarným, 
tanečným a divadelným. Nezmenili sa však podmienky na to, aby škola mohla v tejto 
novej podobe úspešne existovať. Tam, kde bol predtým jeden odbor sú umiestnené 
t eraz viacer é, nie t priestoru, skušobni, divadelný odbor nemá cvičné javis ko a podob
ne. Toto provizórium trvá podnes. V roku 1968 sa odčlenil výtvarný odbor, ktorý sa 
stal samostatnou školou - to však na veci nič nezmenilo . Napriek nesčíselným urgen
c 'ám riadite ľstva školy, Národný výbor v · Bratis lave zatiaľ túto havarijnú situáciu 
ner ieši. Aj keď hovoríme o t e jto konkrétnej škole, myslíme si, že naša otázka sa vzťa
huje na viaceré s lovens ké ĽšU. Preto sa obraciame nie len na príslušný Národný vý
bor mesta Bratislavy, ale aj na Ministerstvo školstva, aby nám odpovedali, aký je s tav 
a perspektíva ludových škôl umenia v tomto smere a teda aj ĽŠU v Br atislave-Vino
hradoch. -R-

I. HURNIK: 

Babylonská -vez a 
Na lešení stál Abimahel, prvý stavitet, v pochmúrnom mlčaní. 
Pod ním chodil tud bez ciet a, sem a tam. Občas sa dvaja robotníci zasta!Jili, začali ho

vor, ale o chvílu ho prerušili, mávli ruTcou a rozošli sa. 
Ach, myslel si Abimahel, zm ätoTc jazyTc.olJ vniesol medzi nás Hospodin. Ani brat bratovi 

u ž nerozumie. Boh sa pomst í za pýchu, s akou sme stavali vežu. 
Kiežby bol počkal s trestom ešte nejaký čas! Veď aj on by sa tešil z .takého skvelého 

diela. 
Teraz už vežu nik nedokončí. Niet jazyka, ktorým by bolo možné vydávať ,.obotníkom 

rozkazy. 
Abimahel zdvihol oči k vrcholu. Murivo sa drobí, z puklín už vyk úka tráva. Veža sa za-

čína rozpadáva(. · 
Žiat mu zovrel srdce, pohrúžil sa do seba a spieval pieseň márnosti. 
Keď skončil, zbadal dole nehybný tud, ako upiera k nemu zrak. Po m nohých tvárach ste - · 

kalí slzy. , 
Bolo mu ľúto tých ľudí uväznených v samote svojho jazyka a aby i ch potešil, zanôti! 

teraz pesničku, akú počul v detstve. 
Ľudia si stierali slzy a s úsmevom načúvali. 
Staviteľ spozor nel. Keď sk9nčil detskú pieseň, začal inú, ľúbostne vášnivú a videl, ako 

dievky kladú hlavy na ramená svojich milých. 
RQzumejú, povedal si Abimahel a spustil bojovný popevok. Muži zatali pčiste a zahlaholili 

s ním. 
Abiťnahelovi sa zovrelo srdce od radosti. Ľudia rozumejú, toto j e reč všetkým zrozumi 

teľná. Každé jej slovo j e pre nich rozkazom. 
1 Zanôtil skočnú a ľud sa zdvihol k bujnému tancu. Zanôtil pij ácku a ľud sa vrhol ako na 
rozkaz k pivniciam. aby vyvalil zvyšné sudy. A pridal sa k veselici, ktorá utíchla až nad
ránom. 

Na druhý deň vystúpil na samý vrchol lešenia a zhlboka nabral dych. Z veže sa r oz 
ľahla budovateľská pieseň. 

Spáči sa prebúdzali a mrzuto hľadeli na stavbu. 
Abimahe'1 zanôtil ešte rJyššie a silnej šie. Z jeho piesne znelo budovateľské nadšenie a vie· 

ea v zajtrajšok. Jemu samému sa napínali soalrt a r uky mimovoľne siahli po sekere. 
Ľudia sa mračili a jeden zvolal: "Táto hudba je nezrozumitefná." 
,;Vanie z nej cudzota," povedal druhý svo jím jazykom. 
Abimahel oi del , ako ľudia povstávajú. Poro zumeli plamennej výzve, pomyslel st s ne-

smiernou radosťou a búchal v rytme piesne ~ekerou do trámu. 
"Je to vóbec hudba?" povedal ktosi svojou rečou. 
.,Spieva za seba a pre seba." 
;,odtrhol sa od l'udu!" zvolal jeden a zolwl sa po kameň. 
Stavitel' s radost ným úžasom sledoval. ako si ľudia vyhŕňajú rukávrt a rútia sa k st ä-vo'e. 

Táto veža bude donudovaná! 
"Falošný pror ok," lcričal i . lcaždý oo svo jej reč! . a mierili kamením na speváka, ZJOS!ed-. 

ným kamením, Tc~oré zdvihla ľudská mka na stavbe Babylonskej veže. 

' MENO je dôle~itá vec. Má svoja\ 
vlastnú históriu, svoj vývoj i spô- · 
sob existencie. Sú mená slávne 
i obyčajné, krycie, fa lošné, za slo~ 
bodna, zdedené, sú mená na plo• 
toch i na pomníkoch, mená ľudí, 1 

psov i inštit úcií. Proste, m eno , to 
je kotva v mori chaosu a anony
mity. Môže to byť i t aká malá 
a vžitá okupácia po meči, ktorá 
je po praslici prijímaná väčšinou 
bez odporu. Darmo, dej iny sveta 
sú dejinami bru tálneho útlaku 
žien, detí a . umelcov zo strany 
mužov, ako vraví Artúr v Mrož
kovom Tangu. 

Ak sa chceme počítať k umel
com (pokiaľ to naša ješitnosť v 
tejto súvislosti znesie), mala by 
nám byť logika po meči vnucova
ného mena cudzia. Sm e muzikoló
govia. Všetci svorne c1 menej 
svo·rne v Zväze s k l ad ate ro v. 
Sú také hlasy, že je tento názov 
správny a jedine možný, pretože: 
a) skladateľ je východiskom a 
stredobodom; všetko, čo sa v hud
be deje, deje sa na jeho obraz 
a tí ostatní sú len čosi ako rám, 
b) starý názov je už vžitý a má 
úctu vere jnosti, c) j eho ponecha
ním sa postavi h rádza expanzii 
sekcie interprétov, k torá počtom 
i nárokmi rastie rýchlejšie ako 
skladateľská. Koniec vety, bodka, 

A j a si zase myslím, že . niet 
dôvodu, aby sme my - sklada
t elia - lipli na takýchto názo
roch. Netreba na ne vyťahov ať 
ťažké zbrane analýzy a logiky. 
Stačí, ak sl pripomenieme, čo vra
ví Artúr v Mrožkovom Tangu. Ak 
sa chceme počítať k umelcom a 
nie k tým, čo od s tvorenia A~lama 
berú n a seba mužné' oodoby u tia
čovateľov, mal by nám byť spô
sob po meči vnucovaného mena 
cudzí. Alebo potom zostaňme sra
rýl;lli mládencami. Zatiaľ sme 
vš ak spolu - S !<Iadatelia I n1e r 
préti, MU zikológovia a - prav
daže ·- S lováci (hoci v tomto 
bode dnes n aša hrdosť nemá pri
veľa priestoru) . Tak, kde je chy
ba, kolegovia? 

Vivat SIMUS maximus!' 
Juraj Hatrík, člen SIMUS-u -

KRISTUS VYHÁNAL KUPLIA
ROV z chrámu, to je pravda. 
A hoci sa hovorí, že koncertná 
sieň ' je akýmsi chrámom umenia, 
bolo by t reba te11to romai'ftl'l<iiT' 
näzov poopraviť a prispôsobiťn -sa 
dvadsiatemu storočiu. Myslím na
príklad na t o, že by vo vstup
ných príestoroch Slovenskej fil
harmónie (a nielen tam - aj na 
koncertoch mimobratislavských) 
mohol zaúradovať dobrý obchod
n ícky duch, k torý by ponúkal st;a
rým i mladým fotografie našich 
a zahraničných umelcov, zábery zo 
skúšok - samozrejme s vlastno
ručnými podpismi účinkujúcich, 
hudobné noviny slovenské i české, 
časopisy, o ktorých väčšina n ávM 
š tevníkov hudobných podujati sí
ee vie, ale jednoducho si ich po~ 
zabudne kúpiť v dennom :thone, 
mohla by tu časom byť aj po
nuková s lužba s novými nahráv
kami Supraphonu a Pantonu -
znovu bez národných rozdielov, 
držiac sa zásady: ,.li:to je poho
t ovejší. toho tovar predávame" -
možno, že by sa 1;1aš lo ešte veľa 
iný.ch n ápadov, ktoré by občer
s tvili a narušili príliš jednotvárny 
chod koncertov. Bola by to pro
pagácia nielen hosťujúcich umel
cov (s čím by - nepochybujem 
- s potešením súhlas ili), ale aj 
samotných usporiadateľov, v pr
vom r ade mám na mys li Sloven
skú filharmóniu, k torá by mohla 
ísť ostatným mimobratislavským 
telesám i organizátorom príkla
dom. -uy~ 

Z redakčnei pošty 
K zrodu nášho časopisu dostali 

sme milé blahoželanie z bratskej 
Juhoslávie: 

Prijmite úprimné blaho
prianie celej redakcie PRO 
MUSICA, i moje osobné , k 
úspešnej práci časopisu . že
láme Vám, aby sa HUDOB
NÝ ŽIVOT stal skutočným 
zrkadlom slovenského hu
dobného života , aby slúžil 
záujmom slobodného umenia 
v bratskom socialistickom 
Slovens ku. 

DJURA JAKŠ.IČ , 
šéfredak,tor Pro Musi ca 



Z diskusie n·a mimoriadnom zjazde ZSS 
člove!\ a člen 

V nových stanovách Zväzu 
slovenských sldadaterov je ve
ta podmieňujúca členstvo vo 
Zväze "dodržiavaním zásad 
Iudsk ej, umeleckej a vedeckej 
etiky" ... Táto diferenciácia a 
poradie nie sú náhod ilé. Vy
jadrujú hierarchiu; človek -
umelec, človek - vedec. Ale
bo všeobecnejšie: človek -
člen. 

Clen a člove!{ nie je to isté. 
Clenstvo je len jedným z as
pektov člove!(a , jednou z jeho 
mnohých tvár!. Každý z nás je 
mnohonásobným členom naj-
rozličnejších spoločenskýcl1 
štruktúr. Clenstvo vo Zväze je 
podmienené špecifickou profe
siou istej skupiny ľudí. Aj pro
fesia je len jednou z tvárí 
človeka. Jednoducho - človek 
je viac než člen, človek zna
mená viac ne~ p ro fesionál; bez 
ohiadu na druh pr ofesie a ú· 
roveň jej. uskutočňovania ako 
.aj bez ohiadu na typ organizá
cie. Preto to rozlíšenie a po
radie: ľudská , umelecká, ve
decká .... 

C!ovek je spojený so spo
ločnosťou nespočetnými "vstup
mi" a "výstupmi", množstvo a 
kvalita týchto spojení je azda 
ukazovateľom toho, do akej 
miery je jedinec občanom, cl o 
akej miery si človek uvedo
muje svoju spolupatričnosť , 
svoju spoluzodpovednosť a po
dobne. Každý z hladiska svoje j 
profesie je spo1ený so spoloč
nosťou "s vojím spôsobom' ' , kaž
dý "svojím spô sobom" vystupu
je pred verejnosťou: krajčír 
inakšie ako básnik, básnik 
inakšie ako minister atď. Toto 
"profesi-onálne" zapojenie na 
spoločnosť je však len ·jedným 
z mnohých. Nevidieť Cľalšíe 
spoje, kanály a väzby je pre
javom mýtického mys lenia, 
ktorého princ ípom je neschop
nosť rozlišovať . . . 
"Skutočnosť - to je všetko, 

, s čim musím počítať" - hovo· 
r í Ortega y Gasset; keď sa vrá 
time ku koreňu slova poč!tať, 
tak nás napadne, že počítať je 
možné len to, čo rozlišujeme. 

1 Keď nerozlišujeme - nepočl
..tame; skutočnosť sa stá va n e

~. :p .ŕrrhľaclnou, tajomnou, mägic-
' kou ... a začíname čarovať sa

mi. Napríklad s pojmami, tý
kajúcimi sa ľudskej a umelec
kej etiky, po litického postoja 

, a u meleckého pre javu. 
Predovšetkým: Človek je z i 

ného aspektu viac ako umelec. 
Politika je z iného as pel(tu 
dôležite jšia ako umenie. Etika 

\ má z iného aspektu väčší vý
znam ako estetika. - A síce 
z aspe!{tU dneška. 

\ V hudbe je možné - snáď? 
- dešifrovať "filozofiu" sk l a
datera. Ale sotva jBho politi cký 
postoj. Postoj občanä dnes -
a tu. Politika sa odohráva VO 
sfére vymedzen e j mocou a re
čou, politika sa odohráva te 
raz, v tomto momente ·- pre-. 
to politický postoj je postojom 
k okolitému dianiu, ktoré sa 
ma dotýka v te jto chv!li t ak , 
ako sa dotýk a mojho blížn e
ho. Z tohto hľadiska mlčanie 
môže byť výrečnou odpovectou, 
prejavom politickéh o postoja 
len vtedy, kecf s om bezpr o
stredne požiadaný o vyslove
nie názoru. Len vtedy mô:Ze 
platiť nemecké "Kein Antwort 
ist auch ein An twort" . - Mô 
že znamenať nesúhlas, odpor 
atď. Ale keď mlčí človek, kto
rého sa nikto nič nepýta, ml
čanlm anulu je svoju Judskosť, 
rezignuje z práva - a tým z 
povinnosti klás ť otázky. Len 
otrok mlčí - ked rozhoduj ú 
o ňom b ez neho. Ten oťrok 
môže byť a j bohatý, môže byť 
bohatý materiálne aj psychic
ky - nemô že však byť bohatý 

_morálne. 
V hudbe je možné - snái:f? 

- deš~frovať "filozofiu" auto
ra. Ale ani prezrádzanie "fi
~ozofie" n efilozofov n ie je pri~ 
márnou fu nkciou hudobného 
diela. Predstavme si Marxa, že 
by n ebol napísal Kapitál, ale 
deviiť symfónií: ani deväťde
siatdeväť symfónil by n ebolo 
zmenilo svet. Hudba nie je t o
tiž nástrojom n a presadzovanie 
zmien v spoločnosti - hudba 
nie je ani rečou, tob ôž ,nie mo
cou, je jedným z mn oh ých kó
dov, ktorými ľudia komunik u 
jú svoju bezmocnosť. Mocní 
tohto sveta nepíšu partitúty. 

\ Hudba je jedn ým z kódov, 
1 ktorých rozmanitosť je odra

zom spomenutej členitos ti sku. 
tučnosti. (Skutočnosť je všet-

~
o to, s čím musím p<Jčítať. ) . 

Každý z komunikačných kó
d ov je adekvátny len a len 

ríslušnej ro. vine; rovinou sku
očnosti - príslušnou p re hud
u - je estetično a jeho ka

. egórie: fo rma a z nej rezul
.tujúci, slovom nepo stillnutefný 

ýt•a z. Rovinou skutočnosti -
]Jrislušnou pre politiku - je 
moc a ako vieme, v hre o moc 
sa nezúčastňujú hudobné n á
stroje. V hre o moc funguje 

· ovšem zvláštnymi spílsobmi reč. 
[jedným z n ich je nap ríklad 
úkaz, že sa hovorí pre to, 
aby sa nič nepovedalo a po
dobne.) 

Politicky sa prejaviť v hud
be n ie je možné aj z tej jed.
noduchej príčiny , že výrobná 
lehota hudobnej' vety (aj keby 
skutočne mohla byť vetou po
litickou ) je neprimeraná tem
pli politiky: kým by zaznelo 
moje politické allegro, polit ic
ká situácia by s a stihla sto
k rát zmeniť na svoj opak a ja 
- živý skladater - tiež n a 
svoj opa!< . . . Výrobná leho ta 
hudby komplikuje odstup od 
toho "tu a teraz". Odstup nie 
je parametrom angažovahého 
postoja - je jeho popretlm. 

í Seriózni muzikan ti poväčši
ne ignorova li pos tuláty Zclano
vove j dogmatil\y, každý c!til,,· 
že sa tu o cl hud by žiad a nieť~o 

\ n eprimerané. Hriechom n ás 
:všetkých je, že v období, na 
l<toré dnes horlivo nadávame, 

' v onom období poves tného 
kultu sa umelci angažovali o 

' kultist!cky: angaiovali sa ob
~ čiansky v ilud be [to myslím na 

tých "dobrých ", tí " zlí" sa an
gažovali ' a j adek'vátne .. . ). A 
teraz po rpkocll t r pkých skú
senosU a vy tri ezvenia začne
me op!!t ukladať svo ju anga · 
žovanos ť · do huclby? Stal sa 
snád zázrak? Huclba nadobud
la snád moc, alebo sa preme
niia na reč? Spýtajme s a tých, 
čo sedeli vtedy v Leopoldove, 
kopali uran v jác h ymovských 
bania ch, alebo tých trýzne
ných v Ruzyni - čl a do akej 
miery pocítili. prejuvy. ľudskej, 
občiansk ej zaangažovunosti -
takto "magicky" p rejavenej za 
ang ažovanosti svojich spo lu
obČanov? Či také alebo onaké 
ve ľdielo pokladali, ·ak o ňom 
vôbec vecle li, za vý raz ľudsk ej 

solidar.ity? Ai -- k eby mi neja
ký pokry tec tvrdil že áno, ne
vyhnem sa otázke: Ako po
mohlo toto "angažovanie sa ?" 
Tým, čo to neprežili, tým obe-

. sen ým, n evinne obesen ým? 
Štát cläval ceny - a le š tát 

staval aj šiben ice. Štát dával 
zaslúžen é vence - a nezaslú
žené oprátky ..• 

..... Nle!(to v tipne poved al, že 
umelci s ú U, čo sa vystatujú 
svojou "hlhkou" - vyplývajú 
cou proste z toho, že neve cl ia 
čo to je e lektrina. Rozumieť, 
čo je e lel{tr ina, predpokladá 
min imum exaktného myslenia. 
Exaktne myslieť znamen á ne-

. čarovať s pojmami, neignoro 
vať povýšenecky logiku - a 
rozlišovať . "Skutočnosť vô bec" 
ako aj "angažovanosť vôbec" 
poukazuje n a m ýtick é mysle
nie. V každej s fére skutočnos

ti s a môže človek angažovať 
len a výlučne primer an ým spô
sobom. V hud be sa človek an
gažu je h udobn e, vo verejnom 
živote - občiansky. Kto s l n a
mýši a, že sf v hudbe vyr ieši 
občianske problémy a vo ve
l'ejnom živote hudobné, ten má 
v hlave galimatiáš. Ale s ú aj 
iné diagnózy ... 

Predpokladom je: rozlišovať ! 
Aby sm e' mohli počítať - po
čítať so všetkým. Aby sme ži
li v skuto čnosti, n ie v chimé
r ach, aby sme žili dôst ojný, 
ľudský - nie nadiudský ( a le 
a ni nie pod iudsk ý) - život. 
Platí totiž podľa mňa takýto 
paradox č loveka v spoločnosti: 
kecľ n iekto zistí; že u ž je len 
" členom" - tak u ž n ie je čle
nom. Je u ž iba kolieskom v 
mašinérii. Zv liz ( a Iubovoiná 
spoločenská organizácia ) by · 
mal byť organizáciou Iudí. 

Veta stanov, ktorá určuj e 
povinnosť člena "dodržiavaním 
zásad Iudsk ej, umeleckej a ve
deck e j etiky," stanovuje Jud
s ký rozmer umelca , tendenciu 
v integr ite os olm ost! , smeruje 
proti r ozpadu človeka na 
clr.obn é, na súhrn r ôznych 
č lenstiev. Je proti schizofr énii, 
postuluje spoločensky zodpo
vedný postoj - a ten môže 
zaujať len spo ločnosťou n er oz
leptaný človek. Tento ľudský 
rozmer je s tanovený. Jeho pl 
uenie je vecou sved omia 
nie st anov. Roman Berger 

Priestor Inedzi 
egoizn1om 
a sebadôverou 

Ako novú lda uzulu do bu
dúci ch feder álnych stanov pri
jal mimoriadny zjazd ZČSS v 
Prahe fo rmu J[t c iu o jednej no
ve j povinnos ti čl ena Zviiw. ]e 
povinnosťou angažovať sa pria
mo a a ktívne v prípade, že sa 
niektorému z členov Zväzu 
stane občianska alebo ume
lecká l\rivcla. NCJhovor ím to 
p resne, ale zmysel je as i tal,ý 
to . je to v tej to podobe n i ečo 
nové a verítľt, 2.e ked si túto 
požiarlflvku Mtme do štítu, :ž.e 
to v nás zrodí novú · ructskú ll-. 

tickú k valitu -- ; alw hovoril 
prof. Ferenczy. Pt•ec!biehnme 
tým sami seb a, svoju momen
tá lnu etickú úrovai'l , ktorú je , 
bohužiaľ , v pr iemere stfí le n íz
ka, ako sa to L! ž tiež konšta 
tovalo. Nepovažova l by som 
to za nena pravitelnú chybu, aJ( 
by sme sa, poučenl trpkými 
skúsenosťami a posmelen í pr
vými úspechmi v tomto smere, 
ktoré nám prítve tieto . trpké 
skúsenosti pomoh li dosiah n ut , 
držali tejto z~sacly tak tvrdo
šijne, aby sa z jej r ešpektova, 
nia zrodil zo Zväzu skladate
ľov nov·'ý m or álny orgán . 

Muslme to však robiť d voma 
smermi. Musím e zveľaďoval 
e tickú či stot u nášh o združenia 
náročnosťou voči sebe i ostat
n ým, náročnosťou s lednjúcou 
zachovan ie viae dimenú!.má l
nosti., in tegrity ľudskej o .sob
ností, 5ledujúcou to, aby sme 
(povedané s Romanom Be rge
rom l boli ľuďmi a nie len člen 

mi. Naša skupinová ex istencia 
m á zmysel len na tomto zá
klade. 

Žiada s i to však il] ak t ivitu 
sm erom navonok, občiansku 

· statočnost nie le n deklaratív-
nu, ale založenú na ko nkré tnej 
a adresn e j lu·itike, oponentC1re 
voi~i všetkému, čo · nám siaha 
na hrdlo, na rozum alebo na 
srdce. Sú nepísané s tanovy, po
dľa ktorých by mali žiť vse tci 
Iuclia. Zaracľme s a k ich prie
kopníkom a _budme str ážcami 
ettky L navonok. 

Pred nami je v:dn IHll lúrn o
politicl,ých a organ iza čn)'c !J , 
tvorivých i výslntmľlých úloh. 
Musíme ovšem pumti tat a j n a 
to, že pokoj a poclm ienl\y pre 
túto prA cu n ám nepocln Ct cl o 
lona, ani n evyp lývajú automa
ticky z toho, že sme sa sta l i 
samos tatnou slovenslwu repub
likou vo federalizovanej CSSR . 
Vieme, že sú tu s il )', k toré stá
le ohrozu jú našu is totu , pod ľa 
môjho n ázoru to nie sú pníve 
' tie s ily, ktoré vehemen tne a 
suveré nnB ozna cuJu niektorí 
naši politici ako tnl\zvané un 
risocia list ické pravicovoopor tu
n istick é živly. i\l{Q ouc:an i čl en 
s trany si my~lím , že najväčším 
nebezpečen stvom, ktoré bezo
t: ivo a b ez tres tne n a seba u
pozorňuje , sú stalinisti, skom
promitovaní a lebo n a hlúpli p r í 
vržen ci starých, do d okonalos
ti dovedených pra ktí]{ d iskre
di tovania myšlienky socia liz 
mu. Ak ste niektorí číta li 
š vestkov časopi s Tr ibuna, mu
seli s te pocítiť , kto vám s iaha 
na srdce i n a rozum, n a m ož
nosť prid ŕžať sa oboch týchto 
žriediel vnútorn ej i spoločen
skej slobody. Tfto fudia hrozia 
n ezbytným násilím a mohli by ho 
aj uskutočniť, ak sa nedočkaj ú 
nášho r ozhodného a konkrétne
ho odporu. J.e· naš ou povinno s
ťou, vyplývajúcou z neviditeľ· 
ných stanov fudskej spolupat
ričnosti, brániť seba i iných, 
b1·ániť svoje právo tvoriť v at
mosfére pokoja a zd ravej spo
ločenskej kritiky. Nepovažujem 
za správpe napádať príslušn í
kov inteligencie takými vý
rokmi, že u ž majú zba lené 
kltfre, a preto asi nebudú ško 
dovať, keď sa im zabráni hlá 
sať v lastné názory. Nie je tiež 
normáln e, keď diskreditovani 
funkcionári, ktorým národ u ž 
neverí, žnú potle5k na rôznych 
nie zanedbateľných fórach. 
Myslím, že by sme !la ako 
skladatelia, ktorí sú občanmi , 
mali zastať osobností ako sú 
Šik, Hochmann, Leder er a ďal
ší, i keď sú to ľudia, tak po
ve!!,iac - za federá lnou opo
nou. 

I tu na Slovensk u však n ie 
sme bez problémov. Číta li sme 
vš etci nedávn o rad progresív
nych a čestných myšlien ok 
prof. Miroslnva Ku::;é ll o v n a
š.e j i českej tln?:l. Pred pár 
dňami som sa dopočul, ze je 

pod istým nátlakom, aby opus
til svoje miesto na ideologic
kom oddelen! OV KSS. I tu 
by sme mali pozdvihnúť svoj 
h las. Nepovažujem to za nor 
mi\lny prejav tolko vyhlasova
nej demokratičnosti. Možno, že 
postof str anlckeho vedenia je 
v súčasnosti. ovplyvnený takti· 
kou, ktorá snád sleduje dobré 
c iele. ale ktorá je hlavne näm 
umelcom a myslím, že všetkým 
poc tivým občanom cudzia a 
neraz nepochopite rnä v svojej 
jednostran nosti a neobjektív
nosti. 

Nazva l som svo j pr !spevok 
Priestor medzi egoizmom a se
badôverou. Mysl ím si totiž, že 
sa medzi týmito dvomac pólmi 
teraz zmietame. Opa]s:om egoiz
mu nie je k rajná ob etavosť až 
clo sebazničenia, tá by nám, 
myslím, nepomohla dostať sa 
na úroveň novej myšlienky sta
nov. Musíme sa zbaviť egoiz
mu, plod iaceho nedôveru k 
druhým, nedôveru k slovu lás
](avému i k slovu kritickému 
a byť i zdravo sebavedomými, 
prijímať ocenenie i kritiku ú 
pri mne, bez nervozity a tal{ 
isto aj rozdávať. Získať proste 
seiJaclôveru, vyplývajúcu zo sa
mozrejmosti a neoc!diskutova
te lnosti nášho ľudského i u me
it)Ckého postoja. Juraj Hatrík 

o potrebe 
ne1nlčat 

Snímka: A. Smotlák 

Zača l by som informáciami. 
Tý mi. k tor?' sm e tal\ po l. r tlbo-

. val i v časoch, · kec! sme neve
d eli, čo bucle s natúi, čo bude 
s našou vlasťou. Co sme si o 
tom mysle li a ako n a uda losti 
r eagova li naše národy, je všet
kým známe. Mys l im si, že prí
pad jedného zo štvor ice vedú 
cich osobností h ovor í za všei 
I'Y prípady neinformovanosti 
našej s poločnosti o politickom 
cl ianí v našom štáte v takzva- j 
n~k·z lo:Zi toj" go liti~ej situácii._ 

--·- a ~lwtočn1:1 nevie~ 
ntäm myslieť o tom, kec! sa J 
mi vytýkn, že na 21.. august · 
1968 reagu jem citovo. Mys lím 
si to tiž, že nie som v našom 
národe sám, k to na túto 
" bratskú" pomoc piatich štá
tov Varšavsk e j zmluvy· podnes 
rea uguje len -- a zase len c i
tovo. Ká žu m i zmierit sa ~ 

touto realitou , l\ torú s i v hlave 
n eviem usporiadať ináč iba ako 
rea litu k r i.vdy a násilia. Ba ide 
sa i cľa!ej . Ziada sa n a mne aj 
pria te i stvo s tými spojencami, 
ktor í zabudli na t o, že Cesk o 
slovensk á socialistická repu b
lika je každém u bratom a spo
jen com. A tieto veci teda n e
dám v svoje j hlave dokopy. lJ 
Radí sa m i, aby som sa do 
toho nemiešal, že to je úlo h a 
po litikov. Mám však ten clo
jem, že politik, ktorému je zve
ren á úloha dbať o sam.ostat
nosť a suveren itu nášho štátu i 
na jmä v kiúčovej poz ícii spo- .l 
Jo čenstva socialistických š tá
tov, musí počítať s názor mi ľu-
clí, ktorí realitu vid ia len ako 
realitu a n ech iípu ju ako na 
hlavu postavenú skutočnos ť . ___: 

Je velmi dô ležité, aby v na
šom š tá te boli úprimne zm ýš
ľajúci ľudia, ktorí svoje n ázory 
nebudú mat str ach vysloviť . 
Neviem, aký osoh by mala z 
toho str äna a vláda, k eby ná
rod vyslovoval svoje n ázory a 
zmýšľanie neúprimne cíteným i 
ľt'éízami. 

Vyslovujem azda želanie nás 
všetkých, ak hovor ím, že dô-
veru jeme pokrokovej zložk e . 
naše j s trany a vlá dy, no rov
nako by nám mala dôverovať 
a j ona, i keď vyslovujeme ná 
zory, a k é by sme h ád am vy
s l ovovať nemali. Nemôžem 
však mli:ať , aby II!i zajtra n e
lJOiéJ p oložená o tázka: " Otec, 
ducl o, prečo si vted y mlčal? " 

Národn ý u melec, 
Alexander Moyzes 

. , 

[ Dokonče•.Iie _ zo str. 2) 

sun aj zahranitným. Terajší stav P"" 
ua'!.ujem za katastrofó.lny a domnte· 
varn sa, že dlhorotn!J monopolné po
stauenie ;edne/ agentúry naro/Jilo 
IWjviac zla. Ai tu mMe prospie/ ie
~iine konkurencia. 

Roman Ski'epek, 
dramaturg Štútneho d ivadla 
Košice 

1. Aktuál ne informácie zt, ~set-. 
kt}c/1 oblastí hurlolmélzo života. 

2. "Hudobný život" by nemal obist 
ani problematiku hudobne/ výchovy 
- patrí medzi IW/pálčlvet§le probM
my hudobného života u nds. 

3. Rlešit otúzky hudobnMo :ttvota 
na Slovensku tak, aby sa bral predo
všetk(/m ohľad na celoslovenské zá· 
utmy a nielen záuJmy Bratislavy. 

Alexander Melicher , 
odb. asistent KHV PF 
v Banskej Bystrici 

1. V prvom rade sa teším a so 
mnou profesori a posluchá{jl Konzer
vatória v Žíllne, že predsa došlo k vy· 
dó.vantu ďal§tello hudobnl§ho časopt· 
su, dvojtýždenníka Hudobný žtvot, 11 
tak v.Qznamnom roku pre Slovákov a 
pre celú GSSR. 
čo otakávam, resp. očakó.vame od 

Hudobného života? Nuž hó.dam to, 
najdôležitejšie, dobr!§ zloženie redak· 
cie a s ňou real tzó.ctu všetk.Qcll dô
l ežittíclz úloh, pre ktor!§ HŽ bol vy· 
tvoren.tJ: sledovať slovensk.IJ a zahra
ničn.tJ lludobn.tJ život, zaoberat sa je· 
ho problematikou a angažovat širšiu 
čitateľsk(l verejnost do otázok sZo· 
venskel hudby. 

2. Aby na stró.nkaclz Hudobného ži· 
vata okrem z/stavania bohatého bra· 
tislavskéh o hudobného života na§lo 
sa miesto na dnes už pravidelný a 
na patrične/ ((.rovni hudobný ž/vot 
v ostatnýc/1 slovenských mestdcll, a 
to h l avne v tých, kde už vtac: rokov 
s (lspeclwm pôsobia konzervat6rid a 
umelecké zariadenia. 

Venouaf pozornosť a titatelsk(l ve· 
rejnost oboznamovať s pedagogloko
umeleckou prácou a s vyntkatactmt 
zLmelcamt-pedag6gmt. 

3. Dobudovať Stďtnu filharmóniu 
rJ Košiciaclz a pre stredoslovensk(l ob· 
last ná;sť porozumenie a s(lhlas k 
vytvoreniu profesionálneho symfonlc· 
kého telesa v Žlllne. Naše mesto 
spll1a všetky podmienky, aby tento 
organizačn.tJ problém - rozvoj profe
sionálnyc/z umeleckfích telies na Slo-

~vensku , __ nemusel byt probM~mom . 

· Vojtech Jakubík, · 
ri adite ľ I<onzervatót' la v Žillne 

1. Aby bol skutotne aktuálny a in
formovan?í o hudobnom živote vo 
sc; ete. 

2. Hudobná výclzoua na všeobecno· 
vzdelál!ac ich ško lách. 

3. Zr iadenie pružne;, inteligentne; 
a dobre informovane! koncertne; a
qelztríry so seri6zn11mi zahraničn.zími 
styk mi. 

Dr. I:ndovit )tajter 

L Od nového hudobného časopisu 
očakávam, že naplní do dôsl edkov 
woje poslame; že vyplní tzí medzeru, 
v ktorej Sl ovenská hudlw nemohla 
ani p1·i naj lepše j vôli realizovať pred
<:tavy slovensTc1ích hudolm(Jch umel
cov. Dúfam teda, že bude pohotou(J, 
prrt2ný, progresíuny a objektí vny. 
i'ažisko vidím u oblasti kriticke j a 
recenznej . 

2.- 3. Za IWJzavažneJsru otázku 
považuj em vyriešenie základnej kon
cepcie hudobného života . To zna 
mená, že treba podľa môjho názom 
postaviť na cel'fcum nouý základ celý 
dramatur gtcký a orgam ::ačn;í sy:~tém 
nielen koncertného žiuot a, ale aj ob 
lasť opery a spevohry. 

Nebude to však možné, ak v systé
me vzájomných väzieb v oblastz ce
lého ná.~ho spoločenského žioota ne
dáme príslušným kultúrnym inštítrí
ciam miesto, ktoré im patrí. Teda 
obdobne ako nám elconômooia vy 
mysleli nouú ekonomickú sústavu, 
mali by sme uymyslieť aj novú sús 
tauu hudobného života. Vari len 
s tým rozdielom, že t á naša nová 
sústava hudobného života by nema
la zostať iba na papieri. Ale pozor -
realizovanie našej novej sústavy by 
tiež nebol o bezbolestné. Potrebu rie 
šiť t ú t o otázku považujem ušak za 
neuy!mutnú. Čím slcôr, tým l epšie. 
Veď môžeme aspoň r az rie,Hť prob
lém skôr, ak o sa dostaneme do ha
ow·ijného štádia. 

Ľubo Čížek 

(Poznámka redakcie: V tomto 
čisle u zatvárame našu anketu, 
ktorá pr e našu prácu pr iniesla 
mnoho podnetných myš lienok. 
O ich zhrnutie sa pokús ime 
v nasledujúcom čísle.} 



Veroslav Neumann 

Im á 
Dneš ným dňom by nľii lä skončiť d lhá, 

dvadsa(ročMt e l apa život a n11še,i orga
n izácie, aby sme v budúcnos ti spolupra 
covali pod ľa nových zásad, ktoré sú ob
s iah nuté v návrhoch st anov jed notli 
vých národných zväzov a ich federál
neho ústred ia. Sl! to hlboko obsahové 
zme ny a mali by sme ich zmysel ozre.i
miť s ami sebe aj ostatnym. Ja sa pokú
SIIll k tomu prispieť, a tak ako mi kflže 
povi nnosť , budem hovoriť o živote Zvä
zu v poslednom období a o hlavnych 
zás adách, ktorými sme sa v práci ria
dili. Zároveň vás chcem v mene od
stupujúceho ústre dného výboru požia
dať o s chválenie našej činnosti. 

P os ledný zjazd Zväzu českosloven
ských skladateľov sa odohral pred nece
lým i št r nástimi mesiacmi a aj naprieK 
t omu ~a zdá, že odvtedy uplynula. celá 
e pocha. Medzi d neškom a naším posled
ným zjazdo m leží československý rok 
1968 s J anuárom i Augustom a s ne 
zabudnuteľnou atmosférou veľkej vše 
národnej po liticke j re nesancie. Aj náš 
Zväz, ako všetky životas chopné organi
zácie u nás, sa spolitizoval. Nebudem 
vyratúvať slová a činy, lebo v iem, že st1~ 
ich viič~inou s o zvýšeným zäu;jmom sle
dovali , ale pokúsim sa vystopovať, či to 
bol iba manéver, tlak doby alebo akt 
vyvolaný vnútornými pohnútkami. 

Mys lím, že sme si v podstate mohli 
vybra ť len jedinú ďalšiu alternatívu, 
ktorá s a Mt vyjadriť heslom : "Muzikan
t i, starajte s a iba o muziku". To j e však 
vyskúšaná alte rnatíva, tá tu už bola a 
;j e j bilanciu môžeme ľahko previesť . 
Vieme, že väčšina memoránd, varovaní, 
návrhov a expertlz t ých múdrych muzi
kan tov, ktor! sa s tarali o muziku, skon
čihi kdesi v ~uplíkoch a d nes nám ve
ko m ppznamenané p.rús kG koncer lné sá
ly do's tova padajú ňa lílavú. TieŽ jé" nám 
j asné, že tam, kde ľudia nemajú by ty 
a žijú v s tá lych frontách a pr€pchat~h 
dopravných prostriedkoch, kde .ie de
vastovaná kra j ina, ťažko sa bude dariť 
hudbe. Skrátka dospeli sme k presved
čeniu, že kľúč od riešenia našich naj
vlastnejších pr.:ofesionálnych problémov 
leží vo sfére politickej, že aj hudba má 

pod.<itätny z~uJem: ha tom:, aby nä čele 
nášho socialistického štátu stáli tí na i
schopnejší, schopní uviesť papiero~é 
p~oklamáciye o rozvoji socialistickej kul
t ury konecne do praxe. Začali sme ~ a 
te:_~~ vere jne. polit icky angažovať a vy
uzth sme na to Zväz, ktorého možnosti 
pos udzujeme sice skepticky, ak nazerá
me na ne zo zorného uhla našej tvo rby 
a d ie l č ich ind ividuálnych záujmov. ale 
kto rý ako organizácia začlnená do ce
Jej sústavy verejných inštitúcií, Je 
schopný presadzovať občianske stano
v iská a z~ ujmy. 

Za oporný bod politiky Zväzu pokla
dáme zásadu solidarity so spisovateľ
mi, filmármi, novinármi a ostatnými 
tvorivými pracovníkmi, ako ich zdru7.u
jú koordinačné výbory, spolu s n;mt 
chceme pracovať v Národnom fronte i 
n a verejnosti, aby sme podporili všeLko 
a všetkých, ktorí usilujú o socializmus 
zabezpečujúci maximálnu mieru občian
skych s lobôd a práv. Náš pracovný vý
znam_ v koordinačných výboroch je pria~ 
mo umerný našim myšlienkam a vkla
du do spoločného jednania a ten hy 
mali posúd iť iní: naša solidarita m~ 
však jeden generálny význam: bt·áni od
porcom s lobodnej a otvorenej politickej 
d i_skusie ~~užiť starý a osvedčený ma: 
ne_ver, ~ottz t~rdeni e, že nepokoj v spo
locnostt je vysledkom verejného pôso
benia nieko ľl<ých jedincov a že na 
o~drave?ie spoločnosti stačí vyradiť 
tychto. Jedincov, ostatní si budú báje čne 
ro_zumt~ť a demokratické poriadky bu
du naďalej nerušene fungovať. Je to 
c~lkom jednoduchý trik, l'udia mu ne
s clselnekrát uverili a oka mžik, v k to 
rom boli niekol'ki zlí vyradení z disku
s te: znam~nal ~ždy začiatok konca ake,i
kolvek dJsKus,e, ak nec hceme za d is
kusiu považovať pokriky papagii jov. Ak 
s me teda solidárni so všetkými novi
nárm! a spisovateľmi, neznamená to, že 
s? ~setkýml súhlasíme, ale nemys líme 
~!· ~e bľ nejaký p isárik mohol vykoľa
J~t ces~y a lebo slovenský .národ a ohro
Ziť polttika, ktorý ide správnou ces
tou za sprävnou vecou. Pokladáme per
manentnú verejnú politickú diskusiu za 
p rospeš nú socializmu, lebo pomáha na
chádz!iť optimálne varianty riešenia 
problemov. Politikov konečne ne hod no 
trme podľa slov, ale podľa činov a ak 
radi p~dporujeme predstavitel'ov' nove j 
poJanuarove j poll.tlky, r obíme tak pre 
ich činy. 

~ú ešte hlbšie !iôvody nášho záujmu 
o uzke kontakty s literátmi a ost at nou 
t vorivou in te ligenciou. Je to hudba s a
ma, k torá s t ráca naj viac,. ak je od myš
lienkovóho pr údenia odtrhnut á; jej do
sah sa zužuje, na duchovnej perifé:-ii" 
nemôže n i č veľkého vyrásť. Nechceli !Jv 

., ~!!'.le.. aby práve o nás", napísal nejak5; 
• bud\ÍCi Balzac: ,.Chodím zažívať do Ope 

ry, .. pretože tatp človek nemusí m ys•, · 
liet ani rozprávať ... "· Napokon - v zé
mi, kde žil Smelana, níe je as i t r eba 
túto myšlienku osobitne objasňovať. 

Naším ideá lom je hudba hojne nasy
c ujúca našu spoločnosť, no nie ako vý
ber zostávajúcich j edál zoškrtaného je-

dálnelio lístJču , ale äko silčisl šteifre) 
duchovnej hostiny. 

Ak mám aspoň náznakovo zachytiť 
intenzívnu a rozmanitú činnosť Zväzu 
v posled nom období, potom sa musím 
zmieniť o akt ivite kultúrno-politickej. 
Tu s me sa usilovali predovšetkým plniť 
uznesenia posledného zjazdu. Výsledky, 
ktor6 s me za rok dosiah li, sú zhrnuté 
v preh ľad e , ktorý ná jdete v písomných 
mater iáloch. Pokiaľ ide o vnútorné 
problémy naše,j organizácie, zabezpečo
vali sme v prvom rade prípravu dneš
ného r okovania a národných valných 
zhromaždení t ak, ako budú nasledovať. 
Jednotlivé mate riály pripravené na pre
rokovanie sú výsledkom usilovnej práce 
poče tných kolekt!vov, a všetkým, ktorí 
sa na t ejto práci podieľali by som chcel 
srdečne poďakovať. Verím, že budúce 
zväzy bud ú pružnejšími nástrojmi v ru 
kách svojich členov. 

Ak zisťujem, že samotní hudobníci 
dokázali zásadovo prekliesniť priestor 
svojm\1 dielu, ktor é narazilo na estetic
ký do9 matizmus, potom predpokladám, 
že sa ná jde aj dosť . takých, čo budú 
principiálne zas távať politický názor, ku 
ktorému s me došli, a j keby s tým malo 
byť s pojené určité r iziko . Pritom dúfam, 
že tá to úvaha zostane ako hypotéza, 
pre tože za koncepc iou socializmu ktorú 
nač rtáva akčný · pronram Komunistickej 
s t~·a ny československa a ktorá je nám 
olrzka, s toja početné a kvalitatívne sily 
oboch naš ich národov. J ednotlivci v na
s ich radoch môžu sklamať, ale celok 
musí byť pro ti t akýmto zlyhaniam po
lslct•.Ý· Usudzujeme, že návrhy ·stanov 
ol,orh národ ných zväzov takúto poistku 
vytvá rajú. Od augustových dní ma naj
viac posilňuje vedomie, že v zásadných 
otázl<ach sú českí a slovenskí sklada
telia, koncertní umelci i hudobní vedci 
a kritici zajedno a máme k sebe bliž
šie ako kedykoľvek predtým. Spájajú 
nás mnohé spoločné názory v oblasti 
politicke j, kultúrnopoliticke j aj odbor
nej a dnešné naše rokovanie by sa ma
lo usilovať o vyjadrenie toho spoločné
ho. 

Vo s vojom snaže ní budeme ús pešne jš í. 
ak sa bud eme navzäjom informovať a 
pndporovať. Preto by mali budúce ná
rod né zväzy vytvoriť početné kontakty 
na všetkých úrovniach - nesmieme 
pripu stiť , aby sa čo i len na krátky čas 
privrcll okná medz! obidvoma národný
mi hudobnými kultúram i. Dýchalo by sa 
ná m všetkým zle. Oba ja partneri by na 
lo dop la lili. Zhodnime sa, že českoslo
venské bude v budúcnosti to, na čom sa 
česi a Slováci dohodnú a postarajme ~a . 
aby v huclbe to bola vyššia synt éza 
dvoch samostatných a bohatých kultur. · 

(Skrátený r efe r át prvého tajomní
k a Zväzu československých sklada
teľov z pražského mimoriadneho 
zjazdu ZČS.) 

- ---
.Čo 

, 
sa vam páčilo 

a nepáčilo 
na zjazde? 

K l ár a Ha v l í k o v á: Nepáčilo sa 
mi, že t í, k t orým členstvo Zväzu vyslo•. 
vil-o dôveru a odporúčalo ich do funkcií, 
r~echceli tieto pr:jať, takže vo vý>lednom 
dojme to vy2eralo t ak, ako keby si ne
chceli pá liť prsty. Skoda, že každý oa 
vzdáva. Navrhnutí kandidáti by si mali 
považovať za česť a povinnosť, ak sa im 
prejaví dôvera. Nepáčilo sa mi aj to, že 
prešiel návrh, aby sa Zväz · skladateľov 
zrzovu menoval po starom. O tomto by 
malo rokovať ohlásené valné zhromažde
nie. Prečo by sa nemohol nazývať napr í -. 
klad Slovenským hudobným zväzom? Zu~ 
u jímavá bola disku.~ia o kraj ských po-' 
bočkách a tvorivých skupinách. 

F e r d i n a nd K l i n d a : éo sa m i na 
zjazde páčilo? Vy ... 

L a d -i s l a v Len g: Zjazd bol t aký, 
ako som predpokladal - dosť chaotickú, 
komplikovaný, striedali sa tu politické ná -· 
hľady s organizačnými problémam!, lc(o-' 
ré pohltili väčšina zjazdového . rokovania. 
No .• ale preto sa zjazd vlastne zišiel. Pá·· 
čila sa mi diskusia, bola otvorená a pria• 
ma. Myslím, že na zjazde sa prejavil de
mokratický duch. Len si v demokratickoin 
ovzduší e.~te často nevieme poradiť. Za
mrzel ma nedostatok tolerancie vo vzťa 
hoch ľudí navzájom - najmä niektorých 
mladších voči starším. To tiež patrí k d e 
mokracii. Co sa týka perspektív - veľa 
si slubujem od aktivizovan ia jednot livl!ch 
_. )k cíí a od toho, že sa ich činnosť osa-
mostatní. · 

Z d e nk o Ml k u l a : z ;azd bul školou 
demokracie. Nebol revolúciou - ale to 
j e dobre. Bol logickým dovŕšením všet 
kého toho, čo sa tu od januára dialo. 

N in a H a z u c ho v á : Zjazd žil tým, 
čím žije dnes každý z nás: potrebou vy 
jadrovať sa k súčasnej politickej situácii', 
podieľat sa na úsilí o usk·utočnenie ideálu 
hcanánneho socializmu. Mala som dobrO 
pocit z občiansko-morálnych postojov na
šich skladateľov ( naj m/i profesora Moy
zesa) - i mnohých mlad.~ích . Pálčivosť 
súčasnej politickej situácie odsunula -
samozrejme - do pozadia problému t uo 
ri vé a ine. Preto napríklad zan ikol 
v ovzduší, keď má pár jasných slov k sú 
časnej .~it uácii magickú sile~. referát Ottu 
Ferenc zyho, v ktorom bolo veľa mtídruch 
postrehov k otázkam mimopolit ick ým, 
zväzovým . . . Co bude ďalej - uvid íme. 
Ilie bola som rada. že íud ia ner ezigno-
vali. •l'Jil 

J .u raj li a l u z i c k ý : Na zjazde sotA ,y 
s uspokojením k vitoval snahu po demo-h · 
kratičnosti, no euf ória z demokracie, k to -
rá roky neexistovala, spôsobila, že v tom 
ešte nevieme chodif a že demokratičnosť 
pôsobí často ako neporiadok. Demokracia 
má svoj e prísne zákony, ktoré bude treba 
zvládnuť. Znamená aj toleranciu - mys. 
Iím napr ílclad na nevhodné reakcie k prí · 
spevku prof. Ferenczyho. 

V" 

Clovek a kríž 
Od chvíle, kedy som prvý r az 

počul Burlasovu skladbu pre slá 
čilcy - Plánctus, mám pocit , 
ktorý sa dá vetmi ťažko opísaf. 
Akoby človelc v šedivom zhone 
ulice zazrel mihnúť sa tvár blíz 
lcu, ale zabudnutú, vzbudzujtícu 
neodbytný poci t známosti. Ten
to prechodný st av sa márne po
kcE am spresnif: predstava, že 
t o, čo som stretol, je už kdesi 
vo mne, je viac založená na 
zhode nálady a subjektívnej r e
·alccie na túto tajomnú t vár, než 
na zapamätaní jej konkrétnych 
r y sov. 

zakrivenie po jej . belostnosti. 
Jednoduchá až sttohá formu, 
k lenba nár eku, v ktor ej dôst ojn(J 
smút ok tudského vmí tra st ú pn 
k ú st am výlcriku. ~á tu zmysel 
šlwlomet sky objasňovať trojdiel
nosť ABA, princípy vertikálnej 
dodekajór1ie, punktualisticicé 
vply vy, imi tácie, názvuky na ľu
dové pl aqky? Podobné veci sa sí
ce dajú robi( dobre, dôkladne, do
konca zaujímavo. Vedú všalc 
obyčajne k neistote a špongio
vitej rela tívnosti, aspoň u miía. 
A t entor az by som sa predsa 
rád podelil aspoň s malou, i keLf 

Odkladám not y a -vybavujem 
sí stretllutit! pr ed pár h oclína 
mí. . . Ätw. je t o t ak. Bol o to 
vo mne, r ozuzlenie t ajomného 
pocitu, bolo to vo m ne už vtedy, 
keď sme si sadli leu. kl avíru a 
keď au t or začal vybrnkávať 
úryvky z par l"il tíry . Počúval som 
a snažil som sa čo najs!istre
denejšie vyjadriť, že r ozwniein 
jeho výkladu. No popri tom na 
mría všetky okol nosti t ohto ne· 
čalwného rozhovoru pôsobili ako 
vývo.fka na exponovaný fotogra 
fický papier: vyvolával i pomaly 
a isto tú spomienlcu. Z úsme -

odbytný pocit známosti mám 
preto, že som to vžd y ja, či už 
pocuvam Burlasov Planctus, 
2. časf Ferenczyho sláčikového 
kvarteta alebo Berger ove Trans
formácie. Je to síce len moja 
súkromná, sprostredkovatetná 
istota, no predsa sa s ríott má.m 
chu( podeli(. V cmtení sveta je 
viac takýchto studní, z ktorých 
sa dokážem nielen napil, ale 
v k torých navyše i vidím na po
zadí nevyspytateľného neba svo
ju vlastnú t vár, t vár človeka. 
No nie je ich zas tak veľa, aby 
som necítil potrelrn poďakov,ať 

mienok nádej, premýšľať ako 
ďalej, zostávať v inšpirác ii . .. 

S podobnými myšlienkam! prí· 
deme do koncertnej siene - za
:žif i lúziu., že sme na chvitku 
v inom svete. A predsa celtí t tl 
stístredentí a zamyslenú pozor
nosr bolo cítiť medzi obecen
stvom aj na k oncerte Slovenskej 
filharmónie, keď zaznel Planct us 
Ladislava Burlasa, napísaný 
v auguste 1968. Prečo? I steže je 
v ňom "k:us skladateľského ume
nia, je tam i .~ikovne vybudova · 
ná dynamická f orma a kontra 
ptmktické umenie, nová zvuko• 
vosť s vkusom zapojená do 
kompozičnej stavby diela - a 
ešte všeličo iné. Tieto veci náj 
du v sk ladbe kritici; možno aj 
nejaký prehrešok prdt i "prísne
mu slohu". čo v ne j však našiel 
poslucháč tohto k oncertu, poslu
cháč t ýchto dní, to bol hlavne 
kus srdca, kus cíter~ia nás vš et
kých, t á oslobodzujúca kvapka 
"ľudského žiatu, chvíľa úprimnej 
ľudskej konfrontácie s jedným 
fažkým životným okamihom , kus 
.~n.ahy vyrovnat' sa, čin! 

Je to už niekoľko túždiíov a 
za alcváriom .~ rybičkami mecha 
n i ckých úkonov, osvojený ch po
hybov t ela a m ysle m ihajú sa 
matné t váre, k toré napriek svo
j ej netlrčitosti n evzbu4zujú zve• 
davosť. Rozhodla to j edna z mo
jich často sa vr acajúcich ne
r ozvážností - siub do vetra. 
,.Chcete , napfšem vií m dačo 
o tom novom Burtasovi," spýtal 
som sa nedávno v r edakcii Hu
clobného ži vot a. Už vtedy som 
t Ttií il, že napísať dačo o t ejto 
h udbe, aby to nebolo pár viet 
1·ecenzent slcého kli.~é. to sa jed
nod!tcho nedá. Stíhlasili a dnes 
mám na to už len dva dni. 

Pred p(Lr hodinami som sa 
vrá t il priamo od Burlasa, pótre
/}() val som od neho noty jeho 
slclarlby. Mám ich teraz pred se
bott a relcon.~tnmjem z nich svo j 
pocit neodbytnej a neprístupne j 
zrtámosti. Ďalšia zo všeobecr1e 
r ozšírených ner ozvážnosti 
hľadanie zmyslu hudby medzi 
notami na papieri, ruky sl epca 
na šiji labute, pátrajúce cez jej 

Dva pohl'ady na --rlasov Planctus 
súkromnou, nevedecky, intuití11-· 
ne a sprost r edkovane dosiahnu
tou istotou. 1'ak, ako j e to vlast
ne? 

Jednoduchá, až strohá f orma, 
niekoľko minút, počas lctor ýcll 
mlčiace ústa prehovoria vzly
leom, lcrátkymi úryvkami z .mc 
lodilcy plačiek, ktor é stí v ta 
l<:ej t varovej i výrazovej jednote 
s tragickým mlčaním, z ktoré
ho vyrasta j tÍ a do kt or él!o .~a 
vracajcí, ie mi pripomínajú pís
mená upletené do arabsT-:ého or
namentu. Burlasovo mlčanie stú 
pa z pianissima rozjímania po 
f ortissimo vnútomej hrôzy, je
ho vzlyky stí zas prer ý cxmé, p1né 
zámlk , akoby s n i mi boj oval. Je 
to plač muža, obnažená exi.5 ten
cia pod- čt na večnom križi člo

vek a - na kr íži jeho sam oty, do 
k torej ho' vrhá zlo, násilie. Ile 
porozumenie, pokrytect vo. Člo · 
vek a kríž. 

vov vážnych oča, z jemnej, 
skromnej a predsa sebaistej 
gestikulácie, z neumelého, ale 
m uzikálneho pospevovani a a po
brukovania, v ktorom ucho skla 
dateľa vždy počuje to, čo počuť 
potrebuje, z nádherného pokoja, 
v ktor·om naraz uviazlo rozte
kané a sivé sobot1íajšie dopo
ludnie, z m nožst va ďalších faž 
ko zachytitetných drobností, 
z t oho všetkého vyn6ralo sa ro
zuzlen ie, t vár tej spomienky ... 
A bola to t vár č l o ve k a, tvár 
podobná mn.e samém u: bol som 
to vlastne ja, .~ám sebe st r a te-
111Í a stále sa strácajúc i, čo som 
.~a rzn.~iel c; Burlasooej sk lad/Je. 
V šedivom zhone u l ice som sa 
vtedy. pred pár týždňami na 
koncerte obzrel sám za sebou. 
T eraz to viem. 

Necäzí to v trojdiel nosti, ani 
vo vert ikálnej dodekafónii , (tni 
v plač.k!ich a kontrapunkte. Ne-. 

sa Ladislavovi Burlaoovi za jeho 
Planctus. 

Juraj Hetrik 

Dni bez. ·konca 
Obdobie, v ktorom sme žili a 

žijeme, údržuje každého z nás 
v ustavičnej aktivite - povedz
me. :že občianskej alebo politic
kej. Zijeme v štádiu opätovného 
zrodu, hľadáme východiská, aby 
to, čo sa zrodí, bolo blízke na
ším predstavám. 

Musíme si prizna(, že akokoľ
vel• sa usilujeme odpúta( a od
reagovať v denných starostiach, 
zažiť trochu zábavy, či ponoriť 
sa do umen ia, stále kdesi v pod
vedomí myslíme aj na ,.to dru
hé". K to vie, čo je silnejšie: či 
snaha uniknú(, alebo potreba zo 
stat pri tom, na čo sa nedá za
"budnút, h!..«ltlt v ú1~1r. spo.. 

()akujeme za takéto činy: je 
v nich perspektíva, lebo stí in-· 
špiráciou, sú obnovou úsilia ... 
i steže nie každý deň môže byť 
diíom činu, nie každý deň k o 
runuje naše úsilie. Ale zmysel 
ľudského úsilia nie je predsa. len 
u jeho výsledku, ale v ňom sa 
mom, v tom, že konáme, že w 
bránime, i!e sa. usilujeme, vy 
rovnávame, že· vždy znova vstá 
vame. "Písmo t lačené iba veľ
kými písmenami sa čí_ta ťažko. · 
Práve tak život zo samých ne
delí" (Jean. Paul) . 
l Vzývajme tísilie. Veď ako 
hovorí príslov ie: Ešt e nie je 
všetkým dňom k oniec 

Naďa Hréková 
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Zivá ·~orDta 
"Dramatično .Je aj v najlepš ích 

Belliniho oper·ách sl<ôr zovnútorne
né, než okázale povr chové. Jeho od
krytie predpokladá hlbku interpre
t~čného prežívania" (z bulletinu 
SND). Vnútorný dramatický náboj 
Belliniho Normy .ie obsiahnutý v ci
tovosti a vášn ivost i hudobnej výpo
vede - neúnosná rozťahanosť uzav
retých čísel , n~<lostatok javiskovej 
akcie a s tatičnost tibreta sú len do
bové sprievoané znaky. Pred brati
slavskými inscenátormi sa vynorila 
ako hlavná näročná úloh a - na mi
nimum potlačiť stopäťdesiatročné 
maniere a pevne \.IChopiť podstatu 
diela. Splnil! ju úspešne. 

Vkusne zoškrta li re t ardujúce pasá
že, azd a len skrátená vei:zia duetu 
Normy a Adalgisy neposkytuje pries
tor potrebný na presvedčivé vykres
lenie zložitého vzá jomného vzťahu 

Ä. PeňagTcovtFK'a/aT:JovQ v opere Norma. ' 
Snlmka: JOZEF VAVRO 

oboch žien a f inále prvého dej stva 
obsahuje am atérsky str ih , ktorý pro
vokuje citlivejšie ucho. úspech Fre
šovho naštudovania koren í v tom, že 
si uvedomil jednoznačne romantickú 
prlslušnosť diela a nekládol ho kdesi 
na polcestu medzi klasicizmus (vý
raz triezvy) a romantizmus (výraz 
hyperbolizovaný), ako sa to často 
mylne praktizuje na mimotalia nskych 
scénach a na čo hrešil napr. dirigen t 
Kende vo vl aňajšom košickom na
štu'cľovani Donizettiho Lucie z Lam-' 
mermooru. Frešo vystihol výrazový 
potenciál zdanlivo ind iferentných 
melódií. o prel sa o spevákov ako 
hlavných nositeľov hudobnodrama
tického výrazu, najmä o obe výborné 
predstaviteľky Normy - E. Kittnarovú 
a M. Abrahámovú a predstaviteľa 
Potliona J. Zahradnlčka. Iba miesta
mi sa · žiadali väčšie t e mpá ( napr. 
v zbore bojovníkov z druhého dej
stva), viac tempového, ale hlavne 
dynamického kontras tu. 

Režisér Kriš ka p retvoril duety a 
tercety hlavných protagonistov na 
stretnutia dt·amatických postáv, de
centne naznačoval vzťahy, zlomy a 
odhalenia bez toho, že by sa herci 
čo len priblížili k veristickému pre
javu. Staticnosť masových výjavov 
retušoval efektným výtvarným 
aranžmán, naplno využil koncentr o
vanosť Vychodilovej scény, je j bo
hatú, najmä vertikálnu členitosť, kto
rá okrem rýchlych nástupov zborov 
umožňuje aj režijné komponovanie 
v priestore. Výtvarná zlbžka insce
nácie má svoje autonómne hodnoty, 
ale aj praktické úskalia. Hrubé kvád
re so zlatis t ým leskom vyjadrujú 
vznešenú barbarskosť pros t re dia a 
mýtickú atmosféru, z menšený javis
kový priestor s m nožstvom schodov 
môže však pri r eprízach, kde je kon
centrovanosť účinkujúcich pocoopi
teľne menšia; vyvol ať problémy t ech
nického charakteru, kolízie a pod. 
Vydarené sú mužské kostýmy H. Be 
zákovej, v ženských (najmä u Adal 
gisy a zboru) ruší príklon k s tre
dovekým výtvarným prvkom a Nor
ma má viac problémov s dlhým kos
týmom než s koloratúrami. 

Inscenácia Normy presvedčuje, že 
Bellinf je napriek predpojatým s ú
dom mnohých historikov au tor ži
vý. Volá len po schopnom d irigen
tovi, režisérovi a spevákoch. po tvo
rivej Interpretácii, ktorá vyzdvihuje 
podstatné a neguje okrajové. V ope
re SND mal ·na ta kýchto umelcov 
šťastie. 

Jaros lav Blaho 

V ~namenf 
zmien 

Posledné tri feb ruárové kon
ce rt y Slovens kej f ilharmónie sta 
vali na . sólových spevákoch. Ná-

hodnou zhodou došlo však v zA
pätí v dosledku ochonmia spevá
čok (2 razy za sebou) k zme
ne. Namiesto Havelovej Šehere
zády v podaní Ire ny Oliverovej 
odznela na orvum koncerte in
terpretácia Bachovho Koncertu 
E d ur pre hus le a orchester č. 2 
v podani Ivana Straussa z Prahy. 

Toto podu jatie <l lri!=)oval 13. a 14 . 
tebruära vynikaJúci mladý taliansky 
umelec Aldo Ceccato. Jeho zásluhou 
bol orchestrálny spr ievod v Bacho.vi 
lepší, ako mal Symfonický orchester 
čs . rozhlasu a lebo nýnsky komorný 
orchest·er, ktoré túto s kladbu t ak 
tiež programovali. Český huslista 
svojím naturelorn t iahne výrazne 
k romantickému reper toá ru (s pôsob 
tvorenia kanlilény) a navyše nedi s
ponu je dostatoč ným t echnickým fon
dom. 

Ceccato ako di rigent predstavuje 
i napriek svojmu veku už výraznú . 
umeleckú osobnosť s vynikajúcou pa
mäťou (z partitúry oddiri!Joval je
dine Bacha a Suchoňa ) a so zna
menitým zmyslom pre vystihnu t ie 
typických vlastností štý lu. Ceccato
va pre dstava Mozarta zamerala sa na 
vyzdvihnutie jeho kantabllity, gra
ciozity, ale aj epiky a d ramatickej 
sýtost i až údernos ti. U tohto sk la
dateľa dosiahol však pr (' nepoho
tovosť orchestra pomern(' najmenší 
úspech. Zaslúžené ovac1e vyvolal 
Ceccatov prístup k Suchoňovej Sym
foniette rusticae. 

V Ducasovom Uč11o vi čarodejnílw
vi ukázal sa Ceccato ako umelec 
so š irokou výrazovou palet ou - od 
epicke j strohosti. cez humorné si 
tuácie, ktoré sa vyvinú až v dra
matický konflikt. Prirodzený talent 
i osobný .šarm dirigenta slávili tr iumf 
i v zäverečnej ouve rtúre k Ve rdiho 
Sicílskym nešporám,. v ktorej Cecca
to znamenite vyzdvihol kon trastnosť 
plôch a neustá le stuptiované dyna
mické napätie. 

l na ďalšej dvojici koncertov 20. 
a 21. februára pl'ipravilo ochorenie 
speváčky (L. Domanínske:l z Prahy ) 
nemilé prekva penie abone ntom SII 
Náhradu sa v posle dnej chvíli nepo
darilo zohnať a t ak bratislavsl<é. uve
denie , rozsiahle ho oratória "Svätá 
Ľudmila" od Antonína Dvorák a od
znelo v skutočne I<Urióznej podobe. 
.Jednoducho sa povynechávali všetky 
č asti (plná štvrtina rozsahu diela ) . 
v k torých mala titulná predstavlter 
ka svoj part. Pochopiteľne, nedalo s a 
tým vyhnúť radu n elogič11ostí v tex
t e, v dejovej línii a narušeniu kon 
t rastného radenia jednotlivých hu 
dobný:ch č~sti. 

Bol to veľký handicap pre dirige n
ta J. M. Dobrodinského, kto rý na št u
dovaniu Speváckeho zboru SF a Sym 
fon ického orchestra čs. rozhlasu 
v Bratislave venoval nemá lo času. 
Zo záhadných dôvodov orchestrálne 
teleso sa 'neuvádzalo na progt·ame, 
hoci podalo azda najlepš í výkon 
v tejto sezóne ! 

Dobrodinský zam~ral sa v koncep
cii svojej interpretácie v p rvom ra
de na vybrúsenie a postihnutie z<í
kladného náladového ladenia jednot 
livých častí. Z tohto prístupu m u. 
analogicky vyplynulo (pokiaľ to po
č etrlé škrty dovo ľovoli ) svieže strie
dan ie kontrastov. Znamenite vy
zdviho l vyváženosť, zreteľný vlastP
necký zápal i veľkol epú monume nta 
lit u tohto veľdiel a . NajmÄ zbor mal 
svoje polyfonické úseky vypracované 
plasticky a Zl'eteľne v jednotlivých 
hlasoch. Dosiaho l tak akúsi nepate 
tickú prostotu, klasickú striedmosť 
čo tým v,ýraznejšie posunulo do po

. o red ia majstrovskú invenciu sklada
teľa. 

Pod očakávanie vyznel výkon kvar
teta (vlastne tri a ) sólistov. Sólis tka 
Spevácl<eho zboru Cecília Lévayová 

V Sloueu:;kei jillzar/1161111 ltosľoval u 
t11~och 13 a 14 febru{ira mlad!Í ta
liansk!J diriyenf Alrln Cr>r•cato. 

Snlm!Ht: archlv Tt:lilro Alla Scala 

su pTovala ät<ii r.udm!la jed ine v íivocl1 
ensemblových číslach. Ľuba Baricová 
(Sva tava) pre zrejmú · indispozlciu 
neprejavila (v druhej časti) v p lnej 
miere svoje veľké moUiGsti. Až v t r e
teJ časti sa vzchopila a predniesla 
svoj part muzikälne i technicky do
konalejšie. Oldrich Spisar (roľník a 
Borivoj) nemáva sice problémy s in
tonáciou - pokia! sa neunaví. Kriv
ka jeho výkonu však smerom k zá
veru j asne klesá ako dôsledok násil
ného tvorenia h lasu a nesprávnej 
techn iky. Dalibor Jedlička (pustov 
n ík Ivan) je majiteľom krásneho 
zvučného hlasu. Škoda však, že ne 
disponuje širšou dynamickou pale
tou a pohotove jšou intonáciou. 

Až na posledne j dvojici koncer tov 
27. a 28. fe br uára nedošlo konečne 
k nijakej zmene. Japonská sopranist
ka Hínako Jamane mala potom po
merne ľahkú úlohu ztskať si sympa
tie podaním Mozartových árií 
z opery Il r e pastore (Kächel 208) 
a ane Exultate, jubilate (Kochel 
165). Jej výkonu musíme priznať veľ

kú dávku pôvabu, solldnu techniku, 
naJma v náročných koloratúrach. 
Škoda však, že jej hlas post ráda! 
miestami prirodzenú zvonivú ľahkosť, 

krehkosť a zreteľnosť. 

Koncert d irigova l Ladis lav Slovák. 
úvodné Brittenove variácie a fúga 
na Purcellovu tému (Sprievodca mla
dého človeka orchestrom) s ú skú
šobným kameňom technicke j i ume
lecke.; p r ipravenosti všet kých nástro
·jových skupin. V te jto previerke ne 
:>bstá li všetky skupiny s rovnakým 
úspechom a dom inovala tiež diri 
qe ntova záľuba v hut nom orchestrál
nom zvuku. zreteľnom zdôrazňovaní 

kontrastov. miestami však na úkor 
precíznosti a zvukovej kultitova
nosti. 

Umeleckú úroveň a pohotovosť or 
chestra ako i tvoriv ú invenciu diri 
qenta najús pešnejšie reprezentovala 
V. symfónia F 'dur, op. 76 Ant onina 
Dvoráka. Snúbila sa v ne j s tarost
livá práca s detailným vypracovanim 
hlasov ako i (!činný dôraz d ir igen ta 
na budovanie rozľahlých olôch. 

Vlado Čížik 

.._......._. •.• _ .~woi!-._._.-_ 

Zaoceán.ska 
huslistka 

Ameri.cká huslistka Sylv ia Rosen 
berg na svojom koncerte v kon
certne j 'sieni čs. rozhlasu v Brati
s lave 23. februára sa prejavila ako 
talentovaná interpretka mladšej za
oceánskej gener ácie. Vo svojom 
n rednese známej Br ahmsovej Sonáty 
A dur, op. 100 zvýraz n ila lyrické 
črty - neraz až do t e j miery, že 
zvukový svet jej predstavivosti S<J 

blížil viac Mendellsohnovi či Schmu 
nannovi. Rose nberg zjavne využívala 
mäkký, pritom však dosť .nosný zvuk 
svojho talianskeho nástroj a - málo 
však podčiarkla Brahmsovu precíznu 
fo rmovú stavbu. V sólove j Pa rtite 
h mol J . S. Bacha uplatnila dobrú 
technickú pripravenosť (najmä pra
vej ruky) - no aj v tomto prlpade 
bol jej .tón zväčša pr!liš ;emný. 
V oboch tý,chto skladbách dominova
la ku.J tivovanosť a neokázalosť ored
nesu. 

Druhá polovica p rogramu mala zre
teľne vyššiu úroveň než prvá -·dra
maturgiou i úrovňou pred nesu. Tvo 
rili. ju 4 skladby, op. 7 Antona We
berna a Sonáta č. 7 mol Ludwiga van 
Beethovena. Už samot ný výber We
berna je pozoruhodný - nakoľko na 
našich koncertných pódiach temer 
nezaznieva. Inte rpretácia americkej 
huslistky ukázala zmysel pre detail, 
kontrasty a pre rozmanitú artikulá 
ciu a registníciu. A ešte viac zauja 
la v Beethovcnovi, kde prekvapila 
dr amat icky ve rvným podaním rých 
lych' častí a slohovým ponímaním 
d iela ako celku. Práve t áto skladba 
dokumentovala, že z Rosenbergove.i 
sa môže stať vyhranená osobnosť. 

O ús pech večera sa veľmi zaslúžila. 
a j k lavir istka Helena Gáfforová, kto
re j sprevádzačská pohotovosť :ie u?' 
príslovečná. 

Igor Va jda 

~t z tlc:et6v." 

Pohľad 

z druhej strany 
Dni českej a slovenskej hudby poriadané 

Wiener Konzerthaugesellschaftom, sa začali 
veľmi sľubne. S pôžitkom si viedenskí poslu
cháčt vypočuli vynikajúco technicky i zvukovo 
ht·ajúcu Slovenskú filharmóniu pod vedením 
impulzívneho di r igenta Ladislava Slováka. 

Slovenská f ilharmónia prišla so zaujímavým 
programom: pr edniesla diela d voch pražských 
skladateľov: Ľuboša Fišera a Otmara Máchu, 
ako aj diela Eugena Suchoňa ( ktorého Krút 
ňava j e v repertoári lineckej oper y ) a Jánä 
Cikkera (pripravil nám nedávno radost svo 
jou operou Vzkriesenie v Theater an der Wien ). 
Suchoň však tentokrát - nie som priate -· 
tom falošných komplimentov - vo Viedni ne
zvíťazil. Jeho Rapsodická suita pre klavír a 
or chester postr áda napätie. Celistvejšie (dra~ · 
maticky i lyricky) vyznieva Cikker vo svojej 
Dramatickej fantázii pre orchester. Za hlboko 
precítenú považujem tradične urobenú sklad-' 
bu Otmara Máchu: Var iácie na smrť J. Rych~ 
líka , zatiaľ čo 15 lis tov z Dtirerovej Apokalyp
sy od Ľuboša Fišera sa pohybuje na alea toric
kých chodníčkoch. Fišerova skladba mala ví:ak 
u viedenských modernistov najväčší ohlas. 

Nasledujúce koncertlf..J221i..CL.Mozc;u~toveL sále, 
k t or á poj me 800 tudí l Pred asi 120 - i'Uivstev 
níkmi prezentoval Ladis lav Kupkovič svoj sú
bor Hudba dneška, Tctor ý kritilc Fr anz Endler 
vo viedenskom Pres.~e nazval S l o ve ns ké 
9 l á zn o v s tv o. Titul môjho referátu znel 
H u d b a s o s t o j k o u. Považujem síce kaž
dú hudbu - preparovanú, elekt ronickú alebo 
prefabrikovamí. - za odvážny pokus a smelý 
el·periment, ale pre efek ty d la Cagé, ktoré 
stí už vo Viedni vyblednuté a nezauj'ímavé 
( plnenie trombónu vodou, stojka a pod. ) pri 
najlepšej vôli nemôžem nájs! slovo - hudba. 

Vet mi sa mi páčil J oze f Malovec s montá
žou starých pražských šlágrov, konkr étnej a 
elektronick ej hudby. Všeobecný obdiv st získa~ 
la Violončelová sonáta Ivana Paríka a Molizá~ 
cia Pet ra Kolmana - pripomínajúca Antona 
Weberna. V každom prípade môže byť Brati-' 
slava ňrdtf. na svofe elektronické štúdio. Len 
už, prosím, nikdy viac stojku na koncert-o;;.e..,' ...--· 
V ďalší deň - na koncerte Vlachovho k iJár --;
te ta - bol relatívne najväčší počet náv--. 
števnilcov . Vyvrcholením celej aTccie bolo vy.· 
stppeltie Sláčikového kvárte ta 'Vik1:0'r a"'t<:a1a'-' " .,. 
bisa . Nie je to len môj osobný názor, ale ako 
som mal možndsr zistiť v diskusii, aj názor 
mnohých prítomnýclt v Mozar tovej sále. Nad
väzujúc na prvú vet u Beethovenovho Kvar-
tetu cis mol op . . 131, vytvoril K alabis maj• 
strovské dielo. Okrem toho zaznel tempera
mentný V. sláčikový kvartet Išu Krejčího a 
skôr vertikál ne ako horizontálne stavaný 
V. kvartet Pavla Boi'kovca 

Posledný - štr tý večer priniesol zážitok 
z fascinu j úceho diela Rotazione IX. od J ana 
Ka pra. T r t efekt né skladby pre organ od 
M. I<abeláča, l. Hurn!ka a. M. Sokola našli 
v organistom Milanovi Šlech tovi f enomenálneho 
interpréta. V el'mi dobre sa prezentoval Praž• 
ský dychový kvintet s Ebenovou skladbou 
Dychový kvintet . Vynilcajúce recenzie boli na
písané na klat,iristky Dagmar Baloghovú a 
l<lúu !-lavl íkovú 
Väčšina skladieb mala vo viedenských den

níkoch kladné kri tiky, ale často s výčitkou -
zaosfalosť Medziiným .~me čítali titulky, ako 
napr íklad: K o n ze ,. v at í v ní, no ú s pe .~
ní .. . ·Realc c i oná1'i podľa nôt ... 
Ud r ž o v a ná t r adí c i a. . . Neprevádzala 
~a tu žiadna " nová hudba" . T o n o v é sa vzťa
huje skôr na datum vzniku ako na tendencie 
a t rendy uveden(/cll diel. V iednom článku 
sa píše: 

,.Mladí hudobní skladatelia v československu 
maj ú čo doháňať. Od Novej zeme vzdialení, 
potrebujú, viac kontaktov a návštev festivalov 
moderne j hudby." 

Chcel by som poukázať na to, že na kott
certoch sa neukázal medzi návštevníkmi ani 
jeden súčasný skladateľ z Rakúska. Chabé 
kontakty m edzi skladateľmi z oboch krajín 
mal o prehlbif jedno matiné u sídle českoslo
venského veľvyslanectva. ako aj diskusia 
v Rakúsk·ej spoločnosti pre hudbu, ktorú vie
dol Dr. Har ald Goettz (ved úci te jto spoloč
nosti ) spolu s Eugenom Suchoriom a Petrom 
Ebenom. Otmar Mácha zaďakoval za svo jich 
dvanástich kolegov - .~kladate( z CSSR, pre
tože "tento týžq~ň im po prvýkrát v takomto 
rozsa hu otvoril brány do sveta". Záverečnou 
témou diskusie bolo: vytvoriť most k publi
ku. Je to vážny problém, pretože d iela sú
časných rakúskych skladatetov sa predvádzajú 
pred poloprázdnymi sálami. Z tohto aspekt u 
nemusí mrzieť ani českých a slovenských skla
datetov prílišna absencia na ich koncer toch. 
Je dobré, že M vytvor ili kont akty, k toré po
silnili naše tradičné susedstvo a stále rastúci 
I!Udobný i myšlienkový st yk. 

Dr. I<al'l Brix, Viedeň 

Pozn. redakcie: Nakol'Tco na Dni českej a 
slovenskej hudby vo V iedni nebol pozvaný ani . 
jeden slovensk1i fq.tdobný krit ik, uverejňujeme 
11spor! názor zo zahraničia. Môže byť podne
tom na ;;amr;slenie sa o koncepcii pr ípadne 
budúcej akcie toht o typu. 
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. pop- music 

Súťaží, ankiet, hit parád, zápÓlen[ pro
fesionálnych l amatérskych nearekom 
pribúda. Ako huby po daždi sa rozmáhajú 
kolbištia, z ktorých prichádzajú nové tvá
re a nové podl'lety. Zažiaria ako kométy 
a vzáp!ltí, akoby naschvál zhasfnajú, utie
kaj(! sa do svojho prostredia, ktoré ich 
už neponúkne hladnému publiku. Clovek 
sleduje tieto programy a chtiac-nechtiac 
tlačia sa mu na myseľ "kacírske" myš
lienky, ktoré by mali byť akýmsi skrom
ným zoskupením molekúl nespokojnosti. 

V krátkom časovom rozpätí prebehli vo 
februári dve podujatia, ktoré majú pat
ričnú publicitu niele n medzi oddanými 
priateľmi populárnej hudby, ale i medzi 
náhodnými pozorovateľmi. V Bratislave 
bolo finále štvrtého ročníka amatérskej 
súťaže o Zlatú kameru a v Prahe Zlatý 
s lávik - prehliadkový večer víťazov z an
kiet t roch časopisov. Možno sa bude zdať 
klade nie oboch podujati do quasl jednej 
roviny pritiahnuté za vlasy, lenže nám 
nejde o ich porovnávanie kvalitativne, po
užili sme ich iba ako mierku publicity a 
jaj následkov. Zlatý slávik prináša šťav
naté ovocie vo .forme ďalšej publicity, 
ergo nových priležitostí, vyst1lpení a pod., 
čo je komec-koncov v bežnej praxi nor
miílne ... 

Ako je to však s publicitou na Sloven
sku? Súťaží máme azda menej ako v Ce
chách, čo by logicky predpokladalo ne
obyčajný ohlas domáceho Interpretačného 
zázemia. Nemusím zdôrazňovať, že opak 
je pravdou. Co s a len nakonštatovalo, že 
na Slovensku niet s pevákov, aby vzápätí 
kritik;l. poukazovala na mocné zázemie, 
ktorého ambície s ú však už v zárodku 
udupané ... Ako je to vlas tne s bludným 
kruhom, z ktorého nie a nie sa vymo
tať? 

Pri doterajšej praxi ho ťažko roze
tneme. Známe slovenské porekadlo o su
sedovej koze hrá úlohu aj 'vo sfére popu
lárnej hudby. Dakedy sa nemôžem úplne 
zbaviť dojmu, že tu ide o akúsi formu 
kultúrnej ,.sabotáže", akoby Slovácľ sami 
nemali záujem podporiť doma vznikajúcu 
kvalitu. Zlatá kamera, detvf.anska Zlatá 
ruža, ale aj žilinské San Remo a iste aj 
iné súťaže (dnes sa preteká v speve há
dam na každej škole ) objavujú desiatky 
talentov, neraz schopných až pre pro
fesioná lne využitie. Pri Zlat ej kamere (tú 
poznám najlepšie) sa dakedy zastav! dych 
.nad. serióznosťou prístupu k prednesu 
piesní, nad pocitom zodpovednosti, ktorý 
sa prejavuje v sústt·edenej intonácii, štý
lovej orientácii, rytmickej istote a často 
i ortoepickej čistote. Naposledy napr. 22-
ročná Zuzana Kollárová z Banskej Bys
trice ukázala, že j e typom speváčky, kto
rej ,.kumšt" treba okamžite podchytiť, 

. nevraviac už o tom, .že jej prednes pôsobí 
v dnešnej záplave beatovej "neviazanosti" 
mimoriadne kultivovane, ba povedal by 
som - na myseľ upokojujúco. Alebo po
slucháčka scéniékého výtvarníctva na 
bratislavs kej VŠMU Marta Rozkopfová 
môže byť pri dôslednejších pedagogických 
pokyno ch vynikajúcou šansonierkou. Jej 
:tmysel pre herecké preniknutia do vý-

Zuzka Kollárová z Banskej Bystrice, víťaz
ka Zlatej kamery. Snimka: J. Lipták 

znamovej podstaty piesne a narábanie 
s dynamikou dáva pre to skutočné pred
poklady. Mohol by som menovať ďalej, 
hoc' žoviálneho a zemitého Karola Koná
rika, čl krehkú Vieru Lamačovú a to už 
nehovorím o Marlke Klesniakovej, ktci,•!J 
vlani tak vysoko :tažlarila, . aby potom 
o nej nik nepočul. Alebo zober,ITie s i osud 
rovnako mladučkej Valérie Cižmárovej. 
Pamätám sa velmi dobre, ako vlani na 
tzv. Májovom krištáli porotcovia odmietli 
dať tejto bezpečne najlepšej speváčke naj· 
vyššiu trofej, lebo vraj nespieva angažové!· 
nú pieseň . .,Neuvedomelosť" V. Čižmárove.' 
zrejme vôbec neprekáža la pražské mu Ro
koku, ktoré sl ju pre svoj súbor z!skalo 
Konečne to nie je po prvý raz, čo doma 
neuznaní Slováci museli ísť po uznanie do 
cud:tieho prostredia. Môžeme si však ta
kýto prepych dovoľovať aj ďalej, najma 
dnes, pri vytvoren! vlastnej štátnosti? 
Domnievam sa, že je naozaj načase 
skoncov~ť s takýmito praktikami! 

Na nedávnom mimoriadnom zjazde slo
venských skladateľov som sa dozvedP I, 
že jednou z hlavných úloh sekcie popu
lárnej hudby má byť založenie divadla 
malých for iem. Predpokladám, že vznik 
takejto scény bude jednou ~ príležitostí 
pre mladé talenty. Publicitu s lovenských 
interpretov a skladateľov nemožno však 
koncentrovať do jedinej scény. Vyžaduje 
si to zomknutie síl rozhlasu, televízie a 
gramafónových závodov. Po radikálnych 
personálnych zmenách v rozhlase možno 
očakávať, že sa tu bude pokračovať v dob· 
re nastúpenej ceste bez mimoumeleckých 
vplyvov. Podobné zlepšenie kvitu,jeme 
v televízii, kde je vedúci post zábavných 
programov obsadený človekom erudova
ným a zapáleným pre progres slovenske~ 
pop music. Kameňom úrazu je však s lo
venská pobočka Supr aphonu, ktorá svojou 
činnosťou stále nezapadá clo zvyšu júcich 
sa nárokov celoslovenského kultúrneho 
kontextu. Liknavosť, priam žiadna propa
gácia a iné· neduhy nepomôžu nielen slo
venskej pop music, ale aj ďalšim odvet
viam, spadajúcim do kompetencie mo
derného hudobného vydavateľstva , akým 
spomínaný podnik zďaleka nie j e. 

Problémov je stále veľa. Z bludného 
kruhu nemožno vyjsť za deň. Záleží však 
na všetkých, ktGr í sa na slovenskom 
show bussinese zúčastňujú. Netreba sa 
báť ponúknuť s lovenského interpreta či 
skladate ľa, naopak je nevyhnutné prenik
núť do podvedomia spotrebite ľa, presved
čiť ho o toll" .. že nie iba cudzie pe rie je 
najkvalitnejšie. Darmo bude me organizo
vať súťaže, ankety a podobné akcie, ak 
sa nebude na ne poslucháč vopre~ tešiť , 
keď nebude mať radosť zo ,.svojho" In
terpreta. Zázemie je hut né, treba ho po
užiť a- využiť, dať priestor novému a kva 
litnému s tarš iemu. Nestačí sa uspokojiť 
s konštatovaním, že o s lovenskú pop mu
síc nie je záujem, ale snažiť sa ho pre 
budiť v poslucháčskom zázemí. To by m'a
lo byť j ednou z hlavných úloh na po
chode slovens ke j populárnej hudby. 

Ivan Stanislav 

Slovenské ever~:reeny 
Po dlhom očakávani sa nám konečne dostala do rúk LP platňa s lovenskej redakcie 

Supraphonu SLOVENSK!! EVERGREENY. 
Editori pripravili výber z tvorby autorov, ktorí sa zaslúžili o progres slovens ke ;j ta

nečneJ piesne a j ej prenikania do poslucháčskeho povedomia. Tak sa popri "nestorov!" 
slovenského š lágru zas!. umelcovi Gejzovi Dusíkoví stretávame s m enami d r. Pálku, 
Z. Cóna, A. Lieskovského, K. Elberta a ďalšieh. K dramaturgii iste možno mať výhrady, 
zdá sa však, že celkove vystihlo vývinový trend a dávala prednosť kvalite. Nemožno 
však jednostranne súhl asiť s inštrume ntáciou titulov. Súčasný vývin pop music je 
taký robustný, že pri malom časovom ~aváhaní l'ahko možno zmeškať vlak. A to 'sa 
s talo pri ne;jedne j piesni. Zrejme dlhšia výrobná lehota niektorých titulov zapríč inila, 
že nie všetky pôsobia dojmom, akoby boli zaodet é do na;jnovšieho rúcha. 

Za zmienku stojí obálka platne, ktorá musí uraziť vkus každého - aspoň esteticky 
citiaceho - poslucháča. Je absolútne nevýr azná a potvrdzuje neúctu vydavateľa voči 
konzumentovi. Koniec-koncov nie je prvá ani pos ledná zo série bratislavského Sup
raphonu, ktorý by už konečne mohol v týchto súvislostiach prestať s podobným "žar-
tovaním". ' ,, · 

Slovenské evergreeny t re ba na trhu privltať (pokiaľ s i ich dakto •vo výklade všim 
ne). Sú odkazom na obdobie , kedy s lovenský š láger zaznamenával nejede n ús pec!1. 

P. Chvojka 

~í sa o ·flth 

Heintje 
Simons 

Dvanásťročný 
Heintje Slmons 
pochádza z mes
tečka Bleijerheide · 
v Holandsku, kto
ré lež! takmer 
na holandsko-ne
meckých hrani
ciach - 200 met
rov od hraničného 
kameňa. 

Ešte pred ro-
kom chodil Heintje · . 
do školy ako každý iný chlapec v Jeho 
veku, hrával s druhými chlapcami f~t
bal preháňa! sa na dvore so svoJun 
mn'áčikom - psom, a veľmi réd ~o
čúval gramofónové platne s n~hrávka
ml pop music. No nielen poc11val 
Heintje spieval spolu so spevákmi. Je
ho hľas raz niekt o počul a upozornil 
na to producenta pána Addy Kleyn
qelda, ktorý sa chlapca ujal. Od te! 
doby sa život Heintjeho zmenil. Chodi 
s ice do školy poctivo a pravidel~_e. 
nesmie nič zameškať, ale koniec tyz-
1ňn patri hudbe, spievaniu a pánu 
Kleyngeldovi. 

Petrom Alexandrom a Caterinou Va· 
lente. V holandskej hit-paráde sa jeho 
nahrávka umiestnila na prvom mieste, 
takisto v Nemecku a v Rakúsku. 

Dnes má Heintje už dve zlaté plat
ne, jeho nahrávky s1l svetoznáme, nie
iwľkokrát vystupoval v televlzli a 
v chýrne.l Ed-Sulllvan Show; nahráva l 
platne v Japonsku a má za sebou do
konca aj krst pred filmovou kamerou: 
Nakr1lcal film so známymi spevákmi 

Pochopiteľne, Helntje dostáva veľa 
listov, musí podpisovať s tovky foto
grafii (adres y na obálky píše jeho brat 
Georg, sestra Ingrid a starý otec). 
Pr!liš ho to nebaví, je oveľa šťastnej
ší keď si môže s ch lapcami zahrať 
rJtbal. Heintje má svoje chlapčenské 
sny: chce sa stať učiteľom jazdectvu 
alebo jockeyom - kone sú totiž je ho 
konťčkom. Spievanie .ie preňho tiež 
druh zábavy. Po· finančnej stránke ho 
to nezauj!lna, nevie ani, koľko peňazí 
zaräba. Všetky peniaze id(I do banky 
a môžu byť vyplatené až keď bude 
mať 18 rokov. Akq .ie t o dobre. že 
He!ntif' n<>má starosti vel'kých hviezd! 

(nl )' 

e Taťjana Hubinská, 
ktorá začala úspešn e 
spolupracovať s orches
trom Gustáva Broma, ne
bude ďalej s týmto br
nenským súborom spie
vať. Skoda spolupráce, 
ktorá zaznamenala u::! aj 
medzinárodný ohlas -
úspech v Innsbrucku na 
Európskom hudobnom po
hári ( 3. miesto ) a zájazd 
clo NSRI 

e Combo Gus táva Offer
manna hosťuje v týchto 
dňoch spolu so speváč
kou Gabrie lou š usteko
vou vo švnjčiarsJeom Ba
zile ji. Zmluvu majú offer
mannovci do konca má
ja. Od jala začnú hrať v 
NemeckeJ StlOlkovej re
publike. 

e Nová scéna v Brati
slave pripravuje uvede
nie Bernsteinovho muzi
ka lu West Side Story. Po 
úspešnej inscenácii mu: 
zi kií lu My fa ir Lady mož
no O!~ak(Jva ť tľalšiH ZA 
ujímavé predstavenie. 

Zo sveta pop -music 
e Traditional Club ab
so lvoval niekoľko kon
certov po Slovensku s 
obnoveným repertoárom 
a nahra l v bratislavskom 
rozhlase niekofko piesní, 
najmä t~ch, s ktorými 
mal vo svajčiarsku naj
väčš! úspeeh [slovenské 
ľudové piesne, prispôso
bené pro !ch obsadenie) . 
Od 1. apr!la mA. Tradi- • 
tional opäť zmluvu clo 
Svaj~iarska. 

e Pražská beatová sku
pina Olympic je na zájaz
de vo Francú.zsku, kde 
s a JeJ vystúpenia stretá
vajú s veľkým ohlasom. 
Pražácl majú nahrávat 
aj na gramofónové plat
ne, háčik je však v tom, 
že tamojší manager tr
vá na zmene názvu sú
boru. Odôvodňuje to 
tým, že Pražáci nie sú 
Gréci a navyše kapela s 
podobným menom uZ 
jes tvuje. Francúzi navr
huj(t Olympicu názov Les 
Bratislavas ( počuli ich 
po prvý raz na Brati
slavskej lýre l alebo Les 
Venceslaus. 

e Zdenek Kratochvíl, 
ktorý sa rozhodol usídliť 
s rodinou vo Svédsku, 
zostavil vo svojom no
vom pôsobisku kapelu. 
Pozostáva z hráčov via
cerých národnost!. 

e Skupina Prúdy skon
čila nahrávku svojej dl
hohrajú.ce j platne pre 
Supraphon. Najzaujíma
vejšou piesňou na nej 
bude zrejme novinka -
Keď odchádza kapela, v 
ktorej po prvý raz po
užfva)ú dixielandové J'lľV 
ky, 

e ján Rohi1č, slovenský 
režisér ži júci v Prahe, 
pripravil pre bratislav_ 
skO televíziu ďfllší !?ro
gram. Hudobnú spolu
prácu Bumerangu má Pe
ter Smékal. Popri Lasi
covi a Satinskom bude v 
programe úll!nkovu ť Zo
ra Kolín~ki.I. 

e Catherina Valente 
spieva spolu so svojím 
bratom Silviom Frunces
com a klaviris tom Hor
s tom ]anlwwským [po
známe ho ako hosta Br a
tislavskej lýry) v Now 
Yorlm. Jej angažmán po
trvá do konca aprlla . 
Po tom mft nflmiercné do 
Puerta Rica, na Miami a 
·do Hollywoodu. 

• Nancy Sina trová sa 
najnovšie zasnúbila s 
triclsaťpäťročným mana
gerom Jackom Haleyom, 
Pre zaujímflvosť uvádza
me, že Nancy zarobila 
vlani na tantiémach mi· 
!ión dolárov, čím sa sta
Ja najlepšie platenou spa• 
váčkou USA. 

e Mireille Mathieu, ná
stupkyňa slúvnej Edith 
Piaff, nakrútila pre fran
cúzsku televfziu pro
gram, v ktorom spieva 
spolu so svojím trinás·ť
ročným bratom Remym. 
V jeseni odcestujú spol!A 
na turné clo USA. 

e Zlatého leva Rádia 
Luxemburg odovzdali l. 
mar ca v Essene mladuč
kému Heintjemu, o kto
rom píšeme na inom 
mieste. Strieborného Je 
vu dosta l Peter 1\lexan
dcr · a bronzového Udo 
JUr gen~ . 



Ceskosloven3ká hudba 
v Hartforde 

Harrt College of Music, súčasť hart
fordskej univerzity, bude svedkom fes
tivalu súčasnej českej a s lovenskej hud-
by. a to v dňoch 26. a '1.7. marca t. r. · 

Festival poriada Institute of Contem
porary American Music (Ústav súčasnej 
americkej hudby). Bol založený r. 1948 
vtedajším predsedom teoretického a 
kompozičného oddelenia Isadorom Free
dom. Obyčajne vo forme dvojdenného 
festivalu zoznamoval študentov a v(lrej
nosť s najnovšími prúdmi amerického 
hudobného života. Niekedy boli tieto 
festivaly organizované podla určitého 
systému - napr. skupiny sklldaterov 
ako League of Composers, McDowell Co
tony, skladatelia z Hartt College, alebo 
jednotlivci - ako napríklad Copland. 
skladatelia z určitej časti USA. elektro
nickli hudba. vplyv jazzu Íl pod. 

V roku 1969 sa fest ival rozšíril zä 
hranice, ale ešte stále na severoameric
kom kontinente - do Kanady. Vtedy 
bola tiež uvedená skladba O!Jkarä Mo
rawtza, pôvodom z Ceskoslovenska, za
tlaf čo po iné rok:v zazneli 'dielä K . B. 
Jiráka ii Ludmily úlehlovej. Tohtoročný 
festival • sa líši . od predcháazäjúclch 
tým, že opäť prekračuje zemepisné bra
nice, tentokrlit až nä druhťl stranu 
Atlantiku. Podneť lč tomu dal plšäter 
tý~hto riádkov, pôsobiaci UŽ 14 roko v 
na Hartt College of Music, Vývo~ udä
lostí v Ceskoslovenslču od ;länufirB 1968. 
50. výročie českôslovenslie1 než4:rišlo·sti 
ä hudobný rozvoj predovŠetiČým mlad
še.! qenerácie . českých ä slOvenských 
skladatefov vzbudiU dojem oqanl:dto· 
rov _!es.tlvalu. Kladný postój Zvlzu čes
koslovenských skladaterov umožnil 
rýchle kroky k realtzäcli festivalu a za 
výdatne.i spoluoräce präzského íi' brä
tislavského Zväzu a Ceskoslovenského 
hudobného a informačn.ého streílliikä je 
celý program pripravený i srň6enii Hež 
tll!asť niektorých českýcli ,ii slôvenskýcll 
sklodäterov. z vefliéllo počtu zas1anycli 

.partltťir vybrät festivalový v1fior ~vii 
vefmi ziiujimíivé programy. Nä koncerte 
komornej hudby v str edu - 26. mar
ci budtí uvedené tieto sklädby: J. Ko· 
walski (Divertimento pre trt (lychov·é 
nhtroje ). Cvičenie pre Gydll od J. Kap
ra. n. slá čikový kvartet D. Kar"dó1ia. So· 
nlita pr.e ·husle a kllivír .,Ruce" od L. Fi· 

Prífažlivá tvár 
nového ročníka 

!erii, Son~tä pre klavfr ôd f. Paril<a il 
hudobný Cllm Fantázia "pre favú ruku a 
ludské svedomie A. Jermái'a. Pripravuje 
sa tiež ukážka elektronickej hudby 
z brnenského štúdia. 

Orchestrálny koncert '1.7. marca má na 
programe: l. Invenciu Jana Klusáka. 
Orchestrálnu štúdiu k činohre od J. Cil{· 
kera. Elegiu a Rondo pre saxofón a or
chester od K. Husu. od toho Istého au
torB Hudbu pre Prahu pre dychový 
symfonický orchester a kantátu Sine 
Nomlne od V. Nelhýbela. 
Hosťujúci skladatelia budú mat mož

nost a príležitost . hovoriť o svojich 
skladbách_ a o česke:! a s lovenske] sú
časnej hudobnej t~orbe na sc.hôcltl 
s členmi profesorského zboru a s po
slucháčmi kompozičného oddelenia. ako 
aj na valnom zhromaždení všetkých štu· 
dentov. Navštlvia tiež niektoré triedy. 
kde budťl pozorov,at vyučovanie l spÔ
sob života na typickej mlade:! americkei 
univerzite. 

švédske 
organové umenie 

Jozef Karas 

Na svojom zájazde krajinami stred 
ne j Európy sa u nlis. žiar. Iba na jeden 
deň, zastavil 21. februára t . r. švédsk y 
organológ Samuel Nygren so svojou pu
toynou výs tavou, Inštalovanou v orga
novej s ieni VSMU. Nápaditosť. boha
tosť a hlavne - komplexnosť oohľadu 
na švédske organové umenie. ktoré po
skyt~.ie táto výstava. ie sku točnP · obd l
vuhodná. Prináša reprezentatlvny pre
hľad . na vysokej úrovni s to jaceho orga
nárstva, s mnohý mi moder ne riešenými 
prospektamf orgánov a s tli'!asne Dosky
tuje zvukovťl doKumentáciu na množ
stve zvukových záznamov. ktoré sf mož
no vypočuť . v stereo~prevedenf na do
kona lej s luchátJ<ove.f aparatllre. Popr! 
tom možno . s ledóvät na diap ro jektore 
premf~täný . notový t ext, alebo kochať 
sa: v kráse farebných dlapozltivov švéd
skych nástrojov. Bohatá zbierka qra
mopláťnf, _ orgánologfckej literattlry, ale 
najmä kompletný _sllbor švédskej orga
novej Uteratt1rY._ doplňu,ie_ túto nadmieru 
zau,ifmavti exp.s>zfciu. ktorá vzorne pln! 
tllohu 1<u!tarneho vyslänca vys peleJ 
vzdialenej krajiny. 

ferdinand Klinda 

Na mlmorlädnom zjazde Zv!fzu sloven
ských skladaterov boli do nového vede
nia zvolení nasleduj úci umelci a tvo
riví pracovníci: Alexander Moyzes -
predseda ZSS. L. Slovák - podpredseda 
ZSS. predsedom skladatel skeJ sekcie sa 
stal rvan Hrušovský. predsedom hudob
no-vednej sekcie - Ladislav Mokrý a 
l:ú Istil funkciu v sekcii skladateľov po
puldrnl!j hudby zastáva Bohumil Trneč
ko 

V dňoch 7. a 8. marca t. r . uviedla ban 
skobystrická opera DJGT premiéru zre
konštruovanej opery Johanna Si!Jismun
da Kussera .E ri nd o. Hlavné úlohy 
v opere. o ktorej prinesieme rece·nziu 
v nasledujúcom čísl e, stvárnili: A. Bys
t ran. J. Hadraba. · D. Hohová, M. Cihelní
kovli. O. Kobela a J . Zemko. 

Balet SND na viac ako mesačnom t ur
né oo Taliansku uviedol na 33 predsta
veniach: Slovanslté tance, Labutie Ja-
7.ero. Deviatu vlnu, Svätenie jari a Ame
ri čana v Paríži. Koncom februára od
cestoval balet SND na mesačné turné 
do NSR. 

Na pozvanie agentúry Per Gottschalk
Os lo vystupoval SĽUK od 1.-26. feb· 
r·uära t. r. vo Švédsku a Nórsku. 

Poddukels ký ukra j ins ký súbor z Prešova 
hosťuje od l. ianuára do 3. n1arca t . r . 
vo Švajčiarsku . NSR a Holandsku. 

Lúčnica od l. februára absolvova iH 
v Holands ku 12 vystúpeni v Tilburgu 
Scheveninrrene. Hilver sume. Utrechte . 
Enschede. Hengelo. Arnheme. Rotterda 
me. Eindhovene ('1. X), Gronln!Jene, Mid
delburgu. ... 
Klár a Hävlíková v dňoch 26. a 27. ja
nuára t . r . uviedla vo švédskom Hafm
stade s tamo:lšfm orchestrom III. kon
cert pre klavir . a orchester c•mol, op. 37 
od L. v. Beethovena. 

L 

... ". .. ........ .,-. 

Opera SND uviedla (26. febru&ri) • !e
choňovej opere Krútňava troch hosťov 
zo Srbského národného divadla v Novom 
Sade. V úlohe starého štelinu sme vi
de ll R. Németha, Ondreja spieval V. Cve
Uč a predstavenie dirigoval š. Fajdiga. 
Vyst!lpenl.e srbských umelcov bolo cen
nou a užitočnou konfrontáciou v inter
Pretticil našej ná rodnej opery, kt orá na 
1eseň minulého roku mala zásluhou na
šich inscenátprov (B. Krišku. K. Tótha, 
L. Vychodila a H. Bezäkovej) . v Novom 
Sade veJký úspech. 

V známom Actors-Studio v New Yór• 
ku prepracoval Walt Wictover spolu 
so študentami tohto štúdia prvé dve 
dejstvá Verdiho opery .,La Traviata", 
ktor\1 s úspechom už aj uviedli. Text 
zostal nezmenený a spievajtí ho v orl-
91nálne:l reči. De:i však preniesli do na• 
sej prftomnostl: spoločnost na návšte
ve u Vloletty sa podob~ hippie party. 
V druhom obraze AUréd, ktorý práve 
~rlchádza z vodného lyžovania, je oble
cený v plavkách a takto podáva hosťom 
pijatiku. Generál Germont st. dokazuje 
na v~strižkoch z novín priateľke svojho 
syna. ako vefml kompromituje celú teli 
rodinu. 

Karajanov VeJkonočný sälzburský fes• 
tlval bude v tomto roku prebiehať od 
30. marca do 7. aprtla. Zlikladom fes
tivalu je postupné uvádzanie jednot-' 
llv~ch časti Wagnerove~ tetrat6gle 
Prsteň Nlbelungov. Z vlaňajšieho fes
tivalu sa bude opakovať Zlato Rtna. no• 
vou Inscenáciou bude Siegfried. V kon
certnej časti festivalu odzne:le Mozarto• 
va symfónia B-dur K. z. 319. Bruckne
rova 7. symfónia E dur a Haydnovo 
oratórium Stvorenie. (Sólistami budtl 
Gundula .Janowftz. Walter Berry. Wer
ner Krenn. Hermann Prey.) Na všetkých 
oodu:latlach festivalu účinkuje Berlin• 
ska ~ilharmónla a diriguje Herbert von 
Kara~ an. 

V rámci iubilej ne;l slávnosti Viedenskej 
~tátneJ opery, ktorú otvorili 25. mája 
1889 Mozartovým Donom Juanom, hude 
vefká v.ýstava s tlsfclml vdcnyml ex
ponátmi vo viedenskej Redute. Bude 
prist~pná od 16. mája - štyri alebo päť 
mesiacov • 

RIADITEĽSTVO DIVADLA J. G 
TAJOVSKf:HO V BANSRE.l 
BYSTRICI vypisuje konkurz na 
obsadenie nasledovných mi~>~ ' · 

Typ na 2 týždne 

Medzi množstvom časopisov, ktoré vyšli na 
zal!iatku tohto roku a predávajťi sa v stAn
koch PNS, upúta pozôrnoiiť VfTVARNICTVO 
FOTOGRAFIA FILM. Tento časopis vstúpil do 
nového ročníka nielen s prtfažlivou a vkusnou 
obAikou, ale aj j eho obsahôvll nllplň ponťlka 
množstvo po.zoruhodnýcli t ém, z ktorých via
ceré v s pojení s kvalitným obräzovým mate
rllllom prlnlišajú okrem poui!enhi aj hib§le 
estetické zážit ky. 

sólistov: 

1 mladodramatický soprán 
1 alt 
1 lyrický tenor 
1 hrdinný tenor 
1 hlboký bas 

TANEČNI _HUD~A A JAZZ 1968-69 - zbornllč. na K"tory dlh-é 
mesiace čakali hl!'vne _priaznivci vyššie spomlnaných žánrov. Má 
~04 S.~rán t~xtu a "jeho cena 1e 37,- Kčs. Z radu zaujímavých 
c}ánk~v spomel!_feme näp~_!kfäd štlld!u N. Dlouhej: Od Reduty 
k Apollu; Jazz a myšUenkové prúdy doby (A. Mätzner); Jazzový 
spev _a ~elcanto (L. -!_ehne ) ; Free jaz-z ( M. Mlller); poéziu 
J._S2 hnefdra, J. Horce a Ilustrácie F. _Lé~rä, J. Miró

1 
K. Malevi

č!!_ a ď!!l~lcp. Zbornfk vydal Supraphon a· do predaja sa dostAva 
po tfeto élnf. 

e Redal(torl(a Hudobného 
života bfs dá samostatn1l fz. 
on - poklat možno v cen
tre . Bratislavy. Adresa v re
dakcii. 

e Upozorňujeme IHtaterov 
Hndobn6ho života, tla im po
<~kytueme priestor pre drob
nli oznamy 8 inzerciu. Infor· 
m6cie 8 pod6vanle Inzerátov 
na inzertnom ,oddelení Vy
davatelstva Obzor, Bratisla
va, Gork6ho 17. 

Aj d'alšie čísla časopisu budťi obsahôväť ptí
tavé materiály o tradičnom ludovom umenr, 
Insitnom a det skóm výtvarnom prejave. foto· 
grafie aktov a novinky z filmovéhô sveta. Na
viac - v každom roku je v časÓpise vefml 
ocpulárna fotosúťaž. 

V"2'TVARNICTVO FOTOGRAFIA FILM vy• 
chádza 12-krát do roka, cena jednotlivého čis
ta je 3,- Kčs. 

orchestrálny c h 
hráčov: · 

2 tuttf hráčov - l. husle 
2 · tuttf hráčov - II. husle 
1 viola 
1 liontrabas 
1 l. fagot 

. l ' tesný roh 
l trubka 
1 hráča na bicie 

Z6orovych spevá kov 
prijmeme vo väčšom počte do 
sJrupfn sopránov, altov, teno
rov a basov. 

Do b a l e t u prijmeme jeden 
sólový tanečný pár, iedného 
tanečnfka do balet ného zboru 
jedného korepetitora do bale
tu. 

Možnosť nás tupu ih ne d . Zá
u~emci hlás t e sa na adresu: DI 
VADLO J . G. TAJOVSKÉHO. 
BANSKÁ BYSTRICA. NÁBRE
ŽIE DUKELSK'ľCH HRDINOV 
c. 3. 

Z obsahu 4. čísla: 

e Hrozné di eťa slovenskej hudby 
e O problémoch' zb"oru Slovenskej filharmónie 
e Pravidelné rubriky, recenzie; zaujímavosti 

zo sveta pop-music 

Dostávame do redakcie vera l!11tov od našich čitateľov, v ktorých 
sa ná.s pýtajt1, kde si možno objednat nái'l čii"sopls. Radi by sme 
záu.J emcom pomohli, a preto . uverAjňujeme orlhlá!it<u pre s ttilych 
predplatit!_l ľov. Vyplnené objednávlčy prf11ma každ-l ooštový úrad 
i doručováter. REDAKCIA 

Prihlasujem sa za · stá\eho predplatlteľa HUDOBNeHo ZIVOTA 

Meno a orlezviskó· •••• • ••• •••••~•·• • •••••••• •• • ••••••••u•••• •••••••••onoHo•oou• • ••••• •• • 

Adresa: 

Dátum: 

.. 



LEONARD 
BERNSTEIN 

SKÉ U 
JJ. Ľudia sa ma často spytujú: ,.Načo 
potrebuje ot•chester dirigenta? čo vlast
ne dirigent robí? A prečo to robí? Ko
niec koncov, či orchester nie je skupi 
nou vynikajúco školených hudobníkov 
z povolania? Nevedia hádam počítať'? 
Nevedia čítať noty? Načo potrebujú 
akéhosi človek a , ktorý im udáva takt? 
Nemôže to robiť ktokoľvek? Napríklad 
koncertný majs t er, prvý huslis ta? Ne
môže viesť priebeh sldadby pohybom 
sláčika?" - No, kedysi to naozaj ro
bieval. V istom obd.obí h lavnou po
vinnosťou prvé h·, hu~listu bolo, aby dá
val orchestru pokyn, kedy má začať a 
kedy má skončiť , a vôbec udržovať hu
dobné d ianie v chode. To vš etko išlo 
celkom dobre, i<ým boli orchestre dosť 
m alé. Ale približne ocl Bee thovenových 
čias sa začali orchestre stále zviičšovať 
a čoskoro sa ukázalo, že pri nich musí 
byť niekto, čo by držal hráčov pohro
made. Takže dirigovanie, ako ho pozná
me dnes, nie j e ani stopäťdesiat rokov 
s ta r é. 

Prvým sku točným d irige n tom v na
šom slova zmysle bol Me ndelssohn ; za 
v iedol t radíciu vedenia orchestra zalo
ženú na pojme presnosti, ktorej symbo
lom je dreve ná palička - taktovka. 
Mende lssohn s i vytýčil za cieľ presné 
dodržiavanie par titú r , ktoré pomocou 
t aktovky viedol. Čoskoro však vystúpil 
veľký opozič nlk menom Hichat'd Wagner 
a vyhlás il, že Mende lssohn rob! všetko 
zle a ž e každý poriadny d irigent mti 
skladbe, ktorú ved ie, vtisnúť pečať svo
jej osobnost i t ým, že ;ju zafarbí vlast
nými cit mi a vlas tnými tvoriv.ými pod
netm i. Zo zrážky tých to dvoch s tano
vísk sa zrod ili dejiny vedenia orchestra, 
vynorili sa všetky slávne , d irigentské 
mená a vznikl i aj všetky boje, k toré 
sa pkolo nich ved ú až po naše časy. 
Me ndelssohn bol otcom .,elegant nei" 
š koly, zat ial' čo Wag ne r podnietil školu 
" vášnivú". V skutočnosti sú nevyhnutné 
o ba. p rístupy - apolónsky a j dionýzov
ský - a ani jeden z n ich nie je úplne 
uspokojivý bez t oho druhého. Oba mož
no hrubo zneužiť; vieme pre dsa, že nie
k t oré spôsoby podania, ktoré sme po
čúvali, zda li sa nám ·jasné, ale boli su.
ché, kým v iných zase vášeň viedla 
k úplnej deformácii skladby. 

JJ. Ideälny moderný dirigent j e synté
zou týchto dvoch prís tupov; t aké to syn
t ézy možno vš ak dosiahnuť len zried
kakedy. Vlastne j e to prakticky nemož
né. Dirigentom (a to i celkom dobrým) 
môže byť každý Iwdobníl<; ale veľkým 
dirigentom môže byť 'len hudobník vý
nimočný. Nielen preto, že je také ťažké 
dosiahnuť onú me ndelssohnovsko-wag
nerovskú kombináciu, ale aj preto, že 
d irigentov a p ráca m á · taký · obro'vský .. 
rozsah. Na rozdiel od nástrojového hrá
ča alebo speváka m usi dirigen t hrať na 
celom orchest ri. J eho nás t rojom je.s tov- · 
l<a ľudských nástrojov, z k torých kaž
dý j e dokonalý hudobník , každý má svo
ju vlas tnú vôľu , a on ich mus í všetkých 
prinútiť, aby hrali ako jediný nástroj 
s jedinou vôľou. Preto ·musí mať ne
smiernu a utot·itu, nehovor iac ani o 
schopnos ti voli ť psychologicky sprá vne 
postupy v zaobchá dzaní s t outo počet- , 
nou skupinou - a t o všetko · je len za
čiatok. Musí ovládať mechanickú s trán
ku vede nia orchestra. Musí mať tieuve 
riteľne mnoho znalostí. Musí vedieť 
cit livo vnímať vnúto rný význam hudby 
a mus í mať taj uplnú 'schopnosť vy-· 
svetrovať ho iným ľuďom. Ak toto všet
ko má, je ideálnym dirigentom ; a my 
sa pokúsi me raz navždy zistiť, čo je 
v lastne jeho pos laním. 

Jl. Začneme zložkou mechanickou, jem
ne j šie podrobnosti s i necháme na ne
skorš ie. Prvé, čo musí d irigent ovládať, 
j e ta'ktovanie . Taktova nie ,ie pomerne · 
ľahké. To doká~c každý. Aj vy. 

Dirigen t vie udávať lakt, ale ako a 

.N 
kde cvičí ? Huslis t a mň husle a cvičí na 
n ich doma ; podobne h ráč na pikole ale
bo na tube. Lenže d irige n t ootreb u,ic 
nástroj, ktorý je p ríli š drahý, aby si ho 
mo hol kúpiť, príl iš ve l'ký, aby ho mo hol 
mať doma v príl iš l<Jneprázdnený, aby 
mohol byť neustále k d ispozícii. Pre 
mladého d irigen ta je to skutočný proh · 
lém. Obyča jne musi cvičiť naprázd no. 
sám, hádam pred zrkad lom, hádam pred 
magnetofónom, z kto rého počúva na
hrávku, ale málokedy pred o rches t rom, 
čo by počúval .]eho. 

Ale dajme to mu, ~e dir igent už ta kto
vaciu techniku ovláda . Napr iek tomu je 
len na samom začiatku cesty , ktorá ve
die k dirigentskému umeniu. J e nad sln
ko jasnejš ie, že t aktovaním mus! do 
kázať viac ako len počítať orchestru do 
by. Hovorí sa, že vraj pravá r uka má 
jednoducho udávať tákt, zatiaľ čo ľavá 
ruka má na starosti vyjadrenie citov. 
To je úplný nezmysel. Ziadny dirigent 
sa predsa nemôže rozpoliť na dvoch ľu 
dí, na počítača taktových dôb a na 
interpreta. Int erpretácia musí byť vž(ly 
obs iahnutá v taktovani samom. Existu
je nekonečný počet spôsobov, k torými 
možno taktovať napriklad na dve doby, 
pričom k ažd ý spôsob naznačuje inú 
vl as tnosť, inú kval itu . 

A Dirigent však nemô~e udávať takt 
vo vzduchoprázd ne. Mus í taktovať v ur
čitej rýchlost i, čiže t empe. P redovšet
kým musí mať schopnosť nájst správne 
t empo. Podľa Wagnera je to prvý pre d 
poklad dirigovania. Ale čo je t o s právne 
tempo? V tom sa nezhod nú ani d vaj a 
dirigenti, a ak počúvate šesť rôz nych 
dirigen tov, pravdepodobne budete počuť 
šesť rôznych temp. A predsa je každý 
d irigent presved čený, že správne je je
dine je ho tempo. 

Tvrd l sa , že s tým má čosi spo ločné 
hudobnikova individuálna rýchlosť vý
meny látok , pret ože táto určuje rých
losť j eho d ýchania, tepu, a t eda zmyslu 
pre čas. Či je to pravda, alebo nie, t o 
ešte ne bolo so všeobe cnou platnosťou 
rozhodnuté . Musíme sa teda zmieriť 
s danou s ituáciou, v ktorej sa d irigenti 
n iekedy pre tempo na smrť znepriate 
lia a v ktore;j s a ctitelia hud by done
konečna hašteria p re svojich obľúbe 
ných d irigentov; v niektorých prípadoch 
zistíte, že t em.pá sa p renikavo líšia. 

Nech si vš ak dirigent zvolí akékoľ 
vek tempo, hlavná vec je , že ho musí 
udržať. Nie je to také ľahké, ako by sa 
mohlo zdať. Pre väčšinu adeptov dirigo
vania je veľmi ťažké nezrýchľovať alebo 
nespomaľova·ť. 

Samozrejme, veľm i často dir igent ne
chce udržovať stále pravidelný chod 
taktových dôb - chce, aby m ali voľný 
priebeh, a n le mechanický. Hudobníci 
tomu hovoria ,.rubato". Talianske . s lovo 

_rubato , znamená dos lova "ulúpený" a 
v hud be sa · l>Oužíva vo význame "o~úpit 

. Petra a · dať to · Pavlovi". Inými slovami; 
ukradne sa trocha času sk rát ením jed
nej doby a presne toľko času sa zas 
vr áti predlženfm ine;j doby. Týmto po
stupom si človek môže vytvoriť a~úsi 
s lobodu voľne;j hry. m edzi dob am i, čím 
sa vyvlečie zo zvieracej kazaj ky s t ro jo
vého t aktovania. 

Ä Orchestrálna partitúra je veľmi zlo
žitá vec. Sp e>:ák sa musi nau~iC len j e
den not ovy nadok; nikdy v nom nem á 
viac nôt naraz, ale vždy len jednu za 
d ruhou. Dirigent sa však musi naučiť 
a musi dôkladne pozna ť úžasné množ-

• 

stvo nôt. hlásov l partov - ä čítäť icti 
všetky naľaz. Naprik lad v úvodnom tak
te Brahms ove j Prvej symfónie je päť
d esiatpäť nôt, ktoré hrá stovka nástro
jov a d irige nt ich musí poznať všetky, 
inak ne má právo vystúpiť na pódium. 
A to je len jediný takt z 1260 taktov 
te jto symfónie. 
čo robí dirigent, keď sa po prvý raz 

stretne s takouto partitúrou? Obyčajne 
začína tým, že si j u viac alebo ménej 
povrchne prečíta, asi tak, ako keď či
tateľ zhltne detektívku. S napätím a.,, 
s dychtivou. zvedavosťou, ako to dopad
ne. Ale to, čo vidí, súčasne v duchu po
čuje. Ľudia žasnú, ako to, že dirigenť 
partitúru počuje, keď s a · na ňu- díva 
ale je to pravda; a podľa toho, do aked 
miery v duchu počuje tlačené noty, 
možno v istom zmysle merať jeho ta
lent . Pri tomto prvom čítauí si ínusí 
vytvoriť vlastný názor na kultúrne a 
s lohové zaradenie diela. Tu sa 'uplatni 
zas iný druh znalostí: znalosť Brahmso
vých čias; ovzdušie jeho živ:ota a jeho 
vlasti; cieľov, I<toré si kladie v tomto 
diele; vplyvov, ktorými naňho pôsobilt 
iní skladatelia a umelci - skrátka, zna
losť celého kultúrne ho prostredia, ktoré 
jeho dielo obklopuje. Inými slovami, di
rigent musí byť viac ako hudobník: mu
sí byť v tomto z mysle aj historiko•• 
umenia. 

A Teraz preňho začína skutočná práca. 
Musí partitúru rozobrať . a preštudovať 
po všet kých s tránkach. Začne napríklad 
hľadať akékoľvek nás troje v niek torej 
skupine (plechové alebo sláčikové), k to
ré hádam hrajú niečo podobné ako iné 
nástroje, čiže. ako hovoria hudobníci, 
ktoré "zdvojujú" part dreve ných dy
chových nást rojov. Ale eš t e nena šiel 
melód iu - skutočné j adro veci. to je 
práve t á d ruhti úloha, o ktore j náš sta
rý priateľ Wagner vyhlásil, že jej spl
ne nie je u d ir igent a obzvlášť žiadúce: 
to tiž nájsť v tej hromade nôt melód iu. 
V te jt o Bra hmsovej symfónii ju hrajú 
prvé hus!P. a e~te o ďalšiu oktávu nižš ie 
vio lončel á . Máme tu teda dva súčasne 
sa pohybujúce prvky, jeden vzostupný. 
druhý zostupný. Te n to ťah dvoch lini! 
proti sebe, opačnými smermi, vyvolá va 
napäté a konfliktné ovzdušie, kt or é 
p redz namenáva charakter ce le j prve j 
v~ty. To vš ak ani zďaleka nie je ešte 
vsetko, lebo dirigent takmer· nad všet
kými notami nachádza oblúčky, ktoré 
mu hovoria, že každá skupina nôt le
žiaca pod takouto zakrivenou čiarou má 
sa hrať viazane čiže legato. To všetko 
mu dáva kl'úč k hudobnému významu 
tých čiernych bodiek a čiar: je drama
t ický. napätý , bolestný, osudový. 

Ä Teraz si však mus i určiť, ako rých
lo to všetko bude prebiehať . Brahmsovo 
označenie tempa v našom prlpade je 
Un poco sostenuto. To znamená ,,tro
cha zadržovane" a ni č presného nám ·to 
nehovorí. Možno vari týmito slovami 
zmerať rýchlosť? Nie. Na to máme met
ronóm, mechanicki pr íst ro j s číselným 
označením rôznych rýchlostí, ktorý vám 
odt iká l'ubovo l'né t empo podľa počtu 
úde rov za minútu. · 

Ale Brahms nám metronóm nep•·ed
plsal a mnoho iných skladateľov t iež 
n ie. Stojíme teda v r ozpakoch nad t ro
mi talia nskymi s lovami - un po.co sos
t enuto - "trocha zad ržovane". Nuž, vie 
me aspoň to ľko, že to musí byt zadrža
vane, a teda nie rýchlo. Prečo t eda rov
no nepovedal ,.pomaly" ? Brahms mal na 
mysli určitý rovnomerný chod, ktorý 
mus í byť s lávnostný a zlovestný, a 
p redsa nie zase t aký pomalý, aby pre
kážal t oku týchto dvoch napätých lí
nií, ktor é zne jú nad n ím. Tot iž určitú 
časť tohto napätia musí vyvolávať prá
ve ten pohyb vpred . Inak nebude pro- · 
t ikladný ťah o boch línií dosť s ilný. 

Kecľ vzal dirigent toto všetko do úva
hy, je teraz na ňom, aby' zvoJ.il správne 
tempo. Môže sa rozhodnúť, že vyjde 
z opakovaných úderov t ympanov a t ým 
z dôrazni zlovestnú a slávnost nú atmo
s féru. V tom prípade by dal pľednosť 
rozvážnejšiemu t empu. Alebo by sa mo
hol náš dirigent rozhodnúť pre tempo 
svižne jšie, a by zdôraznil vypätý pohyb 
oboch melodických linií. Obidve verzie 
by sa dali n.azvať .,un poco sostenuto" · 
: ozdiel medzi nimi tvori dir igentovo po~ 
natle. 

Ä No, tak t eraz j e už hátlam náš ~ria
teľ pripravený dirigovať prvú stranu 
Brahmsovej Prvej. Ale n ie - počkajte. 
Ešte · neuvažoval o písm ene .,f", ktoré 
sa ob;javu;je na začiatku každé ho par
tu. Písmeno .,f" zas tupuje slovo .,forte " 
a zname ná .,silne". Aj tu s i musí diri
ge nt určiť : ako silne ? Keby bol Brahms 
chcel, aby to znelo skutočne veľmi sil-

• ne, bol by t am nap!sal dve ,.f" alebo 
dokonca tri. Ale nič takého. Je tam le n 
jedno "f", teda pros t e le n "s ilne". 
V tom sa pr ejavuje niečo z Brahmsovej 
kl asicke j umierne nosti. Niečo podobné 
ako "un poco soste nut o": nepreháňať 
an i pomalé tempo, ani hlasitosť. Teda 
jed no " f", silne, ale n ie priliš. A potoht 
ešte t ieto slovká : legato - viazane; 

espresslvo - vyräzne; pesanťe - s a~
razpm spočfvajúcim na oných basových 
tónoch. 

Ä Tak, ale teraz je už hádam konečne 
pripravený dirigovať tú stranu,. nie ? 
Ziaľ, nie. Vezmime s i napriklad tóny 
lesných rohov h rajúcich o nú zostupnú 
melodickú· linku. Náhodou ležia vo vys o
kom, lesklom hornovom registr i a mô
žu vyzváňať ako zvony - čo j e celkom 

· v poriadku, .ak to neprehluší ost atné ná
stroje. A tu sa nám vynára ce lý prob
lém vyváženosti OL'Chestra. Dirigent s i 
musi uvedomiť, že v záujme skutočne 

.· vyváženého orches t rá lneho zvuku budú 
musieť lesné rohy nasadiť v trochu 
slabšom vydaní toho .,f" - forte - aby 
nevpadli prfliš zvučne a neporušili hlad-

' ké, viazané línie, o ktorých sme hovo
rili. Potom, keď tónová linka lesných 
rohov zostupuje, dostáva s a do mene j 
~v~čnej oblasti hornového regist ra, tak
ze teraz môžu lesné rohy pridať, aby 
sa vyrovnali ost atným nástrojom or-

. chestra. To je len jedna z mnohýc h 
jemnosti, za ktoré zodpovedá dirigen t, 
lebo Brahms v par titúre nijakú zmenu 
hlasitost i u lesných rohov nepr edpisu
je. 

JJ. K obrovským znalostiam pa trí do 
konca aj schopnosť predvíd ať chyby, 
ktorých sa každý orches ter pr avdepo
dobne dopustí ; predvídať ich môže vte
dy, ak pozná prirodzené zlozvyky, clo 
ktorých hráči sprav id la upadajú. Hudob
nfci majú napríklad podvedomý návyk 
robiť crescendo ( t . . i· zosilňovať), keď 
mel,ódia stúpa, a naopak d iminuendo, 
keď klesá. Co sa stane Brahmsovi, keď 
to urobia ? Spomínate si na t ie dve pro
t ikladné me lodické linky na prvej stra 
ne partitúry '! Ak zoslabne klesajúca 1!
nia, zmizne celý ťah a napätie medzi 
oboma. 

To j e len niekoľko jemných deta ilov, 
akých j e na t isíce. Štúdium veľkej par
,títúry je nekonečné a dirigent je večny 
študent. Keď mal ·Tosca n i n i vo svojich 
osemdesiatich rokoch dirigovať svoje 
päťsté ·predvedenie Eroiky, študoval ju 
práve tak us'llovrie ako na začiatku svo
.ie j dirigentskej drähy. A prv než vy
š iel na pódium, bol práve t aký ner
vózny, ako býval vždy. Teraz sa ocitátrul 
u nehmatateľných, hlboko ma gických 
stránok d irigentského umenia. Je to ta- . 
,iomstvo vzťa)'lov, ktoré spájajú di r i
gent a a orcheste r v nepatrnom, ale 
mocnolll zlomku sekundy. Ako vám mám 
op!sať čaro toho okamihu, keď s a začí
na hrať ? Existuje len je diný možný 
zlomok sekundy, ktorý sa presne hodi 
.k · .,štartu". Chvíľka čakania, keď sa or
chest er chyst á začať a zbiera svo je si
ly; dirigent sústreďuje všetku svoju v ô
ľu a s ilu na dan(l sk ladbu ; obecenstvo 
sa ut išu je, z<Jniká posled né zakašľanie. 
Už s a neozýva ani ľahučké zašušťanlé 
prográmu; nástroje sú nasadené a -
bum! To je o no. Ešte sekundu naviac, 
a bolo by neskoro, čaro by pominulo. 
JJ. 'Hlavným prvkom d irigen tovej ozna
movacej techniky je príprava. Všetko 
sa musi ukázať orches tru s kôr, než sa 
to stane. Keď už hráč tón h rá, je príliš 
neskoro. Dirigent teda musi byť vždy 
najmenej o jednu a lebo o dve doby pre d 
orchestrom. A musí počuť súčasne dve 
veci: to: čo hráči v danom okamihu 
hrajú a t o, čo budú hrať za okam ih. Ak 
je náš d irige nt zas p ri prvej strane 
Br ahmsove;j Prvej symfónie, musí uká
zať nepočuteľným zdvihom charakter 
hudby, k t orá má vzápä tí zaznieť. Podobá 
sa to dýchaniu: priprava je ako vdych, 
hudba zaznie ako výdych. Dirigen t , kt o
rý dýcha súčasne s hudbou, dost al sa 
v os vojovanf t echniky dosť ďaleko. 

A Nestačí vš ak, aby dirigent prinútil 
hudobníkov hrať; musí ich prinútiť k to
mu, aby chceli hrať. Musí ich viesť do 
stavu vytrženia, do varu, musí nimi po
hnúť; alebo ich prehovára, alebo rozka
zuje, alebo zúri, to je jedno. Nech to 
však robí akokoľvek, mus í vzbudiť v or
c~estri rovnakú lásku k hudbe, akú 
k nej prechováva sám. Nie je to ani t ak 
d iktátorské vnuco vanie vlastne j' vôle, 
ako skôr vyžarovanie vlastných pocitov 
okolo seba, aby zasiahli až pos ledného 
hráča pri poslednom pulte druhých hu
sieľ. A keď sa to s t ane - keď s tovka 
rudi prežíva dirige ntove pocity presne, 
súčasne, keď reaguje ako je diný orga
n'izmus na každý vzostup a pokles hud
by, na každý bod, ku ktorému sa do
speje a z k torého sa vychádza ďalej, na 
každý nepatrný vnútorný záchvev -
potom dochädza ku s totožneniu ľud
ských citov,. aké nemá n ikde inde ob
doby. J e to na jtesne j šie spoj enie v lás
ke, aké poznám. Unášaný týmto prúdom 
lásky môže sa diL·igent dorozumieť 
v najhlbších c_itových polohách so svo
j imi hráčmi a koniec koncov a j so svo
jím obecens tvom. Na skúške nech s i 
kričí a vykrikuje a nadáva hráčom -
n iektorí naš l najväčši dirigenti sú tým 
známi - ale ak' je pritom táto .láska, 
dirigent. aj orchester zostanú napriek 
tomu všetkému navzájom spä tí a pô
sobia ako jediný celok. 
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