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čo od nás 
môžete 
oč·akávať ... 

Našu ank-etu, ktorú sme v posled 
ných číslach uverejňovali, chápeml' 
ako prvú konkré tnu formu výmeny 
nézorov s čitateľmi. Nebola myslená 
ako jednorazová zdvorilostná kam
paň, a preto predpokladáme. že nad
viazaný s tyk s tými, kto r í nám · od 
povedali, bude pokračovať, hoci nie 
1·ždy t akýmito oficiálnymi kanálmi. 
no bude o to pružne,išl a intenzlv
nejšl. 

Vyprovokovali sme niektorých z 
vás k vyjadre niu svoj ich názorov a 
aby vás ne pochytil pocit márnosti 
z formálne odbavene,i akcie, chce
me sa vyjadriť k najzávažne jš im ná
zorom, ktoré sme z . odpovedi vyt!i
tall. 

Zelania, aby sme pohotovo infor
movali, aby sme rie šili vážne PľOb
lémy naše j kultúry, aby sme sa ne
obmedzovali iba na Br at is lavu, aby 
sme si vytvorili jas ný kritický po
stoj, aby sme podnietili k vyjadre
niam· všetkých mlčiacich a aby sme 
chápali miesto kultúry v širokom 
kontexte našej spoločnosti sú n ielen 
želaniami vašimi, ale i našimi. Tiet o 
želania však nemôže splniť jeden re 
daktor časopisu. Ten ich môže kon
kretizovať, a le strojcami želanl mu
sla byť čitatelia sami, čitatelia, kto
rl budú z nás a cez nás všetkých 
Informovať formou podnetov, budú 
prichádzať za nami so svoj imi prob
lémami, budú permanentne vyjadro
vať svoje názory i želan ia. 

Prostred níctvom ankety ste nás 
upozorňovali i na isté nebezpečia , 
ktorým s a máme v re dakčnej politi
ke vyhnúť. Upozorňujete nás, aby 
sme boli "objektivni", aby sme ne
stránili len trrčitej skupine ľudi s ur
čitými názormi a pozas tavujete sa 
nad tým, že au~Qrs).(ý koJek~ív SJl ne-

rozšíril ci nové ·mená · - a t ak ti, čo 
písali dotera.z.- majt'l_ možnosť vytvo
riť si názorový monopo l. Nebud~me 
stran i ť skupinám . - ale argumen 
tom, nebudeme objektívni za cenu 
toho, aby sme si nechali ujsť maž
nose vytvoriť si ·vlastnú tvár, nebu• 
deme vytvárať monopol autorov, . ale 
monopol argumentov. rozš írime po
čet spolupracovníkov, ak nás upo
zorníte konkrétne - menom na .au
tora, ktorému nedávame možnosť. 
ktorého by ste chceli čitať. Vyna
ložili sme nemalú snahu na · získanie 
nových autorov, ale nie je našou 
chybou, že ich na Slovensku nieto. 
Pr~to sa budú objavovať znäme me 
ná. Nebudeme ich nahradzovať. "ne
známymi" len zato, aby sme boli de
mokratick!, nahradíme ich inýrflí, ak 
sa nájd,u, ak budú kvalitnejší, ak 
prídu s novými, originá lnymi, svoj
s kými a konštruktívnymi príspevka
mi. Ani v opere 'nespíeva každý spe
vák, lebo divadlo ·si . buduje profil 
svojim hereckým obsade ním. Tak isto 
ani noviny nie sú · herňou, v ktorej 
môže každý vsadiť s • rizikom pre
hry alebo výhry. Zodpove dnost za 
t ieto noviny má dnes .r edakcia a má 
s nahu najsť si svoju tvár. To nezna
mená, a pokiaľ vieme sa tak. ani ne
s talo, že budeme vylučovať niekoho 
zo spolupráce, že nezvážime každý 
návrh, každý príspevok. Dá me pries
tor i tým názorom, za ktoré nepr e
ber ieme zodpoved nost, ktoré sa sta
nú premetom nolemiky . . 

t-;.ebudeme však v polemikách viesť 
žabo-myšie vojny, nemienime po
skytnúť prie-stor se nzáciám a osob
ným sporom. Ak pôjde o osoby - a 
to za iste pôjde - budú. uvedené 
preto, že pôjde predovšetkým o zá
s adný problém, s ktorým s ú tieto 
spoje né. Považujeme za potrebné 
o tom _ p !sať na tomto mieste už 
i preto, že už v ankete sa ozval hlas. 
ktorý sa s nažil využi( noviny na ne 
argume ntované osočovanie iného so 
zjavným osobným pozadim sporu. J e 
len príznačné, že iš lo o významné
ll•) predstaviteľa n aš ej hudby a pre d 
sa sme tento hlas neuvere;jnili. Ne
uverejnili s me ho preto, lebo ,i e v na 
šom spoločnom záujme ži a da ť argu -· 
ment y od každého, lebo nechceme, 
aby oprávnená váha mena' mohia na
hred.IC "vébu argumentu. 

Je nie~edy ťažké zhodnot i ť .op ráv
nenosť názoru, :ie n.iekedy ťažké -
a,j pre redak tora - abstra hov.ať pri 
posudzovaní prispev.kov od vlastné
ho názoru. Preto sa opätovne vra
~iame k cen t ru tejto úvahy. k s lo
vu arg ume nt. Kormid lom našej prá
ce bude preciznosť a log ika argu
mentácie. kto rá pľirodzene nevyluču 
j e iný typ argumentácie. Predpokla
dáme, že len t akáto výme na -názo
rov má skutočný zmyse l a môže po
môcť odkrývať problémy naš e j hudby 
a môže. znamenať čosi viac, ako oso-

. čo.vani.e , ľudi. . 
Z . tohoto. dôvodu by s me boli radi, 

ak by ·ste svoje. výhrady voči nie
ktorým inš titúciám. ktoré ste vo va~ 
š ich odpovediach uviedli. skonl<reti
zonli. V konkrétnosti vidime totiž 
kľúč k zmysluplnej činnosti. Vše
obecné výhrady voči "Zväzu", voči 
"kabinetnej poli t ike" inštitúcii proti 
rečia vaš im požiadavkám po kon
š truktívnosti našej práce. Všeobec
ných sťažnosti bolo za posledné de
saťročia v.era. Boli preto i bezvý
s ledné. 

Mrzí ·nás, že nám pomocnú ruku -
lebo všetky vaše názory takto chá
peme - nepodali práve ti, ktorým 
v dek lal:at ívne.i . forme lež! osud na
šej kult úry zvl ášť na srdci. Vieme, že 
je ľahšie mlčať a potom v kuloá
roch "kri tizovať". No z myslom tých
to novín - a nie len cieľom redakcie 
- je pretrhnúť toto zaldiate mlčanie 
slovenskej hudby a dokázať, že má 
v s lovenskej kultúre rov nocenné po
staven~e so všetkými mysliacimi 
umelcami, ktorým leží na s rdci n ie
ten osu d svoj, a le i osud ce lej kul 
túry. .Alebo budeme i my zaháňaní 
do· autu argumentom, že sklallateľ je 
tu na to, aby komponoval, interprét 
na to, aby hral, a tí čo nevedia a ni 
jedno ani druhé, tí nech s í blä bolia'/ 
Akú hodno~u bude mať po tom výqit 
ka, že píšu stá le len ti istí, že s i vy
tvárajú monopol , že úda j ne ne dá
vajú priestor tým, kto rí si nechcú 
dať vziať výsadu večných ko ri fejov 
mlč iacej pravdy? 

Ak uzatvárame t ieto pozná mky, 
nechceme uzatvára ť d ia log re dakcie 
s čitateľmi. Le bo - do akej miery 
s a stane redakcia t lmočníkom čita 
teľQv, to zävlsi p redovše tkým o ct nich 
samotných. - R-

O h/'adaní istoty 
TEREZA URSINYOVA' 

Vyšli sme z nádeje. Narodenie je potvrdením opaka .. 
vatel'nost t vecí a teda aj ich večného kolobehu. Veé ... 
nost je nádejou a súčasne vedie do tmy. Vyšli sme 
z nádeje, denne sa o nej- snažíme presviedčal - se fJa 
i svoJe okolie. Vedome potláčame to, k čomu nás vedie 
ľudská skúsenost a zákonitosť života. Tti.žime by t ne~ 
smrteľní - ak nie fyzicky, tak aspoň činmi ( k toré sú 
tak zanedbate!né v kolobehu zrodu a umierania) . 
A pritom - každý z nás nosí nádej: nie je predsa 
možné, že n iekto a niečo nezastaví to miliarrlové zo., 
mieranie skutkov a bytostí! 

Ale je to možné • • . Vieme to. Je to jediná istota, 
o ktorú sa síce 1temožno oprie(, ale treba s riou počí 
tal. Neustále j u odkladáme, ako tromf •. na ktorý ešte 
neprišla vhodná doba. Lenže, niekedy je človek zasko., 
čený uprostred hry. Tak je to s na~imi istotamt. 

A predsa - čím viap padáme, tým urputnej~ie vstá •> 
vame. Hoci sme na smrť unavení. Hmatáme dav, k toré -1 
ho sme súčast'ou a voláme o pomoc. Skutoč1te - vždy 
sa ne jaká nájde. Clovek nie je stvorený pre beznádej . 
Rozmýšľa na t ýždne, dni, hodiny . . . I:ICadá si malé, 
praktické tstoty a zabúda, že sú pominuteľné - rov~ 
nako ako on. Niekedy ( možno štyri-päťkrát v živote' 
sa mu stane, že líha i vstáva s pomyslením: Preskočil 
som olastmí smrt. Je tu niečo v/ičšie ako ona. Konečne 
som zvíťazil . .. 

Ten pocit Jw natoľko opwt tá, že nepo:;trehne, ako cez . 
lásku k inému človeku sa jeho strach a neistota zná-. 
sobuje. Lebo čím viac t úbime, t ým väčšmi sa bojíme 
o objekt našej lásky. Ak to tak nie je vždy, potom 
pochybujme samt o sebe. O vet:kostl suojich citov. 

Zijeme v dobe, ktorá je výnimočná. Lenže, všetk o je 
relatívne. Snáď naše horúčkovité s.tavy sú celkom bez_, 
významné, ak si uvedomíme biedu toh to sveta. Tú, 
o ktorej vieme, i tú, o ktorej sa n ikdy na vlastné oči 
nepre1wedčíme. Hrdinské činy sa striedaj ú s malosťou 
- ako tJ celých dejinách. Neportčenost j e nekonečna. 
Stúpame vyšlite a pr ichádzame na miest o, z ktorého 
vidiet všetko oveľa jasnej.~ ie, pretože dostávame od-. 
~tup. Od vecí i udalostí. Dne.~rtúch - aj tý.ch tisíc-1 
t•oén'ých. Znovu vidíme l1od; o k tory sa · nedá oprie(, 
hoci s ním ešte n ikto nepohol. Vieme to. Rozumom. 
A predsa neveríme. že z tej hí bky nás smrt zachytí 
silou zálťona, neveríme, že podľahneme j ej nemen~ 
nosti , k tor á desí rovnako ako poh! ad do vyhasnutých 
očí -.. aľebo ako fakt, že niekde na sTJete je more, 
v ktorom n ie t žiuota. 

Pýtame sa na istoty. Niekto mi hovoril, že j edinou 
istotou j e vlastný rozum. Možno: pokiaľ vieme, čo ·sa 
od neh o dá čakat. Pochybujem však, že niekto na tom.., 
t o' svet e vi e, čo sa dá očakávat' od takej zákernej 
a súčasne logickej vect, akou j e r ozum. Je to relat ívne 
najzodpovednejiUa vec - ale akýmže t r omfom môže 
byt pre človeka, ktorý žije v naplití obrovsk1í ch citov 
a vcíšní, nových poznatkov, menlivosti Tcritér ií, dôvery 
v ľudské konanie t pochybrtosti nad príliš rýchlym i dej _., 
mt tudsk éh o života? 

Zalistovala som si v knihe, k tortí mám veľmi r ada. 
Napísal j u An toine de Saint Exupéry. Ner ada cituj em 
vety iných, človek by mal sá m prichádzať na staré 
pravdy. Ale ast nikdy nedokážem tak skvele f ormula-o 
vat dávno známe veci, ako sú napríklad tiet o: "To za 
čim som išiel, skrývalo s~ vždy za čímsi iným. Zdalo sa 
mi, že pri t1·oche námahy to pochopím ,. poznám a od 
nesiem si to s o sebou. No odchádzam zar m úte ný prí
tomnosťou veci, dejov a ľud í , ktorých tvár s a mi n ikdy 
nepodarilo odhaliť." 

A trochu ďalej: 
"Zdá sa mi, . že dieťa pt·está va plakať. Zdá sa m1, ze 

zachvie vajúce sa p lachty, sťažne a náde je sa no r ia do 
morských hlb!n." 

Všimli ste si, že keď je zle, najprv j e veľký plač 
a potom nasleduje t icho, v k t orom sa štiepajú samé 
kor ene? Najviac to vedia vycít i( deti a - zvier at á. Po_, 
divná k ombinácia, ale j e to t ak. Tí veľkí s l už zvykli. 
Vedia ich zobudir iba mohutné nárazy. Cítia iba cez.., 
kom malé alebo dospelé deti, ktor é niTcto neberie vážne. 
A ony poču]tí rást' trá vu, rozumej ú veciam nevyslove•: 
ný m. ..--

Každý deň, každá hodina znamená veľký zázrak, 
v ktor om d úfame - nájdeme rozl úšteme záhady a 
spoznáme nepochopite( né. Preto ver íme všet kému, éo 
sa približuje pravde. No n iekedy napriek rozumu hádže .. 
me spoznané za chrbát a je nám dobre nemysllet, __ prichá .. 
dzat a odchádzat' bez podania r uky, bez obZI'etta, nenávi .-; l 
dier a milovať bez uvedomenia si dôsledkov, pľuť do očí, 
ktoré nás na okamih umŕtvili a nestarat sa o to, čo 
bude o hodinu a hneď. . . .,._.J 

Sk úsenost nás poučila, že na póloch citov 'a rozumu· 
sa nedá nič vykonat. Absolútne hodnoty pr inášajú zá 
nik, snažíme sa o ich dosiahnutie, vieme, že sú ča,.sto 
na dosah - ale ... K to ich má v r ukách? Spoznqvame 
sa - hoci sme nespoznateťtlí ( je krásne, že máme v r u -• 
ká ch tento sfcromný t romf), držíme sa často v str e.de, 
hoci vieme, že to n ic je najčestnejšie, ale sk úsenost 
nás . . . To už vieme. A j to, že iba det i a zvieratá ..• 

. Híadáme i stot y . Dnes viac ako Inokedy. Vieme, že j e
di ne m alé a r elatívne pevné veci prinášajú na chvíľu 

. šťastie. Nie sme t1~ z vlas t ttého rozhodrutia, preto 
asp'o11 žime podľa vykri.~talizovaných princípov huma
nity a na zákl ade vl astných sil. Uvedomenie si t ohto 
všet kého j e t iez pocitom čohos.i pevného v našiclz ru
kách. Je to istot a? Asi áno, Opät počujeme plakaf rie t i 
a t icho za sebou zatvárame dvet e. · 

Treba žít, 



Supraphon 
odpovedá 

Vydanie Slovenských spevov od L. 
Galku nám spôsobuje veľa starosti. Pri 
posudzovani tohto edičného zámeru 
sme sami pocítili národnú hrdosť a dob
rú vôl'u vydať túto zbierku, lebo sme 
sl plne uvedomovali, že predstavuje 
cenný klenot kultúry nášho národa. 

Počítali sme s konkrétnou pomocou 
hlavného partnera - obchodu a pred
pokladali sme, že budeme · môcť vydať 
dielo v 2000-kusovom náklade. Akési 
prvé vytriezvenie sme pocítili pri na
hláške z prieskumu, keď nám oznámili 
s umarizovaný dopyt zo strany knižné
ho obchodu - nahláška tzv. prvého od
beru činila 137 kusov. Potom sme boli 
nútení, ako s a ľudove vraví, vziať ce
ruzku do ruky a počítať. Vychádzajú 
nám velmi nepriaznivé čísla, ktoré 
v tomto prípade nemožno nebrať na ve
domie. Prosim, posúďte sami: 

Dielo má 7 zväzkov, l zväzok je pri 
100% ideálnom predaji pre nás strato
vý - Kčs 81 000 - pri stanovení malo
obchodnej ceny l výtlačku Kčs 100. Ak 
by sme vychádzali s maximalistického 
predajného výsledku, musel by podnik 
vynaložiť pri teoretickom predaji všet
kých zväzkov stratu Kčs 567 000. Keby 
sme sa na vec pozerali len trochu pe
s imisticky, podnik by si vyrobil na sklad 
14 000 výtlačkov za maloobchodnú cenu 
pre 1 výtlačok Kčs 100,-, čo r eprezen
tuje na zásobách Kčs 1400 000,.:_, 

t4ylíJÉnky 
Sloboda je poznaním nevyhnutnosti . • • 
Čo však j e tá nevyhnutnosť, k t or á ur

čuje slobodu? Je nevyhnutné sa skloniť, 
keď na srdce mieria hlavne? Urobí toto 
poznanie niek oho slobodným? Je nevyhnut 
né zaťat zuby a s chladným, triezvym ro
zumom si hľadať cestu v real ite; oslobodí 
to však niek oho od pocitu poníženia a 
krivdy na mal ých zo strany mocnejších ? 

My, umelci, sme ľudia ci tu. Zvýšená cit 
livosť na všetko okolo nás, na r ados t i i 
bolesti našich blížnych, na k rivdy i veľké 
snahy nás robí t ým, čím sme. Polit ik azda 
môže s chladným r ozumom - nezávisle na 
cite - vymýšľať svoje ťahy a pro tiťahy 
na partnerov. Národ však žije a cít i ; my 
v ňom a s ním . A národ, ktorý nevidí plne 
na vetkú šachovnicu politick ého kolbišťa . 
htadá predovšetkým r u d s k ý k ont ak t so 
svojimi politikmi. Kde tento k ontakt nie 
je, zost áva i ba bolesť a zúfalé izolované 
činy čt ľahostajnosť a apatia. Ak o nesmier
ne bolí, keď priateli~, s ktorými sme boli 
k r vou zviazaní, miesto pochopenia a po
moci, k t orú by sme m oMi právom očaká
vať, prídu rozbiť naše cest y pásmi tanko v. 
ba i nezmyselne vyhasiť životy ľudí . . . Po 
l itik t o hádam m ôže pochopiť, vi dí v tom 
tah, k t or ý 'si žiada protiťah, ale ako sa cez 
túto bolesť pt·enesie národ, ty , ja, k aždfí 
z nás ? Okolo nás j e "Real i ta" . Z ijeme v nej , 
bor íme sa s ňou. Je veľká a v§emocná. Sta
ola pred nás nevy hnutnosti, k toré sú čas
to nepochopiteľné. Mar šál Tito ľutoval, že 
medzi delegáciami na zjazde ZKJ postráda! 
delegácie socialist ických krajín, t eda i čes 
koslovensk ú. Ľutujeme s ním a bolí nás 
t o, i keď vidíme v t om prst "Reality" , kto 
r á nám bráni stretnúť sa i na t omto f/Jr e 
so súdruhmi, k t orí prví mal i odoahu bu 
dovať svoj socializmus i ,, úpltlOm osa
mot ení a s ktor ými nás viažu putá tradič -

tJakáme odpoved' 

n'Mio vrefeho priaMstva. Kto vie, ak-e ôiie-.. 
te si ešte bude r ealita žiadat? Jedno je 
ist é: žiada, aby sme sa oprostiU od svo
j ich citov a iba rozumom chápali j ej exis
tenciu, pretože cít zratiu je. Človek, to však 
11ie je iba chladný rozum; je to i horúce 
srdce, nezlomná vóta žif dqstojne a slo
bodne, ísť svojou cestou, htadať si svoje 
k ontakty s drultýmt tuďmi, mať práoo na 
svoj vlastný život. Rozum, ten vidí i toho 
druhého utilitárne, vidí, čo s ním - ako 
s nástrojom - možno dosiahnut. Iba r o
zum a cit v plnej jednote počlta s tým 
druhým, ako s člo vekom mne podobným, 
s jeho radosťami, bolesťami, s j eho práva
mt. Realita apeluje na náš rozum. Ako sa 
v nej bude dariť nášmu sqCializniu s l'ud
skou tvár ou, keď to t udské je takto re 
d uk ované ? Nie, nie je t o .zúfalstlló či bez
ltádej , čo diktuje ttlto úváhu. čas je ne
ist ý a predsá cítime veľkú istotu, istotu 
tých, k t or í žijú v priestore, bohatom na 
katastrofy, k tor í nejednu kil.tast r ofu pr e
žili. I stot u tých , ktorí ešt e m,aj ú svoj ich 
politikov, ktorým m ôžu (lôverovať. Spája 
nás dnes spoločná bolesť a spoločná k r iv 
da. Ale i spoločná vôta z toho všetkého 
vyjsf so vztýčefiOU hlavou. 1 keby nám 
všemocná realita kázala mlčqf, sme silní 
v t om, že všetci budeme mlčať o t om 
i stqm. O našej v6li i U slobodne, o v6lt vy 
budovať si v našej če~k'oslovenskej socia
list ickej republike n·.á § s o ci a l i z mu s, 
z našich tradícii, schopností a sŕdc. Od 
.~voj/ch 'pbllt ik ov :Wzdame, aby ako bojov
niet v preťj.nej línii nám to umožnili . Aby 
sme predsa nemuseli len mlčať a pozerať 
sa na nevyhnumosti .• • 

Tie to čísla · uvádzame, aby ste mohli 
posúdiť, že tu nejde o ľubovôľu jednot 
livca, ale musime l zvážiť, či finančná 
obeť bude vyvážená prakt ickým explo
atovanim vynaložených prostriedkov. 
Napriek týmto faktom počítame ešte 
s pomocou Matice slovenskej a pripra
vujeme návrh, aby pre odber tohto ná 
rodného klenotu zapojila Matica aj svo
je členstvo. Potom by sme zhodnotili 
výsledky subskrip čnej akcie a hľadali 
cesty, aby sme toto dielo preds a len 
mohli vydať. 

od festivalového výboru Bratislavských hudobn_ýéh slávnosti 

Záverom eš te toľko, že nás veľmi 
mrzí, že sme nemohli splniť podpí.!!anú 
zmluvu a verte nám, že by všetci pra
covnicl Supraphonu boli pyšní, keby 
sme mohli tento titul prezentovať slo
venskému národu v našej edícii. 

, ,Ma,J;~;el . J:lajpý, . 
.r iaditel' Supraphonu, Bratislava 

V máji už po tretíkrát zahája Bratisljivské hudobné slávnosti ....- po Pražskéj hu
~?.?ne~ j ari dr~hé ?a~väčšie podujatie v Ceskoslovensku. Radi by srne prinies li naš im 
ct ta tel om podt obne mformácie o pr ograme a dramaturgickej zostave festiva lových 
koncert~v. Ziaľ , r;~e je to možné, pre tože zatla!' sme do r edakcie nedostali žiadne 
informacné materwly o tomt o podujati, hoci j e koniec marca. Udivuje nás to najmä 
preto, leb? na s~ole sa nám hromadia bulle tiny a propagačné materiály rôznych 
za?raničnych akcu eo~obného ty~u, ktorých ter mln je - neskorá jeseň. V t akomto 
prtpade n_eospravedlr:uJe prfpravny festlvalý výbor ani omeškanie v dôsledku známych 
augustovych udalo_sti. ~onekonečna sa nemožno vyhovárať na vstup vojsk Varšavskej 
zl!l}uvyv.na naše _uzemie, a teda na organizačné zmätky, ktoré na rôznych úsekoch 
nash? ztvo~a v dosle~ku t oho vznikli. Radi b:( sme uverej nili odpoveď kompetentných 
na tuto otazku, no es te r adšej ~ konkr é tny progr am koncertov. -R-

e V dňoch 11. a 12. apr íla 
t. r. bude v Ostrave celoštát
ny zjazd Ceskoslovenskej spo
ločnosti pre hudobnú vých o· 
vu. Program zjazdového roko· 
vania je rozdelený do dvoch 
cas t! - odborná konferenc ia 
a z jazdy národných or ganizá
ci!. úlohou konfer en cie je upo· 
zorn!ť v prednáškach popred
ných našich a zahraničných 
odbornlkov na širš ie s úvis losti 
hudobnej výchovy a na n ové 
poiio t1e najdôležite jšlch typov 
škôl. Samostatné zjazdy CSHV 
a SSHV prerokujú dotera jšiu 
činnos t, schvália nové stanovy, 
zvolia najvyššie or gány Spoloč
nosti a stanovia h lavné smery 
ďa lšej činnosti CSHV a SSHV. 

e Počas zjazdu CSSHV bude 
inš talovaná výs tavka hudob
ných nás trojov a pomôcok pre 
hudobnú výchovu. Okrem vý
robných a distribučných pod
nikov, ktoré budú hlavnými vy
stavova telmi, bude časť výsta · 
vy venovaná aj vlastnej tvori
Vústi učite lov v telto oblas ti. e Hinako Yamane, japon
ská sopranistka vystúpila 27. 
marca t. r. ako hosť v titu lne j 
úlohe Pucciniho oper y Madame 
nutterfly na scéne Tylovho di
vadla. Patr i k popredným ja
ponským sopr anistkám operné. 
ho a kon certného pódia. V Eu
r ópe vystupuje v hlavných i1-
lohách svetového operného r e-

pertoáru (Tr aviata, Turandot , 
Figarova svadba], pričom , Ma
dame But ter fly je pre európ· 
skeho posluchá ča práve v jej 
podan! n ajatraktívnejšie. 

e Skladatelia . Ivan Parlk a 
Július Kowalskl sa zúčastnia v 
USA na fes tivale súčasn ej ées
kej a slovenske j hudby, ktorý 
por iada ústav pre súčasnú hud
bu v Hardtforte. Pa rlkovi tu 
predvedú Sonátu pr e klavír a 
Kowa ls kému Divertimento pre 
dychové nást roje. 

e V dňoch 24. a 25. aprlla 
bude na koncerte Slovenskej 
f ilharmónie svet ová premiéra 
skladby súčasného fr ancúzsk e
ho skladate la Charlesa Chay
nesa: Koncer t pre organ, slá 
čiky a bicie. Organový par t 
prednesie dr. Ferdinand Klinda. 

e Slovenský k omorný · or
chester sa vrá tll z 2-týždňové
ho zájazdu v Belgicku. Vys túpil 
na 12-tich koncer toch v rá mci 
koncer tov, kt oré organizu je 
Jeunesse Mustcale (Hudobn á 
mládež ). Ide o výmenné kon
cer ty s Belgickým komorným 
orchestrom, ktorý pr ide do Ces
koslovenska v októbr i t. r. Zá
jazd vyvrcholtl kon certom v 
Bruseli pod záštitou čsl. vel
vyslanectva. e Národný umelec_ Ján Cik
ker bude tohto r oku jedným z 
najhran ejšlch operných auto
r ov. 29. marca uvedie Staats-

Zvuky domova 
Učiter ~anda tlačil hlavu do dlaní. 
Si štast ný, hovoril si , si úpl ne, hl boko šťastný. Máš všetk o, čo sl 

chcel. 
Na d lážk e stavali deti hrady zo stavebnice a hneď ich zase s ja 

sotom búrali. 
V kuchyni štr ngala žena r iadom a sookor opravoval rádi o, z kto

r éh o vyrážal silný chrapot. 
Tvoj e šťastie l omozí. Musíš byť silný, aby si ho uniesol , až sa za 

pár týždňov rozkričí ešt é novým plačom a plechovým zvukom va
ničky. 

theather v Braunschwetgu jeho 
uperu Vzkriesenie a 3. apr lla 
to is té dielo uvedie BUhnen der 
Hansestaclt v LUbecku. 22. aprí
la Stadtthea ter v Regensburgu 
bude mať ·západonemeckú pre
miéru Jura Jánošlka. l. augus ta 
bude sve tová pr emiéra Clkke
rovej novej oper y Hra o láske 

a smrti v Bavorske j štá tnej o
pere v Mnichove v rámci ta
mojšieho operného festivalu. 
Dir igentom bude Václav Neu
man, r éžiu bude mať GUnther 
Rennert. Po Mníchove Cikker a
vu novinku 12. s eptembr a uve
die operné divadlo vo Wupper 
tale. 

"Niečo vypral'?" povedala pani a pozrela sa na manžela. 
" Nie, n ie," povedal chvatne, " vôbec nie, my sme mali . . • j a som 

mal t iež práčku, všakže, ale t eraz už nie ••• " V ruk e mal kufrík . 
" Mám t u m agnetof ón, a keby ste láskavo t ú práčku na chvíľu pustili, 
ja by som si zachytil j ej zvuk .. . " Zhrbil sa nad kufríkom a začal 
ho rozbaľovať, akoby chcel odpútat pozornosť od t r .úfalej žiadost i . 

Ale, ale, pán Žďársky sa chce .dat' na konk rétnu hudbu! Chudák, 
už mtt neprichádza na um žiad"a m yšlienka, t ak začne zostriho
vať šumy a hluky! 

O chvíľu bolo počuť z ktí peCne t iché vrčanie a pani pr ibehla za 
manželom: "To je ale patrón," šepkala, "ani sa nedivím, že mu žena 
utiek la." 

Pán Žďársky otvoril byt a vsttlpil do starostlivo upr atanej kuchy
ne. Položil na kredenc magnet ofón a stisol gombík . Pás sa roztočil. 

/ 

Pr i dverách zacengalo, žena nazr ela do izby a hlási, j e t u pán 
ZďárskiJ.. 

Pán Zďársky býval vedľa, občas ho bolo počul', ako hr á na hus -
liach a skladá tak é smutné melódie. 

" v ermi nerád vyrušuj em . •. " 
,.čo si prajet e, pán sused?" 

Pot om si sadol vedta v izbe a nechal dvere pootvor,ené. • 
Z kuchyne sa ozval škripot· mlyn~eka na kávu. Potom bolo po

čuť j emný cvengot tanier ikov a pohár ik ov a šum vody tečúcej do 
drezu. Akoby ktosi štrk otal kľúčom v zámke a ot vár al okno. Hlbo
kým hlasom znel chod práčky. 

Bol v rozpak och. "Mal by som j ednu prosbu, prosim vás, máte 
práčku?." 

Sedel nehybne, oči zatvorené, ruku pod županom na srdci. 
1. Hurnlk 

PREDSTAVTE SI VEVERICU - Sfilt 
bodné malé zvie ratko naučené v sek un .. • 
de vybehnúť nd najvyšší konár, z kt o" 
rého vidno všetko oveľa j asnejš ie ak o 
zo zeme. Pre ds t avte s i túto vevericís 
zavret ú do vefkého bubna, k torý niekte 
čoraz r ýchlej š ie otáča. Zvieratko popis-< 
šene uteká, spoči a tku :je zmlitené, ne"' 
skôr sa celkom prispôs obi rytmu a po 
maly sa mu s trácajú aj obrysy vä?.n itc
ľa, stromov, slnka - všet kého t oho. čo 
s a mu darilo pozorov.ať cez lizke šká
ry, ale - na počudovanie - v is tom 

, momente nevidí mreže, z ktot·ých ;ie 
klietka zost avená, pretože rých!osť 
všet ko zotrela a zviera si pomyslí: -
Konečne som na slobode . . . 

Túto Qájku som s i nevymyslela ja. 
V dňoch celonárodného plaču, kedy nie
ktorí pozerali viac do budúcna ako na 
vtedajšie hodiny, rozprával j u kolega -
a dodnes neviem, či nás chcel t outo 
narýchlo vymyslenou rozprávkou pote
šiť alebo zarmútiť . Je to jedna z naj
smutnejších bájok, aké som kedy po
čula. Ak si na ňu spomeniem, musím 
sa dotknúť múru, ktorý nás obkolesu je 
- neviditeľný, ale všadeprít omný, ml,l
sím sa ho dotknúť, aby som rovnako 
neyes elo skonštatova la: - J e tu. Ešte 
j e tu - nesmiem naň zabudnúť, ne
s miem ho prestať vnímať, akokoľvek 
utekäm "dopredu" , tie rany z krút iacej 
s a klietky predsa vel'mi bolia .. . Chce
la som vám povedať iba toľko - žiadne 
veľké s lová. 

JAN HUS napísal: ,.Beda mne, budu-l! 
mlčeti! Neboť lépe jest zemi'íti, nežli se 
nest aveti proti veliké špatností, jež by 
mne učinila účastníkem viny a pekla." 
Mnoh[ presta li hovoriť skôr , než by im 
niekto násilím zatváral ús ta. Iní nllpre
hovorill vôbec - ani vtedy, ani dnes. 
Hovor ia - sme umelci, náš jazyk j e 
jazykom t ónov, fa rieb, príbehov . . . A n á
rod napriek tomu čaká na tváre, ktoré 
sa s tali známymi v priebehu desaťročí, 
čaká, že tiet o tváre a mozgy prest anú 
byť oddelené od desaťtis í cov obyčaj
ných s t avovs kou príslušnosťou a národ
nými, š t átnymi. t it ulmi. V tejto chvíli 
skoro niet umelca n á l" o d n é hp. Lebo : 
kto mlčí , kt o nedokáže predstúpiť nie- · 
koľkými obyčajnými a silnými s lovami 
pred s voj ich spoluobčanov, kt o aj_ 
v chvíľach ťažkých a bezfarebných mys- . 
lí len na farbu tónov, slov a obrazov, na 
svoje súkromné istot y a vydoblté po
zície, ten už dávno s t J:ij t il právo nosiť 
titul najčestnejší. Nič neospravedlňuje 
ticho, ktor é nastalo v slovenskom ná
rode po veľkom výkriku. ~Jlostajnosť, 
mlčanie, únik - t o všetko možno chíi,,. 
pať iba v čase pokoja, vo chvíľach ab· 
s olút nej bezmocnosti alebo totalitneJ 
diktatúr y. Nezclá sa mi však, žeby doba 
do dôsledkov dozre la na všetky t ri poj 
my, ktor é som vymenovala. No umelci 
mlčia - nechcú, či nevedia hovoriť 
k svojmu národu .. . 

z n u š rA SA KNV a s nimi a j novo
vytvorené ' - časlo s vel'kými k ádro" 
vými ťažkosťami budované - odbory 
kultúry. Väčšina pracovníkov z tohto 
úseku si už hľadá miesto na osvetových 
zadadeniach, v múzeách a mnohi 
z týchto schopných ľudí odchádzajú 
pracovať z vidieka do Bratis lavy. Zostá!.. 
va za nimi kus dobrej práce , nech už 
bolÍ akékoľvek pr ipomienky na ich ad
resu z radov profesionálnych a j ama
tér skych umelcov alebo organizátorov 
kult úrneho života. Patrilo by sa teda 
nielen poďakovať, ale a j súčasne pri
pomenúť, že tá práca, ktorú už nedo
končili , r esp. naplánovali na budúce ro
ky, by mala nájsť zodpovedných re ali
zátor ov na okresoch. Tam sa pr esúva 
ťažisko zodpovednosti za vývoj kult úry 
v mest ách I na vidieku v užšom slova 
zmysle. Škoda, veľká škoda, že mnolú 
bývali inšpel~tori pre ku lt úru považu j ú 
za dehonestu j úce prij ať ponuky ONV a 
pokračovať t am v začatej práci. Nie je 
to gener alizovanie - ale vo väčšine pri
padov si asi okresy budú musieť hľadať 
nové, často po odbornej stJ:ánke ne
adekvátne náh•·ady, ak chcú plniť to, čo 
sa začalo na zatia ľ existujúcich, no po
maly sa r ušiacich KNV. - uy-

Z redakčnej pošty 
Do r edakcie sme dostali vefmi pri

j emné prekvapenie v podobe listu z ko-
,šického konzer vatória. Posiela nám ho 
M. Potemrová a priložila k nemu 161 
mien žiakov tejto školy, ktorí sa pri
hlásili na odber Hudobného život a. Ako 
s ama píše, záujem o časopis nepriš iel 
"zo vzduchu", ale aktívne pomohli aj 
pl"ofesor i školy - najmä učiteľka j azy
ka s lovenského (čo je skutočne obdivu
hodné ). Celý jeden týždeň prebiehal 
v "znamení propagácie Hudobného ži
vota". Teši nás t ent o záujem a s t ro
chou ľútosti myslíme na tie desiatky 
ĽŠU a odborné hudobné školy, ktoré 
tloposiar nielenže neposlali jedinú pri
hlášku, ale možno ani nezar egistrovali 
vznik nového hudobného f!asopisu. Ďa
kujeme vám, koš ickí konzervatoristi! 

-R-



l 

Ladislav Kupkovič :Je 'Jednym z cych spontánnych a priamych I'u
dí, s ktorými môžete hovoriť o všetkom. Vždy viete, na čom ste, 
lebo všetko, čo povie, mieni úprimne a poctivo. Nemá zábrany, 
predsudky ani obmedzenia, ktorými si ľudia sťažujú svoje vzájom
né vzťahy a strpčujú život. Bez obáv dáva nazrieť do seba i do zá·
kutí svojej tvorivej kuchyne. Jeho život, i to čo robí sa podobá prí
rodnému živlu, ktorý síce aj všeličo zmetie a rozruší, ale ktorý 
prijíma ako samozrejmosť a ktorého živelná sila má aj blahod.árne 
regenerujú ce účinky. Môžeme "doň · vstúpiť, môžem~ sa mu brániť, 
môžeme sa ho usilovať zahatať, ale on sa bude celkom slobodne bú
riť ďalej, nájde si nové cesty, vynorí sa inde a znova. Na otázku, či 
sa cíti byť slobodným človekom, odpovedá: Áno, úplne. A keď sa 
ho opýtate, či uznáva nutnosť podriadiť sa, povie s rovnakou sa-
mozrejmosťou: Iste, niekedy sa treba. Človek by povedal, že sa ni
čomu nečuduje, nič neodsudzuje, že všetko pokladá za naprosto 
prirodzené. 

Sn.imka: J . Bakala 

' Chceli by ste mať z toho. titulu, 2;e s te 
·umelec, zvláš tne privilégiá ako obcan'? 
·""- Pri takýchto otázkach s i pripadám 
ako zločinec. To, že niekto robí skladby, 
alebo podobné hlúposti, neznamená, že je 
dajaký iný, ako ostatní ľud ia . 

U nás sa stalo zvykom - či pytrebou 
- hľadať spoločenské vymedzenie pôso
benia umelca. Umelcov sme patentovali 
na inžinierov ľu(lských duš í ... 

- Je to oveľa jednoduchšie: sklada teľ 
napíše skladbu, skladba sa zahrá na kon
certe, kde s i ju vypočuje niekoľko ľudí, 
ktorí si z nej odnesú dajaký doje m. Ak 
sa to autorovi podarilo, tak sa mu už 
podarilo veľmi veľa. To nafukovanie sa 
na bohvieakého významného umelca sa 
mi zdá umelé a umeniu iba škodí. 
A skresľuje to aj vzťah ľudí k nám. 

Takže ,nechcete zušľachťovať človeka? 

- čo to j e ? Zušľachťovať možno ko
ne, alebo borovice. Ale človek sám o sebe 
je tvor taký neuš ľachtilý ! T9 by s om s i 
veľa trúfal .. . 

Ale človek-divák je preclsa aj pre skla- • 
dateľov novej hudby veľmi dôležitý. Máte 
pocit, že u neho skutočne existuje lw m
plcx, že novej hudbe nerozumie? 

-Ja to nestaviam tak, že ide špeciúlne 
o novú hudbu. Ľudi a rozumia veľmi má
lo veciam, prečo by t eda m ali rozumieť 
p1·áve nove j hudbe ? Nič tragického v tom , 
nevidím. Sú vš ak a j takí, čo tomu predsa 
rozumia. Mys lím, že pers pek t íva, že 
tých ľudí, čo budú mnohým veciam le p
šie rozumieť, bude postupne s tále viac. 
Ľudia sa s távajú múdre jš ími , vzdelanej
šlml. 

Myslíte, že pre novú hudbu je polreb- · 
né, aby ľudia boli vzdelanejší? 

- Nie pr iamo. Ale z celkove j emnejšej 
a kultúrnejšej spoločnos ti vzíde a j viac 
pochopenia pre hudbu. 

Musi však v tej otázke nepochopenia 
novej hudby niečo by t Ľudia možno .117-
rozumla ani s tarej hudbe, ale predsa JU 
akosi v sebe živia. 

- Ja s i s t ále mys lím, že je to vôbec 
otázka hlbšej náklonnosti ľudí pre tak
zvané vážne um enie. Verím, že príde -
dakedy v budúcnost i, v skutočne rozvi 
nutej spoločnos t! - k zvratu, k akejs i 
revolúcii vo vzťahu ľudí ku kult úre. Za 
tiaľ ľudia musia ešt e pr!liš veľa praco
vať. Toľko ich zaneprázdňujú neprí je m 
né stránky života, že pre kultúru už po
tom nemajú ani čas , ani náladu. Pre~o 
sa uplatňujú na jmä rekreačné Iunkc1e 
umenia: niečo čo !ch zabaví, osvieži a 
podobne. Ale až . príde čas, že na repro
dukciu ľudských potrieb ne bude t reba vy
naklad ať to ľko s íl a času, potom ľudi a 
budú môcť pracovať aj viace j na sebe, na 
odhaľovaní svojho vnút r a, zaober ať sa 
fantáziou seba i iných, zaoberať sa aj 
myšlienkam i, vecami, kto ré s a im cl ne s 
v nap t·os(o u tilitárnom chápan í všetke j 

né 

slovenskej O 
hudby 

ľudskej činnosti zdájú hriešne zbytočné. 
Možno to bude lo zuš ľa<.:hťovapie . . . 

často sa publikum sťažuje , že hudba . 
20. storočia je prevážne pesimistická. 
deštrukčná, že je v nej málo hravosti a 
humoru. 

- To s a celkom nedá poveda ť. Je fakt, 
že hudba od romantizmu sa začal a 
nadrapovať za v.eľkými ideami a stala sa 
t ak veľmi akademickou. S tým súvisi 
množstvo záporných rysov. Treba sa vrlÍ
tiť k prirodzenému vzťahu človeka a hud
by. Odstrániť t en múr vel'kých tllyš li t' 
nok , pri k torých ;je obyčajný smrteľník 

. taký mal ičký a má z t ejto hudby strach . 
Myslím, že sa to už deje v novej hudbe 
- a práve cez moment humoru happe
ningu. Ľudia to už začínajú brať na ve
domie. Všimol som si to i pri koncer
toch na Západe, kde sa v súčasno s ti prá 
ve t ieto momenty považujú t<1k t t·ochu 
za naš u československú špecialitu . 

Čím je pre vás poslucháč? Pokusný 
králik, partner k rozhovoru, inšpirátor? 

- Pre skladateľa je poslucháč do. istej 
miery aj ·pokus ným králikom, pretože re
akcia posluchúča ho informuje o da lších 
aspektoch skladby, kto ré sám · predtým 
nezbadal. To j e t e n inš truktívny význam 
pre sklada teľa . Pre po slucháča to, s a
mozrejme, nie je vôbec zaujímavé. poslu 
cháč do tohto vzťahu vs tupuje z ine j 
S'trany a v iných r eláciách. Skladba však 
vzniká fakticky viacmene j pre posluchá
ča, i keď zo s trany skladateľa ide aj o ex 
perimen t. V Smolen iciach na seminá roch 
súčasnej hudby, ktoré budú zač iatkom 
apríla, robíme napríklad koncert, kde no 
bude r ozdielu medzi inte rpretom a pos lu
cháčom , kdo chceme zotrieť ,túto h ra 
nicu. Každý poslucháč bude a j úči nkujú
cim. Iste sa zase nejaké aspel<ty tohto 
vzá j omného vzťal1U ukážu. 

Vadí vá m, keď sa poslucháč na kon
cer.te s meje ? Mnohí posluchäči sa ta 
kýchto reakcii kvôli skla.datefovi a in 
terprétom obávajú .. . 

- Vôbec n~e. naopak. Poslucháč i by 
mali byť oveľa úprimnejší. Nech s a sme 
jú, píska jú, hoci ~o . . . Takáto živá atmo
s féra pomá)1a v priebehu koncertu poslu 
cháčovi oddiferencovať aj to, čo počúva . 
orientovať s a v skladbe. Ja som to zaži l 
z vlas t ne j praxe. Keď vo februári v DUs 
seldorfe bola pre miéra Písm e n, bol som 
tam prítomný. Spočiatku sa u publika 
pre j_avov,alj ve l')ni pestré reakcie a s chy
l'ovalo s a to k búrke. Ale v pos ledne.i 
časti - ktorú sám považujem za naJlep
š iu - ľudia úplne stíchli a poč(J vali. To 
ticho som si veľmi cenil. 

,St áva sa vá m, že nej~ký kqmpozi čný 
zámer, ne jaký efekt, k torý použi jP.te, vy
volá inú reakciu, ako predpokladáte ? 

- Nieked y môžu byť tiet·o ')kamžik\ 
ve ľmi nGpríjemne. Stalo sa mi to pri p red -

ve.deni Mäsa kríža nä Varšävskej jeseni. 
Tesne pred koncom je okamžik, na kto
.rom mi veľmi zá.leží a pokladám ho za 
vážny. Je tam zvukový efekt, ktorý sa 
nedá vyriešiť ináč, iba ak tak, že ja -
ako dirigent vkladám trombonistovi sar
dinku do corpusu. Obecenstvo sa začalo 
smiať a celý z áver skladby som mal po 
kazený. 

čo ste z toho vyvodili? 
- Mrzelo ma to. Nakoniec som prišiel 

na to, že ľudia majú pravdu. Bolo im to 
smiešne, a tak sa s miali. 

Vari iph prekvapil ten nezvyklý ,.di
vadelný" moment? 

- Bolo to zrejn"ie komické. V iných 
prípadoch však smiech vyložene čakáme. 
Napríklad pri Preparovaných textoch 
v Berlíne nás živá reakcia publika pre
svedčila o tom, že ľudia chápu, o čo 
v týchto textoch ide. 

A o čo' v nich ide? 

- Napríklad Preparovaný text 3, ktorý 
odznel aj v Bratislave v Redute, vzniJsol 
podľa starého muzikantského vtipu. Ci 
nelisti sú vždy smutní, lebo huslisti a 
hobojisti sa im vysmievajú, že kým oni 
hrajú, činelisti len sedia a sem-tam si 
zatlčú. Jeden takýto činelista dostane na 
pult Beethovenovu IX. symfóniu a je 
strašne šťastný, že Beethoven pre neho 
niečo napísal. Vezme si to domov a do
ma cvičí - hodinu, dve, tri - a potofTI, 
keď už je ri adne spotený, utrie si čelo 
a povie: Do čerta, ten Beethoven, to je 
ale muzika! A tak som urobil skladbu, 
kde znejú len tie úseky Deviatej symfó
nie, kde je činelový part a činelisti ho 
hrajú ako jediní živí interpreti aj na 
koncerte. Do prázdnych miest, kde čine l 
nie je, som sa cítil povinný niečo dať. 
Bola to nezáväzná hra, lebo tam mohlo 
byť hocičo . Nakon iec - v súvislosti so 
s ituáciami, ktoré sa na niekt orých mies
t ach vynorili, sú tam momenty, ktoré sú 
celkom silné. Ale čo budem hovoriť, treba 
to počuť. 

Dnes sú ľudia u nás vo vzťahu k hud
be akísi zašnurovaní. Majú pocit, že kon
cert je strašne vážna záležitosť a keď 
tam prídu, musia byť veľmi upätí, nedaj
bože ne jaký priestupok, nevhodný úsmev, 
alebo dokonca prejav nevôle! 

- My sa dne s us ilujeme, aby sme po
slucháčov oslobodili z tej - ako tomu 
hovoríme - zvieracej l(azajky koncertnej 
s ie ne. Oni totiž prinášajú so 1 sebou do 
koncertnej siene s čiernym dblekom aj 
všetky t ie nepríjemné zvyky a konven .. 
cie, ktoré sa postupne v koncertnej sieni 
ustálili. Preto sme napríklad náš posled
ný koncert v bratislavskej Redute 
umieslnili vo foyeri · l'n~d bránou toho 
"koncertného velechrámu". Vo foyeri sú 
ľudia vždy uvoľnenej šl,' zvyknú sa tu ba
viť, de batovať . Ukáza lo sa, že ľudia boli 
skutočne s pont á nne jší, uvoľnenejší. I ked 
sa musím priznať, že ·V n iektorých okam
žikoch sa mi to až nevidelo na mjes te. 
Ale to ·je už riziko veci. Divúk sa má cho 
vať tak, ako to uz ná za správne. Ked' 
chceme byť demokratickí v živote, musí
me byť demokratickí aj v koncertnej sie
n i. 

Ste skladateľom a súčasne dirigentom 
súboru Hudba dneška. Je vo vašom vzťa
hu skladateľa l< členom tohto súboru ne
jaký iný vzťah. než tomu býva tradi č 
ne? 

Tu treba naprAvať chyby pred chO 
dzajúce.i minulost i. Eš te v baroku a k la 
sicizme bo lo časté, že skladateľ bo l na 
prík lad regenschorim v ne jakom kostole. 
V utorok napísal kan tát u, v stredu a 
š tvrtok sa s kúšala a v nede ľu sa pred
v ied la. Skladateľ bol takt o v blízkom kon
t.akt e s interprétom, oveľa rých lejš ie sa 
dozvede l čo ako znie , čo j e únosné a t:o 
nie. Pre to tito s klada telia vedeli tak vý
borne inštrument ov ať. Vyrastali v ov (;) ľ a 
bližšom kontakte s te rénom skladate ľ 
ske j p ráce. Táto prax zanik la v XI_?<. sto-, 
račí a dnes to už vyzerá tak. ze ked 
sklada teľ napíše s,kladbu, čaká t áto rok aj 
viac na predvedenie. V čase , kedy j e die
lo predvedené , skladate ľ robi už ni ečo 
Iné a nemôže bezpros t redne využ iť skú
senosti z pre doš lého die la. Myslím s i, že 
dobrý sklad ate ľ musi mať s t ály kon t akt 
s interpretom. A potom - n iektoré kom
pozície novej hudby napr. Stockhausena
va P rozzesíon - realizujú nie zápis au
tora, ale ide u autora. Tu musi byť skla
datel' pt·iamo prítomný a usmerňovať in
t erpretáciu podľa toho, čo je z hl'adi ska 
jeho zámeru do bré a čo nie, triediť a ;j to, 
Čo mu !nterpré ti sami pr inášajú. Od nich 
vel'a závis l, pretože niektoré s kladby dá
va jú interpretovi značnú voľnosť, t akže 
vlastne každé predvedenie je iná s klad
ba. Najlepšie by bolo, keby mal každý 
skladate ľ svoj súbor . Len2e - kam by 
sme priš li, keď je ·dnes milión skladate
l'ov! Aj napriek tomu sa však t reba o ten
to bl!zky kon takt usilova ť. 

čo pre vás znamená tradícia? Nová 
hudba s ií.ou vraj rázne účtuj e, popier a 
ju .. , 

- U nás sa po roky d úva l t rad íc ii iný 
')bsah, a tak s me k tomuto slovu - my 
mlad! - ;r.ískali odpor. Pod t itulom tra 
dície sa mím vše ličo zakazovalo. Tra
díc ia ;ie vš ak čos i celkom iné. Je to vše t 
ko, čo človek nájde, keď sa narodi a my 
v to m pqkračujeme. Niele n bez t radície 
- an i bez tradi čnej hudby si svoj život 
neviem p red s ta viť . Casta ju počúvam. 
hráva m. Au to r nove .i hudby sa uč í zo 
vše tkého dobrého v starej hudbe. Z Mo-

zärta viac ako z čohÔkorveK iného v ~ 
časnosti ... , Nepretŕhame ni jaké zväzky . 

Predsa však je spôsob komponovania 
iný. Nedávno ste napísali v jednom člán
ku, že skladateľ komponujuci za stolom 
pracovne je dnes už anachro.nlzmom. Ako 
komponujete? 

- Samozrejme, aj ja má m písac í stôl. 
Myslel som to však tak, že sa nechávam 
denne inšpirovať a tvorím v priebehu to
ho, čo robím, v priebehu denej prij"Xe, 
v styku s množstvom príležitosti, s kto
rými ako skladateľ rôznych druhov hudby 
i úžitkovej hudby v televízii, rozhlas a 
inde prídem do styku. 

Napríklad? 
- Moj a dcéra s.a vrátila z nemocnice, 

kde sa naučila jednu moravsko-slovenskú 
baladu, veľmi smiešnu, ale bol v nej kus 
to~ho l'udového zlata. Chcel som ju po
uziť, a tak som si zavolal kamarátov, aby 
mi ju naspievali. Ako sme to spievali 
vždy sme sa museli rozosmiať, nikdy stm: 
to nevedeli dospievať do konca. Naši zvu
kári to náhodou všetko nahrali. Bolo to 
také zaujímavé, že som to jednoducho 
postr ihal a vznikla skladba. 

Je to ešte hudba? 
- Niekto to možno nebude považovať 

za hudi:J!I!- Ja sám mu v tom neprotire
čím. Môžeme to nazvať hoci : skladba. Na
zval som ju Preparovimý text 3 1/2. Ta
kéto a podobné skladby nemôžu jednodu
cho vzniknúť doma. Doma neprídem s ta
kým množstvom situácií do styku. Sa
mozrejme, aj doma možno prísť na vše
ličo. Nie som proti rodinnému kozub11 
autorov ... 

Alebo iný príklad. Pr i Preparovanom 
texte l som sa rozhodol nechať na jed~ 
nom koncerte odznieť ako zvláštne číslo 
part II1 huslí z druhe j vety Brahmsovej 
symfónie. Myslel som, že by bolo zaují
mavé postaviť tento part do celkom no
vých r.elácií, čím by sa ukázali zaujíma
vé s úvislosti. Preto som k tomu nechal 
znieť celú symfóniu ako sprievod, nie
'kedy naplno, inokedy zdiaľky a pod. Ta
kéto niečo by ne mohlo vzniknúť bez mo
mentálnych ov.erovacích skúšok. Je to po
dobné, ako prax elektronickej hudby, kde 
sa tiež vopred nedá nič pres ného nakom
ponovať. Pri t akomto komponovaní v " te
ré ne" kupujeme niek edy aj to, čo nám 
náhoda dá. Napriek tomu, že to vyzerá, 
ako by sme preberali a sami netvorili. 
Ale tvo rba bola vždy do istej miery pre
beraním . .. Ani tvorcovia tradičnej hud
by sa tomu nevyhnú. To fis vo fagote tu 
jednoducho je, to nikto nevymyslí a mož
no ho použiť v rôznych s úvis lostiach. 
Prečo nie aj väčšie celky? Prečo nie aj 
p reberanie - za účelom získania nového 
momentu? ,, 

Oponenl.i novej hudby však povedia, že 
skladba je nakoniec dielom ·náhody a nie 
autora. Do akej miery 'máte predstavu ·' M" · 
o tom, ako bude skladba vyzerať? 

- Z toho, čo s me hov<trili, vysvitá, že 
predstava je niekedy iba približná, ino
kedy ce lkom presná. Ne viem však, prečo 
by som s voju predstavu nemohol upres
ňovať pr iamo pri inte rp retác ii. 

A kam to všetko speje v nove j hudbe? 
Hovorí sa o kríze ... 

- S tou krízou je to t ak, že už dáv
no a všeličo j e v kríze, takže n ie div, že • 
aj hudba je v kríze. Da jú sa cítiť určité . 
t r endy. Myslím, že t vorba budúcnosti bu
de ove ľa diferencovanejšia. V súvislosti 
s archivovateľnosťou hudby dôjde ,snáď 
k vzniku hudby tvore ne j nie len zo zvu
kov a tónov, ale i zvukových dispozíc ií 
ako tomu hovorievame (v t o m môže byť 
reč, prejavy iných autorov, životné s i
tuácie atď.) . 

éo · by s te povedali , keby väm niekto 
vytýkal, že ste deštrukčný živel, že ne
máte pozitívny program? . 

- Nechal by s om ho to hovor i ť. Má na 
to prá vo. 

Takže záporná kritika by · vás nepre
kvapila 'r 

- Nezáleží nn to m, č i je krit ika k ladná 
ale bo záporná, ale na tom, či prináša n ie 
čo zauj imavého. Ja od krit iky nič iného 
nechcem, len aby pr inášala pohľady a as 
pekt y. Inrl e vo sve te prinášajú nov iny 
i č asopisy oveľa viae 1cr itík - každé ma
jú svo jho_ spo lupracovníka, k torý pre ni c h 
pracuje. Vo väčšom súbore mienok sa dá 
potom ná jsť u rč i tý obraz vere jne j mien
ky o d ie le. Aj u nás by malo byť kritík 
oveľa viac a nemuseli by byť iba úzko 
odborné, a le mohli by to byť aj názory 
veľmi inteligentných a je mných milovní
kov umenia, dob rých konzum e n! ov ume
nia. Chýba nám ten rozptyl. Co sa cl á 
robiť, mám e zrejme iné s t arost i. 

U skladateľov sa však často stret ávame 
s námietkam!, že kritika nie je dosť od-
borná. . . / 

- Za s tav kritiky s ú zodpovední 'aj ...,....-, 
sk ladate lia s ami. Ich podráždené reakcie 
a al ergičnosť na akúkoľvek zápornú k r i-
tiku vied li k tomu, že sa písali buď Jen 
kladné krit iky ale bo - z obáv pred hne-
vom au tor a - ž iadne. Najhoršia cest a 
k tomu ako vychovať kritika, je kriti
zovať j eho s amého. Kritizova ť má kr itik 
a n ie autor. Profesor Moyzes svojho času 
spomínal vý rok s voj ho profesora v Pra -
he, ktorý hovorieval: "To je jedno jak 
se píše, jen kd yž se píše". Publicitu ro-
b ia záporné kritiky práv1~ tak ako kladné. 

Takže to nie je od sl<ladatei'ov múdre, 
keď sa búria proti kritike .. . 

- Ro bia s i sami zle, Jebo s~ potom 
:1 ni ch nepíš e. No, mo:íno, že to dakto rí 
a j ch<.: ú. 

;:::•"'"'~• 



Re lc on štruovaný 
Erindo 

Nedávne ·uvedenie EHINDA v 
b anskobystrickej opere D:JG'ľ, 
opery v štyroch obrazoch o d 
bratislavského rodáka J . S. Kus
s era a v rekonštruk cii nášho sú
časníka - slovenského sklada
te ľa Jaroslava Meiera n úti 
nevdojak k zamysleniu. K za
mysleniu o poslaní die l, z kto
r,ých sa zachova li iba úryvky. 
niekoľko melodicky vzácnych 
árií - vhodných skôr na kon
certn é predvedenie ako na oper
né javisko. Uvedenie Erinda je 
dramat urgickým občerstvením 
príliš ko nvenčného repertoáru 
operných d ivadiel. Inou vecou je 

ako som už spomínala -
únos nosť rekonštrukcie diel, z 
ktorých nedostávame presnú 
tvár sklada te ľa (skôr tvár do
by, v klorej o pera vznikla). 
Meie r skutočne nevybočuje z 
ducha doby, citlivo p rikompono
váva d ue tá, zbory i pre dohr y, 
jeho part n erka - Jela Krčméry 
- napísa la s pochopením pre 
bilroko (al e i pre dnešného di
váka) vtip né , múdre a ni e ú nav
né libre to, ktoré hovorí o več
nej t éme - ľudskej láske a j ej 
trvanlivos ti. Celkový tvar die
la je rozprávka pre dospelých , 
ktorá si is t e n ájde svo ;jich 
vďačných divák ov, lebo je na
vyše pekne a bez väčších kazov 
in i\cenovaná celou ple j ádou hos 
ťu jú c ich b ratislavsk ých umelcov . 
Od t vorcov diela až po r ež iséra 
M. Fisch er), výtvarníka (P. Gá
bo r ), nav rhovatel'ku kostýmov 
( Ľ . Purkyňová ) s a presťahovali 
n a určitú dobu Bra tis l avčania 
do Banskej Bys trice. Podarilo sa 
im vytvor i ť d ecentnú inscenáciu, 
v ktore j bol na prvom miest e 
dominantou slUšný výkon väč
šiny účinkujúcich, jemn é kos
t ý m i Ľ. Purkyňovej a v koneč 
n om dôs led ku a ;j zau j ímav á scé 
na Pavla Gábora, aj keď nemož 
no b ez poznúmk y prejsť nevku s
n ý nápad s loďkou n a ;j avis ku , 
s j askyňou , ktorá je v podobe 
schodov (vý tvarník zrejme chcel 
vyriešiť skrom ný p ruestor v 
zm ysle zabitia d vo ch múch j ed -" · 
nou .. rano\'l) •a so s lnkom, privel'-" 
m i pripomín a;júcim bratislavsk é
ho Xerxa. Napriek tomu všet
kému p atrí scén a k E r indovi k 
t omu zaujímavému v bansko
bystrickej inscenácii. Nečaruje 
zbytočne , no prináša na ;javisko 
zmysel diela a podč iarkuje jeh o 
zámer. 

P red ťažkou úlohou st á l reži
s ér Fischer. Naplniť akciou ly
r ické árie sa mu d arilo so strie
davým úspechom. V niek torých 
scénach však u padol do neštý 
lovo vyznievajúcej pantomímy, 
do náznak ov natural izmu, p r i 
čom pomáhali pomerne úspešne 
a;j mnohí s peváci. (Obaja p r ed
stavitelia Erinda, scén y Eurilly 
a Dalisa v prvom ob raze, opako
vanie niek torých gest Ti.rs is . . . ) 
Ťažkým or ieškom b olo aj cho
reog r af ické vyriešenie "bu jných 
bacch análií" ( ako sa p íše v bul 
letine), pretože bujnosť sa tu 
b i;je s urč i tou b ar okovou mierou 
p re výraz, a ta k napokon cho
reograf J. Zajk o (taktiež hosť 
z Bratislavy ) stvárnil tieto scé
ny viac s c itom p re do bu, v kto 
rej opera vznikla, ak o s roman - · 
tick ým démoničnom. Škoda, že 
pred s taviteľ hlavne j post avy -
boh a r ieky Erinda ( J. Had raba ) 
vniesol d o svojej zaujím ave j 
kreácie d émonické črty, pripo
mínajúce v určitých moment och 
"k lasické " romantické typy 
o perných postáv. Odhlí adnuc 
vš ak od toho b ol hlasovo - a le 
a j herecky - ove ľa lepším pred
staviteľom Erinda, ako A. Bys
tran ( často intonačne i t ech 
nick y nevyvážený ). z dvoch al 
ternantiek Eurilly bola štýlo
ve,jšia D. Rohová, no perfektný 
s pevácky výk on n a d ruhej p re 
m iére ( i n áč oveľa pokojne j šej a 
v yrovnanejšej ) odviedla aj M. 
Cih e lníková. Potešiteľný j e a j 
výko n O. Kabelu, k torý sa n e,silil 
do roman ticky vypätých polôh, 
j eho spev bo l skoro v _koncer
tant nom štý le - na rozdiel od 
druhého alternan ta J. Zem ku, 
k torý skl amal h lavne neistotou 
vo výš k ach . 

Rad a b y som sa zm ienila aj o 
slušno m výkon e orchestra pod 
vedením Antona Buranovsk ého. 
Vstup sl áčikov n a začiatku ope
ry však mohol postrádať pátos 
a š irok ý dych , pretože - nak o
n i-ec, ako vyznelo z celku diela 
- t o neb olo zámerom dirige n 
t a . š koda, že trúbkové' sóla ne 
b oli presn é - ale, ako u káza la 
d ruhá premié ra , je j ppkoj iba 

pri'da1 ·Istote, s akou len nrác i 
zvlá~dli o deň neskôr. 
_ Kusser- Meierova opera je ob
cerstvením progr.amu bansko
bystrickej opery, napriek všet
kým úvahám o práve na rekon
štrukciu skoro neexistujúceho. 
Bolo · by zaujímavé preniesť sa 
o . dvesto rokov dopredu, zažiť 
r&.ko.nštruovanú premiéru dneš
ného skladateľa - a navyše byt 
v jeho koži. Pravda: jedno, dru
hé i tretie je tak absurdné , i\e 
s i to vôbec nemožno predstaviť 
a tobôž n.a to reagovať. 

-uy-

Prievan na hudbu 
V súvislosti s brtttislavskými 

komornými koncertami vynára 
s a neustále rad nov,ých a no 
vých problémov, ktor é za dané 
ho stavu , žia!', ni k n ie j e s chop
ný rozriešiť. Ich výslednicou j e 
potom trap ná návštevnosť, os ci 
!ujúca neraz medzi 30- 50 di
vákmi. Ak pripočítame k t omu 

, aj nevľúdne prostre di e, chl ad a 
nečis to tu v Ko ncertnej sien i čs. 
rozhlasu, k<;l e s a tieto .. pod uj at ia 
konajú, pochop íme, že • úči nkU J Ú
cim j e ťažko podúvať nadšene 
a presved či v é výko ny. 
Dňa 9 . marca v rámci k om o:· 

ného cyklu vystúpilo znamenit ~) 
Fo erstrovo trio v z ložen i: Fran 
tišek Posp íš il (hu sle ), Václa v ,l i
rovec ( če lo) a Al eš Bílek (Ida
vír). Prejav toht o komorného 
združenia n iesol znaky pražs keJ 
muzikantskej š ko ly - vyt ribe · 
né ko morné cítenie , u vedome l(• 
ri adenie rantáz ij ne;j a e rnoc;o 
náln e j zlo žky, dôraz na š týl a 
na úči nné podriadenie d e ta ilo v 
celkovej vý st av be. Škoda, že ich 
príklad h odný n as le dova n ia sl e
dovalo s ot va 30 d iváko v! 

V Mozartovom Triu (l<i.ichel 
542) popri je dinečnom t echn ic
k om zvlá dnutí, po pri pr i ehľad 
nos ti a vzdusnos ti fak túry, e ic
g8n t no m lesku pasáží, pôvabne j 
ly r ik e i dramaticke j sý tos ti do
minov al osobitý dôraz na k u lt i
vovanosť zvuku. 

Fresky op. 51 pre klavírne trio 
od českého skl adateľa Jana Ha
nu.ša .sta li sa pr e mladých u mc l-

"'cov p rostriedkom k exh ibíci i ši
t ok(<h'il · s pek tr a výr·azo výeh ·· · 13· 

techni<ll\:ych možnos tí. Hanuš sa 
t u · op ie'r:.~ · s kôr o tradičnej šie 
zvukové vý boje, nezapiera svoj 
zmysel p re zdôraznenie rytmic
kej pulzácie a miestami i pr e 
účinné roz víjan ie d ýnamickej 
formy. Má bohatú zásobu osobi
tých nápadov, s ktorý m i však 
akosi nevystačil na p ôso bive j šie 
vyg radovanie záveru. 

Brahmsovo Klavírn e trio H dur 
op. 3, ktoré u zatvor ilo tento 
pr ogram, nezaprelo pomern e 
mladý vek svo ;jho autora. Vy 
kazovala . t o záľuba v bujarost i 
i d r amaticko m pfttose, p remiera 
akord ick e.i fa ktúry , ok távových 
pasáží, rad neklavirist ick ých 
úsekov, k zdolaniu ktorých mu 
sel pianista venovať iste veľa 
času. I napriek t omu vš ak doš lo 
1,1ň ho k poľaveniu t ak v kvali 
te klavir istick éh o tónu ak o i v 
čis tote i ntonác ie. A j jeho s po 
luhráči sa zamerali p revažn e na 
podčia rknlltie m ladi st véh o elánu, 
d ramatičnosti výst avby, pri čom 
im miest am i pre náročné tempo 
nevyš li n iek toré detaily. 

Nie je nám práve najľahšie 
konštatovať fakt, že pražskí 
umelci r astú v tvrdej konlwren
cii, ktorá ich nút i udržiavať svo
ju kondíciu n a najvyšše j úrov
ni. U n í1s s a to prejavuje po
najviac med zi klaviristami, sčas
t i i medzi s pevákmi. U hus lis tov 
je s ituácia iná. Dobrých má me 
nedostatok a t í n ajlepš í, ktor í 
n ám vyrástli, pôsobia zv iičša v 
cudzine. 

V h is t ór ii bratislavsk ých ko
morných koneert ov sa pre 
m nožstvo umelcov d&te-~~a.z. ani 
raz nestalo, ab y jed en a te n istý 
umelec mohol vystúpiť po sebe 
hneď v nas ledujúce j sezóne. 
Skô r musel čakať na "poradov
n ík" niekoľko rokov. J edinou 
výnimko u je Pavel Farkaš, kon
cert ný m a j ster Symfonickéh o 
o rchestra Cs. rozhlas u v Bra
tislav e - veľmi ambiciózny, so
b aved om ý h us list a. Počínajúc 
minulým rokom dost áva sa s tále 
v iac na koncertné pódi á, ;jeho 
repertoár sa rozširu je. 

Para le lne s tým (zrejme i z 
n edost atku dom ácej konkuren ·· 
cie ) musíme n a zákl ade ' po sled ~ 
n ých Farkaš ových vystúp erií 
konšt atov.ať skôr st agnáciu, al~c 
rozvoj jeh o t vorivých schop nos
t í. Na recital 16. marca zaradi l 
vše tko die la , k toré interpretova l 
;~; not. Tento fakt nemôžeme po -

kl<1dať ešte za nedostatok, po
ki a ľ by úroveň rep rodukcie die l 
bola na dostatočne j úrovni. 

Súdiac podľa jeho výkonu, za
čína vo svojej hre prejavovať 
upúšťanie od detailného vybru
sovania a uplatňuje skôr ten 
den ciu celkového účinku. Prav
depodob ne si takýto prístup vy
nútili aj zvýšené poi\iadavky na 
jeho vystúpe nia a z jeho strany 
snaha po obj ektívnejšom, odo
sobnen om podaní. Každý ume 
lec má predsa právo prehrýzť 
sa krízou rastu, k torá v koneč
nom dôsledku by mala vyústiť 

v zrelšie, precítenejšie podanie. 
Zaujímavá a vystih nutiahodná 

hola dramaturgická zostava Far
kašovho programu. Popri Duu 
pre husle a klavír od Franza 
Schuberta a popri Brahmsovej 
Sonát e G dur op. 78 s kultivo
va ným a c itlivým sprievodom 
zas!. umelca Michala Kari n a 
uviedol Farkaš i dv e pozoruhod
né die la domúcich autorov p r e 
s ólové husle . Očenášova Poéma 
o srdci op. 38 po zvukovej strán 
lee drží sa viac tradície, zatiaľ 
čo Konvergencie od Romana 
Bergera pre javujú už autorovu 
orie ntáciu v moder ne jších zvu
kový ch výbojoch. Očenášova 
skladba pozostáva z ·5 progra
m ovo označených čast í s ubjek
t ívneh o zame rania. Očenáš p r i
tom budu;je formu ;jed notlivý(:h 
die lov zväčš a mozaikov itým m z
ví janim a s triedaním dynam ic
kých od t ie nkov invenčne svie
že ho motivického materiál u s 
vý razným emocionálnym nábo 
;jom. Berger j e vo svojej hu
d obnej reči ob jekt ívne j ší a ne
zap ie ra svoju z{d'u bu v bud~>~ 
vaní š irok:>ich dy na mických ob
lú kov, ktor ó poslucháč sot va 
st a č í v níma ť ako ce lok, č o prie
mernú in t erprl't{,cía temt•r z lw 
možňuje . 

Pomerne presvedčivo vyb u do 
val Farkaš kantabi lné partie 
Schube r t a a Brahmsa, ktor ý t vo 
r il za t ýmto ko n ce r t<im lJ0 ~1e'' lh' 
ús pešnú bodku. vk 

Francúzsky esprit 
S poločným rysom prvých 

dvoch marcových poduja t í SF 
bo la jed nak s naha po š týlovej 
:_;yht:ane nos ti 't! rarnalur gie . 'a ti eli ' 
a j úcasť f~ancúzskych umelcov 
- dirigenta Jacquesa Ho ut mari
na v dňoch 6. a 7. marca a zna
menitéh o huslistu Devy Erliha 
n a n asledujúce j dvojici koncer 
tov. 

Houtmannovo vys túpenie so 
SF patrí k prínosu tohoročnej 
sezóny. Bola to šťastná myšlien 
k a - pozvať tohto dirigent a k 
veden iu k oncertu zameraného 
k cent enáriu úmr tia veľkého 
franc úzskeh o romantika Hecto
ra Berlioza. I keď s dramatur
g iou t ohto koncertu nemôžeme 
plhe súhl asiť (mohlo sa z aradiť 
n apr. a j niekto ré väčšie vokál
no-orchestrálne Berliozovo d ielo, 
na jmä keď sa Bachove pašie 
p resunuli na apríl ), musíme 
konštatovať, že tento nedostatok 
p lne vyvažova la pekná úroveň 
podujatia. 

Houtmann má zmyse l p re 
pevné, plasti ck é členenie m e lo 
d icke.i línie, pre č istotu fak tú
ry, p re vyzdvihn u tie krásy a in 
divid u ality hudobných nástrojov. 
K t e jto vlast nosti a svedomitos
t i pr ipája s a a j zname nité mu
zikan tské cítenie, bohatá fan tá
zia, svojr áz ny t em peramen t , po 
h ybu júci sa však vžd y v me
dziach kontrolovateľnosti a kul
tivova nosti. 

Na má lok torom konce r te v 
te j to sezón e dok ázal hrať or
chester SF s taký m zmys lo m 
pre zvukovú vyváženosť, preci
zítu a čistotu, pri súčasnom 
zdôrazňovaní a účinnom vystih 
nutí o bsah ove j i umeleckej 

. styá!:J)cy sk)a~te~ .a k o. .. t~ntokr~ t! 

V o uvertú re k Berliozovej ope
re Beatrice a Ben édikt obdivo
va li. s me ľahkú eleganciu , tech
n ickú vyspelosť i zvukovú jed 
noli atosť, k toré sa značnou mie 
rou podieľali na účinne posta
venej ko ncepcii. Bohatstvo Ber -

. liozo vej f antázie v symfónii .Ha 
rold v Talian sku ( s použ it ím 
ko ncert an t n e j violy - sólista 
An to nín Hy ks a ) na jmä v or
chestrá lnych par tiách naš lo v 
Houtmannovi povola ného inter
préta. Nap roti precíznej a zvu
kovými farbami hýriacej or 
chest rá lne j palet e , pattie A. 
Hyksu najmä vo vypäte jš ích 

'ú&eko ch ( só lo napísa l Berlioz 
!pôvódne pre Paganiniho) dus ť 
značne zaos távali v t ech nicke i 
precizite. Podstatne le pší do jet~ 
zanech al Hyksa v lyr ický ch kan-

tabilnych .\lsekoch svojím mäK
kým, lahodným tónom a zažitým 
výrazom. 

Romanticky vz letný berliozov
ský program vyvažova l medita
tívny 2. koncert pre organ a 
orchester od Paula Hindemitha, 
ktorý bol príležitosťou pre slo
venského organistu Ivana Soko
la z Koš íc, aby demonštroval 
svoje znamenité majstrovstvo. 
Hindemithovo dielo kladie pred 
hráča popri technických náro
koch i rad interpretačných 
problémov - vybudovať úč innú 
stavbu nie veľmi virtuózne za
meranej skladby. Až na finále 
obstál Sokol v tejto skúške zna
menite, a t ak jeho vystúpenie 
so SF potvrdilo, že aj n a vý
chodnom Slovensku rastie ume
lec, ktorého sa nemusíme hanbiť 
postaviť i na zahraničné pódium. 

Dvojica koncerto v 13. a 14. 
ma rca, ktorú dirigoval Ľudovít 
Rajter mala jednotnú dramatur
gickú koncepciu, opierajúcu sa 
výlučne o tvorbu nemeckých ro
mantikov prvej polovice minu
lého storočia . Hajterova koncep
cia . programovaných s kladieb 
bola z väčšej čas t i výslednicou 
jeho umeleckého n ;; t urelu , pre
javu júceho sa skôr sklonom ku 
klasickej vyváženos ti ako k ro
m anticke;j sen t imentulite či n e
vyviižene:i vit a lite. Nechcem 
týmto t vrdením však vyvo l ať 
dojem, že Ha;jte rovo poda nie 
napr. úvod nej ouve.r túry k Obe
ronovi od C. M. von Webera bo
lo azda akad emické a lebo neži·
votné. Hajter jej kon cepciu za
ložil na pro t ipost avení kontras
tov, pravda v medziach ušľach
~il e ;j vyvái\enost i a objek tívnos t i. 
Skocl ;; vš ak , že orches te r neve
de l sa vypnúť n ajmä v sv ižnej
iiích par t iiích k ešt e väčše j pre
cíznosti a nad ľahčenos ti. 

Ve l'k,ým kladom Hajtro vho prí 
s tupu .ie j eho neo byl2ajml schop
nosť nachádzať k jednotlivý m 
~ tý lov.ým oblas tiam s voj sk ý indi
viduá lny prís tu p . Opro ti e legant
n ému Weberovi Hajtero·vo po
d anie Schuma nnovej I. symfó
nie "Jarnej" B dur op. 31 sa 
n ies lo v znamen í mladistvého 
e lánu a r omantického vzletu. Vo 
zvýš enej m ier e vyzdvihol di r i
gent dramatičnos ť s tavby. 

Sóli stom v známo m Koncerte 
pte husle a o t·chester e mol op. 
(11 od Felixa Mendelssohna Bar
tholdyho bo l sebavedom ý Fra i1 -
cúz David Erlih, z ktorého vý 
konu priam vyžarovala n eoby 
čajná vit a lita, dravá energia a 
neskrotný temperamen t . Navyše 
má t ento h uslista i neobyčajné 
t echnické nadanie, vysoký stu
peň muzikality, krásny svie tivý 
prierazný tón, teda vš etky pred
[lOklady k vynikajúcemu výkonu. 
Ziaľ s jeho podaním Mendel
ss.ohna n emôžeme súhlasiť. Ne
skrot ný e lán , t úžba po exhibícii 
hnala Erliha do fantastického 
tempa, d o rekordu v minutáži 
skladb y a - čo j e najhoršie -
ku s k res len iu ;je j charakteru. 

Vlado Čížik 

Efektnosf 
nad 
precíznosfou 

Ak novoríme, ze v te jto sklad
b e bolo najmenej vonkajšieho 
zamerania zo strany dirigenta, 
nepopierame, že tu bola i snaha 
o určitý efekt: dirigent vzal do
slovný prepis hudby (pre päť 
dychových nástrojov a sláčikový 
orchester) a doslova utopil s6-
lové dychy v mase sláčikov. 
Akoko ľvek boli dychové nástro
je vel'mi k ultivované, p redsa sme 
ich väčšinou počuli iba v sólach, 
a to ešte nie v plnej vyváženosti 
k sláčikom. Vel'kým zvukom bo
la celkom potlačená intímnosť 
skladby, tak charakterist ická 
napr. pre podanie Václava Tali
cha. Snaha nahradiť dramatický 
spád tretej časti masou zvuku 
v pomalšom tempe sa ukázala 
ako neadekvátna. Pritom azda 
podanie tejto skladby (a nasle 
dujúcej Debussyho Rapsódie) 
prinieslo najmenej . problémov a 
vyznelo technicky naj istejšie. 

Vladimír Rí,ha ako sólist a 
v Debus.syho Rapsódii pre kla · 

·~inet a orchester sa predstavil 
bezpečnou technikou a dobrým 
zmyslom pre formu, ktorý mu 
pomohol o rientovať sa v dosť 
nesúrode j tektoni ke s k ladby. 
Takisto po výrazovej stránke bol 
j eho výkon dobre diferencovaný. 
Jeho kult ivovaný zvučný tón 
však vždy celkom nezodpovedal 
mäkk ému impresionistickému la 
d el,l iu skladby, vo vyš še j polohe 
trocha ruš ilo eruptívne, tvrdé 
nasadenie tónu, v strednej po
lohe zaznieva la určitá ostrosť, 
ktorou só lový nás troj azda prí
liš kontrastoval s o rchestrom a 
tak sa zo zv ukovej štruktúry 
celku príli š vydeľoval. 

Prvú polovicu programu uzav
rel dir igent prem iérou SVO.J e.J 
skladby, n azvane j Pražská elé· 
gia. I keď oceníme - so srde e
nou vďakou - fak t , že skladba 
vznikla ako pre jav sympati i 
k nášmu ľudu v augus tovýc h 
dňoch roku 1968, pre ds a táto 
~kutočnosť nás n esmie zvi e sť 
k nekr itickému pohľadu. Ozaj 
iba nek r-itiCký pohľad mô že 
ospravedlniť •]ej zaradenie na 
koncert, pretože žánrove patrí 
skôr do ob las ti tzv. vyššieho 
populäru. I kritik v tejto oq
Jast i by mal k n e j svoje v ýhra
dy. AJ.e čo, ak sa zjaví v s u
sed stve Beeth ove na a Debus sy
ho? Tu vys túpi do popredia je j 
celkom eklektický duch, dokon
ca natol'ko, :/.e je možn é bez ťaž-:. · . 
kos ti rozoznať a utorov, ktorým ,, 
sú jednotlivé úseky popla t ri'é . ' 
Vypätá, al e obohr atá a nie veľ
mi vkus n á melodika, chaotická 
forma potpo urri, chu d obné haľ
monick é postupy - to v šetko,.ie 
zahalené do efektne j in š trumen
tácie, ktorá bazíruje na kombi
náciách tisíckrát vyskúš aných a 
t eda n eomylných, bojac s a rizi
ka osobností. Rafinovaná h r a na 
p ri€mer obecenstva, bez u me
leck e1 h lbky našla napodiv i v 
orchest r i zápal h odný lepšej 
s kladby! Bolo j ej uved enie om y
lom? Ne chcem povedať, že by 
sme ju azda nemali vô bec p o
znať - prav da, v inom pros tre-
dí. Na sym fonický k oncer t t áto 
s k lad ba rozhodne nep at r !. 

Druhá p olovica p rogr amu b o
la ve novan á Beethovenovej Vl!. 
s ymfónii A dur. Dirigen t ju 
predvied ol s pamät i, čo bolo 
opäť s kôr efektné n ež pr esve d 
čivé a účelné, p re tože to zavi
n ilo nie j ednu nepresnosť, kto 
re j b y sa bolo mož né p ri lepšej 
sú st redenosti a opretost i o par
t itúru vyhnúť. Hneď v ú vode 
prve j časti sa objavilo n ieko ľ
k o rytmických zakolísaní. Vlas t-
né Vivace b y b olo te nto t roch a 

Charakteris tikou tretieho z 
jarného cyklu abonent n ých r oz- neí·vózny d ojem korigovalo, n e-
hlasových koncert ov môže byť byť vážneho k azu v repríze, 
prevaha efektnosti nad preciz- k torý spôsobil úplnú rytmickú 
nosťou a účelnosťou. švajčiar- d ezorie ntáciu pos lucháčov. Tiež 
s ky d irigent Otmar Nussio síce v All egrette neb ola š trukt ú r a 
dal koncer t u istý šarm, orches- vždy dosta to čn e zrete ľne poda-
teľ sa usiloval o čo najlepš í vý- n á, čo p r i tal< priezračnej 
kon, no . veľa .z .• toh o bolo zame- . .... sk~ ..... \Lé.I:Jni~ .. 'Jadl .. ; . :..sé:r.i.I.I ··:V.á~. 
rané na vorikäjš( "éte'kt : M'i'i'ä)i'~ " 

. stvo zbytočných nepr esností za- n ych chýb. dovŕšila nápad ná i!l-
vinilo, že do jem z t oh to kon - tonačná nepresnosť v dychoGh 
certu b ol rozpačitý. pr ed záverom t ejto časti. Pod

statne lepš ie vyzne lo sch erzo, 
úvodnou s kladbow b oli Spo-

mienky J án a Cikkera. Tu b ol d i- z cele j symfó nie podané najčis-
r igentov .p r ístup k s kladbe azda te jšie a najpresvedč ivejšie. v ex-
na js úst red enejší. Hlasy boli vy- tatick om f inále obetoval d irigen t 
p racované s precíznosťou, kto - zreteľnosť ar t iku lácie a p res -
rej v o s.t atných skladbách bolo nosť partov strhujúcemu t e mp u, 
č ím ďalej , tý m men e j. Dirigen t no výs led ok n ebo l t e j to obe t i 
sa usiloval o presvedčivé poda~ ce lkom úmerný. Vo výslednom 
nie, zdôraznil sústredenosť a dojme pôsobila symfónia nedo-
poetičnosť prvých d voch častí , pracovanosťou , .z ktorej _ na 
úvod , a .záver trete j časti mali 
tragický p{ltos, odpoved ajúci m iestach ist e j ších - preb les kli 
s klad a tel'ovmu zámeru . Snaha 0 náznak y zaujímavej a sympatie-
precíznosť išla tak' ďaleko, že ke j koncepcie, k t orá by azda 
jej d irigen t ob et oval d ramatick ý mohla strhnúť, ak by sa ju oo-
s púd fúgy v záverečnej časti, dar ilo realizovať. 
ktor ú rob il pomalšie a ~patrnej 
š ie, ako sme zvyknutí. \ Juraj Pospíšil 



~vod·rie som diceia prísť do Nitry ta)ne. Malá rom 
plán, podľa ktorého by som zašla medzi poslucháčov ka
tedry hudobnej výchovy na tamojšej Pedagogickej i akulte 
'- spýtala sa ich : 

- Ako sa vám tu pracuje? Prečo ste sem prišli? A čo 
učitelia, máte ich radi ... ·~ Prečo . . . prečo . . . prečo ... 

Dopredu upozorňujem, že nič z tohto sa mi nepodarilo. 
Nie som Ludvík Vaculik, ktorý p!še o Semiloch a nakoniec 
sa mu podari dostať na tamojšiu schôdzu, - ktorá vst ú
pila do h istórie ako "Proces v Semilech" - inkognito. 
Som žena, stačí sa zmieniť ďalšej žene, že "ku vám pr!
äem, len neviem kedy" - a o dva dni sa dozviem: 

- .Vtedy a vtedy o pätnásť nula nula je u nás zasad
nutie katedry. Ak nepr!deš, strácaš poslednú možnosť do
zvedieť sa niečo o našich "blestiaščich" úspechoch i ne
ťíspechoch ... 

Vždy som zvedavá na všetko ,.blestiašče", a tak som 
teda na zasadnutie katedry išla, hoci sa to celkom križo
valo s mojimi plánmi a ,.tajnými" metódami získavania 
informáci! k reportážam. 

- Máte to tu prima! - vyhlásila som vedúcemu ka
tedry, Dr. Fedorovi. - Svetlé miestnosti, obstojné nástro
je, slušné zariadenie ... 

- Omyl - opravil ma a tt·viedol na správnu cestu. -

- Bolo by to v~orn~ - n~vrli pooal prote·sor Krešá.nel( 
na III. zjazde ZSS pred dvoma rokmi. Mal by sa akcepto
vať - ale nie pr!liš historizujúco, upozorňoval som na to 
už predtým. Deti žijú v dvadsiatom storočí, ktoré vlastne 
vôbec nepoznajú. Sú im cudzie mená súčasníkov, mne 
osobne chýba v tomto Kresánkovom návrhu aj popu·lá rna 
hudba a jej porovnanie s ostat nými žánrami. Mládež žije 
týmto žánrom, ale populárnu hudbu dnes nikto spl:'á~Vne 
ne hodnot!. 

Spom!nam si na listy, ktoré mi prišli po jednom článku 
o Zlatom slávikovi. Dotk la som sa cítenia fanúš kov, kto
rým som "pošpinila" ich idoly suchým konštatov-aním, že 
majú choré h lasivky. Spomenula som s i na nevybet·avé 
slová anonymov a zdá sa mi, že o populárnej hudbe by 
bolo treba . skutočne začať hovoriť. Na úrovrii, aj s výhra
dami, pripomienkami, o bjektívne a vecne. Ak, pravda, 
chce byť pop-music skutočne umer,Jím, na kt oré sa teda 
musi vzťahovať a j právo kritiky a n ielen subjektívneho 
" fandovstva". 

Anna Kovárová má k tejto téme špeciálne pripomien 
ky: 

- Nekritický 
počúva·ní tejto 
spestriť h od iny 

obdiv k pop-music končí skutočne len pri 
hudby. Chcela som našim poslucháčom 
hudobných foriem, dala som im rozobrať 

KATEDRA 
pesničku - veľmi známu a populárnu, 
jednoduchú, po fot·málnej stránke nič 
svetoborné. Myslfte, že dokázali s ňou 
čo len pohnúť? Ale to je všeobecný 
zjav ..,... nie je to typické iba pre našu 
katedru. Mladí počúvajú a pri tom obdiv 
končí. 

TEREZA URSINY OV Á 

Omyl. Pos lucháči sa navzájom rušia, nemajú kde cvičiť, 
zvuková izolácia neexistuje, peniaze na ňu nie sú - je
diné riešenie by bolo: rozhádzať katedru po celej škole
do každého kúta jednu triedu . .. 

Som človek demokratický, a t-ak som sa ohradila : 
- Tak i matematikári by asi priš li v poqobnom systéme 

o nervy. 
Uznal mi to, ale iné riešenie ne videl. 
- A čo vlastne chcete vedieť ... 
- Veľmi ve ľa - napriklad názor členov katedry na 

zavádzanie estetickej ~chovy ne gymnáziách. Veď sa im 
tým trochu si aha na chlebíček ... 

- V poriadku - a ďalej . .. 
- . . . ďalej, ďalej.. . napríklad som zvedavá na kád-

rové vybavenie katedry. Stále sa píše, číta, rozpráva 
o tom, že v tomto smere je veľa nedostatkov. Alebo -
ako napriklad · vyrovnávate záujem žiakov o populárne 
žánre ~ klasickou výučbou? A čo nové vyučovac ie me 
tódy ... ako sa osvedčujú vaši absolventi v praxi ... máte 
s nim! nejaké kontakty ... , napriklad tieto vec i by ma 
zaujímal i, ked' sa mi už nepodarilo p rísť sem celkom in
kognito. 
Počas zasadnutia katedry nás bolo v miestnosti približ

ne pätnásť. Niektorí odchádzali na nácviky súborov, malo 
to spočiatku trochu oficiálny ráz (dovoľujem si vám pred
staviť... atď.) , neskôr sme sa rozdiskutovali - jedna 
radosť. 

Dr. Fedor - Celá hudobná výchova mi pripomlna za
čarovaný kruh odovzdávania vedomostí. Budúci učitelia It 
pre ročn!ky 1.-5. ZDŠ majú u nás - na fakul te prie
meníý počet hodín týždenne 1,7 z hudobne j výchovy. 
V tom j e všetko - dejiny hudby, hudobné fo rmy, into
nácia, nástroj . . . Pritom prichádzajú na ťakultu vo väč
šJ!fc prlpado:v. neprip.r.aveni, máloktorý z n ich má skončenú 
Eu,dovú školu umenia. Nie je an i záujem o štúdium na 
1.-5. ročník ZDŠ. Lepšie povedané - nie je taký veľký 
záujem, ako pre rovnako dlhé štúdium, z ktorého ~ychä
dzajú u čitelia s aprobáciou pre ročníky 6.-9. ZOS. Po 
chopiteľne, prečo by sa mal budúci učiteľ hlásiť na štvor
ročné štúdium, z ktorého výjde ako "ľudovák", keď jeho 
I'OVnako starý - a možno aj rovnako bystrý kolega za 
tú istú dobu skončí fakultu a bude učiteľom tzv. druhého 
stupň a. A tak sa stáva, že na štúdium 1.-5. idú len ti 
(vo väčšine prípadov), ktorí sa nedostali inde. A prečo 
by práve títo poslucháči mali mať mimoriadny vzťah 
k hudbe ... Ale ke by sa na budúcich gymnáziách vyučovala 
hudobná výchova, možno by sa z lepšil vzťah poslucháčov 
k tomuto predmetu. ' 

Bojlm sa preferovanie jedného predmetu pred druhým, 
a tak protestujem. Prečo práve hudobná výchova'! Nie je 
rozumnejšie na gymnáziách zaviesť estetickú výchovu, 
ktorá rozví;ja ce lkový intelekt mládého človeka ... dokáže 
mu približ iť moderné die la svetove j literatúry, maliarstva, 
vysvetli mu výtvarné techniky, oboznámi ho s naj význam
nejšími hudobnými smermi, dielami ... To všetko by mohla 
robiť estetická výchova, keby s me mali - a -to nemäme -
pripravených pedagógov pre ten to predmet. Ale - ne
viem, načo to preferovanie hudby - naviac, ak by sa 
prednášala celkom pochybeným spôsobom, z ktorého žiaci 
nemajú vôbec, ale vôbec nič. Sú tu predsa ĽŠU - ho
vorím ... Kto chce študovat h udbu, nech si splní ako pod· 
mienku ich absolutórium ... 

Pedagógovia zjavne nesúhl asia a ihneď PEOtestujú. 
- Viete, koľko žiakov u nás navštevu je ĽSU? 
Nie, to neviem. Nikdy nenosím v hlave čísla. 
- Iba 5 percent. čo je to 5 percent? . 
Uznávam, že je to m izivé percento a že teda asi t reba 

pre budúcich učiteľov nejakú pt:edbežnú pripravu ;:- hoc! 
tú hudobnú výchovu na gymnaztách - ale ako vyberovy 
predmet. Teoretizujeme - neviem si totiž predstaviť, do 
akej · štrbinky sa vopchá - hoci len výberová-hodina hu
dobnej vý.chovy. A v duchu si myslím, či na ňu niekto 
bude chodiť, ak sa tu budú znovu nacvičovať zbory a opa-
kovať stupni.ce a intervaly. . 

Ale katedra ešte neodpovedala na p·roblé m estetickej 
výchovy. Znovu hovorí dr. Fedor: 

,.Hry o Marii" od .Bo~ 
huslava Martinú - ten 
to dvojdielny cyklus 
štyroch hier na básnic
ké, rudové a liturgické 
te:ty, ktorých korene 
tialtajtí od 13. až 17. sto
ročia ( 1. Panny moudré 
a po$etilé - 2. Mari
ken z Nimegue - 3. Na
razení Páne - 4. Sestra 
Paskalilta) uviedlo 
pražské Národní divadlo 
v réžii Ladislava Strosa 
a v hudobnom naštudo
vaní Bohumíra Lišku. O 
in~cenácii prinesieme r e
ferát v nasledujúcom 
čísle 

Snjmka: Qr. J . .S.vobo.da 

- Áno, a'lc ako to potom vyzerá, 
keď absolventi pr!du do praxe? Osobne 
neverím na renesanciu učiteľa ako kul

túrneho osvietenca na vidieku, ale neviem s i zase pred - · 
staviť - hoci je to tak , že mladý učiteľ nedokáže deťom 
zahrať na hodine pesničku s jednoduchým sprievodom. 

Ohradzuje .sa dokt or Fedor. Hovorí o svojej metóde 
vyučovania harmónie s improvizáciou, dokladá to pohoto~ 
vou ukážkou na klavíri. No súčasne pripomína, že zatiaľ 
sa mu nepode~rilo odbúrať ško lomestské bifľovanie· žia
kov - improvizácia, neimprovi:äícia, študentská duša nie 
je priveľmi "logicky" za ložená. Dlhšia dis kusia začala 
o ľudových školách umenia - ale keďže to sem nepatr í, 
spomeniem len veci, k tor.é sa dotýkajú spomínaného za
čarovaného kruhu hudobnosti našej mládeže:_ 

- prečo je naďalej (čest výnimkám) na ĽSU technický 
dril a nie pestovanie muzikálnosti ... 

- prečo sa nezavádza na tomto type škôl (ale aj na 
ľakultách a konzervatóriách) vo väčšej miere h ra klavír
nych výťahov, ktoré by rozšírili obzor, naučili by poho
tovosti a vychovávali by aj budúcich pos lucháčov hudby 
- nie l.en zázračné deti, ktoré nevedia zahrať nič - okl'1' "1 
niekoľkých prednesov a etud ... 

Chytám sa toho p9sledného. _ 
- Dobre, vytýkate t o učiteľom ĽSU. Ale prečo sa aj na 

faku ltách dáva väčší dôraz na s tupnice ako na muzikál-
nosť? · 

Vedúci katedry mi miestoprísažne doke~zuje, že on za
kázal pedagógom klavknej hudby napr. bezduché cvičenia · 
molových stupníc v protipohybe,, k toré majú svoje opráv
nenie p r'! výchov,e interpréta - · ~Ia.\dristu. škoda, že táto 
prax n ie je na všetkých fakultách; Zatia ľ nie. 

Medzi pedagógmi vidlm plno Bratislavčanov. Cestujú, 
pretože sú potrebn'í. Ale budovať katedru iba z "cez.poľ
ných", n ie je perspektíva. Obraciam debatu t ýmto sme
rom. Zdá sa, že mi nikto nerozumie , pretož.e odpov.ede -
ťOJ,<nako pri1:1mej ~:~ko-je etázka, - so11,1-sa nedečj(--alw. 'ľro·~ 
chu - aj keď n ie celkom - to chápem. Cítim sa znovu 
ako v článku o Zlatom slávikovi - zaťala som ·do živej 
veci, na ktorú nedostanem rovnako živú odpoved~ A rov
nako by sa asi mlčalo aj v Trnave. Namiesto toho sa 
debatuje o ďalšom vzdelávaní pedagógov katedry, o am
bíciách mladých i tých starších, o výsledkoch na sú
ťažiach, o súboroch, plánoch - j e to zrejme úspešná ka 
ted ra, za tri hodiny sa to nedá spoznať, ale vidím t u 
sedieť známe mená. Škoda, že som sa nedozvedela, dokedy 
nap.r!klad vydržia nervy i nadšenie práve t ým cezpoľným, 
ktorí majú z domova do zamestnania približne 80 kilo-
metrov. · 

Nitrianska katedra hudobnej výchovy je jediná na Slo
vensku, kde je aj maďarské oddelenie. Vyučujú na ňom 
t raja stáli pedagógovia, odb. asistentk~ Kat~a Szakalo~á 
vypomáha v niektorých p redmetoch a mektore sa predná
šajú spoločne so slovenským oddelením (hudobná psycho-
lógia, estetika ... a pod.) . _ -· 

Pred niekoľkými mesiacmi bolo skoro modnou zálezt
tosťou hovoriť o problémoch slove.nsko-maďarských. Ne
poznám zázemie nitrianskej katedry, ale z tohto t rojhodi
nového pohľadu sa m i predsa len zdá, že hudobnici s a 
vedia dorozumieť, nech hovoria hocijakou rečou. 

Chcela som sem prísť inkognito, chcela som sa roz
právať so žiakmi i učiteľmi - podarilo sa m i iba to druhé. 
Bol už neskorý večer, keď som odchádzala, v triedach 
cvičili na nástroje poslucháči a niekoľkí pedagógovia sa 
ponáhľali na vlak. P.riznám sa - obdivovala som ich hú
ževnatosť a neúnav"nosť. Iba mladučká asistentka - kla-· 
virlstka Elena Letňanová. - celkom nezakrývane p·rehľásila: 

- Bóóóže, dokedy to vydržím! Môcť tak "nerobiť" a iba 
cvičiť na koncert, to by bolo ! 

Keby som bola financ-ministt·om, rozkážem, aby všet
kým mladým umelcom, nech už s ú literátmi,_ maliarmi ale ~ 
bo muzikantmi, pridelili dve tislcovky mesacne, aby mo~.h 
nerušene robiť to, k čomu im dala priroda zá~lad a ~c!
telia školenie. Pravda, t áto myšlienka n ie je vobec ongt
nálna, ale stará, strašne stará, hoci napriek tomu dodnes 
nerealizovaná. 

Je štvrtok večer, ce lkom pr!jemný ve~el_'. hoci iba -
marcový večeL'. Tr aja pedagógovia a novmarka sa vrátili 
z Nitry do Bratis lavy. 

Starosti s publikom 
V Ríme prebieha od decembr a (v slávnom 

TEATRO DELL'OPERA ) operná sezôna. Acca
demia Santa Cecilia usporiadava týždenne 
aspoň dva koncerty s pravidelným symf onic -, 
kým koncertom v nedeľu popoludní. F!LHAR -: 
MONICA ROMANA, druhá r ímska hudobná or
ganizácia poriada taktiež l~oncerty, však nie 
s takou pravidelnosťou, ako to robí Accademia 
Santa Cecília, ale často vidíme na plagátoch 
takých významných umelcov ako Dietricha 
Fischera Dieskau a. i. Okrem týchto usporia
dateľov sú tu populárne rozhlasové, verejné 
koncer ty. Vo februári dirigoval CLAUDia 
ABBADO, ktor ého mala možnosť poznať aj 
Brat i slava. Sólistkou tohto Tconcertu bola vy-< 
n ikajú.ca argentínska pianistka MARTA AR-· 
GERICH, ktorá hrala Ravelov /concert". Okrem 
týchto špičkových podujatí sú veľmi sympa-• 
tické koncerty v TEATRO ELISEO, ktoré uspo ·· 
riadava ISTIT UZlONE UNIVERSITARIA DEl 
CONCERT/, t eda univerzitná mládežnícká or_. 
ganizácia. Tu hral nedávno s obrovským tíspe~ 
chom mladý horovicovský pianista z Neapo-· 
lu - MICHELE CAMPANELLA, ktorý príde 
v októbri do Bratislavy a predstav í sa nášmu 
koncertnému obecenstvu v rámci abonentnúd t 
koncertov SF pod taktovkou Alda Ceccatu. 

Takto vyzerá teda paleta konce1·tného živo• 
ta Ríma, v ktorom je veľa zaujímavého, ale 
pre ná11 aj prekvapujúceho. Záujem Talianov 
sa sústreďuje na "canzone" , na populárnu pie··. 
seň, ktor á neviem či má taktí strhujúcu pub-: 
licitu voľakde inde, ako má t u v Taliansku. 
Rozhlas, televízia, tlač, fotografie, všetko ho_, 
vorí o piesňach a o ich interpretoch - o Mi"' 
ne, Bobby Solovi, Milve, Al Banovi, Claudia 
Villoví a o neprekonatefnom Gianni Moran-· 
diovi. Je, samozrejme, veľmi ťažké súťažil' 
s touto celonárodnou propagáciou ľahkej mú -· 
zy. Divadl{t , koncertné siene nie sú preplne-• 
né, ale často aj poloprázdne. 

Po -odchode Massima Bongiackina z r iadi-1 
teľského kr esla Operného divadla v Rime, na-1 
stúpil ria jeho miesto Mario Zafred, sklada-> 
teľ a bývalý šéf 'Teatro Verdi '' Trieste. V mi"' 
nulých dňoch som sa s ním zhováral. Neza~ 
tajoval mi ťažkosti, s k torými v dnešnej Itálii 
boj ujtí operné divadlá. Repertoár divadla sa 
zostavil v pomerne populárnom ladení. Zafred 
sám prehlásil: "Potrebujeme v našom divadle 
obecenstvo z mladých ľudí. Zrušili sme všet-' 
Tcy predpisy čo sa týka večerných úborov, za-· 
viedli sme 11edeíné, popoludňajšie predstave-1 
n ia - s obsadením ako pri večerných pred.., 
stav64iaclt. Ceny sú taktiež veľmi prí.st:Hpné,::, 
·Mariti Zafred. je úprimným obdivovateľom na-· 
.~ej hudobnej kultúr y, odovzdal som m.u na ... 
hrávku našej Krútňavy a stí vyhliadky. ze 
dielo Eugena Suchoňa sa konečne dostane aj 
na talianske operné javiská. 

Opera začala s Othellom, v ktorom Mario 
del Monaco - hlasove síce ešte dosť svieži -
sklamal so svojou nepresvedčivou ínterpretá~ 
cíou. Tito Gobbi, ďalší veterán talianskeho 
operného sveta, bol ideálnym Jagom a mladá 
Iva Ligabue podala skvelý výkon v úlohe Des
demony. 

Koncom február a som sa ztíčastnil na rím
skej priemiére poslednej oper y lldebr anda 
Pizzettiho Clitemnestra. Vynikajúco dirigoval 
70-ročný Fr anco Capuana, aj spevácky team 
bol na úrovni, hlavne Clara Petrella, predsta· 
viteľka titulnej úlohy, . ktorá bola obľúbenou 
speváčkou zosnulého Pizzettiho (náš Tibor 
Frešo bol jeho žiakom). Jedinečný dramatický 
výraz tejto umelkyne zakryl niektor é hlaso 
vé nedostatky, ktoré ale vysoko stáli nad vo-: 
kálnymi a ' technickými chybami ml adých s pe~ 
váčok Floriany Cavalliovej a Lttisy Malagri -· 
dy. Vynikajúci boli dvaja basisti svetového 
mena Raffaele Arii! a Mario Petri, ktorý bol 
niekoľko rokov never ný opernému spevu a vy -: 
stupoval aj ako spevák tanečnej hudby! 

Opera uvádza teraz Pucciniho Manon Les .. 
caut s Zeaniovou a veteránom z Amer iky Ri -· 
chardom Tuckerom, ktorý so svojimi skvelými 
výkonmi dáva však stále lekcie mladým spe-· 
vákom (najmä ako si treba zachovať svoje 
hlasové rezer vy ). Ďalej bude nasledovať Simo ... 
ne Boccanegra a Macbeth a Aida z verdiov~ 
skej klenotnice, Hráč od Prokofjeva, baletné 
predstavenia Trojania od Berlioza a iné za-: 
ujímavosti. 

.. SAWALISCH, PRET RE, BARBIROLLI su spte• 
k ovými diri gentami , ktorí sa vracajú pravi-.o 
delne na koncer tné pódiá r ímskeho koncert-: 
ného života. Začiatkom sezóny mala tu preni-· 
k avý úspech Cesk'á jillwrm'6nia s Václavom 
Smetáčkom. Najbližšie tu vystúpi Wolfgang 
Schneiderhahn s di rigentom Francom Manni..: 
nom (dir igoval aj našu Filharmóniu v Taormi .. 
ne) . O balet MARIO A K OZELNIK tohto uni"' 
verzálneho umelca (je aj perfektným klavi-1 
ristom) má záujem aj naša bratislavská te• 
levízia. 

Jeden z najvynikajtícejších t alianskych di-· 
r igentov mladej generácie ALDO CECCATO, 
ktorý sa v týchto dňoch vr átil z Bratisl avy, 
bude dirigovať v Santa Cecílii koncert, v rám-1 
ci ktorého vystúpi ako sólista ROBERT CA-: 
SADESUS, slávny francúzsky klavirista. Cecca-· 
to, ktorý sa v ráti v budúcej sezóne viackrát 
do Bratislavy, má dirigovať aj v Metr opolitan 
Oper e á predstaví sa aj oper nemtt obecen
stvu v Chicagu. 

Naši umelci majú stále vel'ký kurz: v b t~ • 
dúcich koncertných sezónach príde do hlav
ného mesta Talianska Ladislav Slovák, Klára 
Havlíková a Ferdinand Klinda, aby sa pred-· 
stavili rímskemu h:oncertnému obecenstvu. 

Jo~ef ~orm:oš, Rim· 



Po prvej burze estrád 

Rozpaky · 
z prehliadky 

Okolo slovenského estrádneho kumštu li& prakticky mlčí. 
Súvisí to azda s tým, že v centräch masovokomunikačných 
prostrie dkov sa ani neuvádza na scénu. Zato však na 
vidieku má živnú pôdu - od najmenších tvorivých skupín 
až po programy s väčším počtom účinkujúcich. Ľahko sa 
potom človeku - žijúcemu v slovenskej metropole - mô
že stať, že o kvantite a kvalite esträd stratí pt•ehľad. Je 
však tento únik estrádnych programov na vidiek záme
rom, za ktorým tkvie snaha rozdávať zábavné slovo a vese
lú pesničku plným priehrštím čo najšlršlemu publiku, a čl 
je za nim nezáujem kultúrneho centra, resp. j eho obe
censtva podmienený nízkou úrovňou programov tohto 
typu? Zdá sa, že v jednom i druhom je kus pravdy. Nio 
_to však má byť téll,\ou skromného zamyslenia au tor a. 

Začiatkom tohto \oku si vzal pod ochranné krídla časť 
úseku koncertov a estrád Krajského podniku pre film, 
koncerty a estrády v Bratislave tamojší )\ofestský dom kul
túry a osvety. V druhom marcovom týždni sa nový tútor 
prihlásil o slovo akciou, ktorá je v naš ich pomeroch urči
tým nóvom. Rozhodol sa predstaviť usporiadateľom z čiech 
a Slovenska prierezy programov bratislavllkých umelcov, 
účinkujúcich v estrádnych programoch prP. deti a dospe
lých. Tak vzniklo veľké predstavenie (skôr maratón) , 
t rvaj úce vyše jedenásť hodín. Foskytlo nefalšovaný obraz 
o úrovni tejto sféry zábavy z produkcie hlavného mesta 
Slovenska. 
Ťažko vynášať v tejto súvislosti jednoznač.ný ortieľ. 

Pravdou však zostáva, že s úrovňou bratislavského estrád
neho umenia sme boli po tejto burze - mierne poveda
né - sklamaní. Nevdojak si človek uvedomuje, že nemá
m e pre tento žáner autorov, že tu niet režisérskych osob
nosti, ktoré by pomohli slovesným malým formám na no
hy, že herecký prejav je často nesmierne trápny a že 
vlastne máme oblasť umenia , ktorá prakticky nie je v kon
texte kultúrneho diania výrazne angažovaná. Nevyčerpa
teľné kuchynské . a posteľné problémy interprétujú herci 
ako najsamozrejmejšiu súčasnosť, ako čosi, po čom náš di
vák tl1ži, ako niečo, čo ho - nebodaj - riadne pozabáva 
a možno l poučí. Smutný je pohľad na .,zaslúžllých" 
estrádnikov, ktorí sú stále v zovl;'etí maniér z prvých ro
kov svojej kariéry. Hrozne pôsobí, ak herec nepoznä ma
terinskú reč tak, ako mu to .,zákon" prikazuje, keď dokO!t
ca nie j e schopný artikulovať, šušle, ,.brebce", a je pritom 
hrdý na svoju prácu, neuvedomujúc sl pri svojej sväteJ 
naivite, že je vlastne trápny a zrelý na zast~venie ume
leckej činnosti. A na burze bolo takýchto prípadov nle
kofko, Skutočue · ,..... Iba zopár .h~rcov ~ _l)'lladšej generácii' 
si zasluhuje absolutórium estrádni~a s p~ogresívnym po
nímaním svojej práce, istou dávkoú zaangažovanosti a zá
sobou výrazových prejavov moderného herectva. Tu ml 
však pt·ichádza na um kacírska myšlienka, kedy vlastne 
naše ume lecké škols tvo hodlá obrátiť svoju pozornosť aj 
na výučbu malých javiskových foriem - už len preto, že 
táto oblasť potrebuje fundované pos ily ako so ľ ... 

Podstatne vyššou bola úrovP.ň .spevákov a inštrumen
tálnych telles. Taťjana Hubinská, Edita Sláviková i Mi
roslav Ličko dokfizall, že sú schopní ďalšieho vývoja, že 
ich prejav (najmii Hubinskej) nadobt~dol zrelosť vo výraze 
i v pohyl;lovej kultúrj!. Takisto aj lnštrumentl'ílne skupiny 
držia krok ,so súčasným trendom. ~a najmar-kantnejší 
možno označiť · výkon Comba Fetra Vereša, ale l Black and 
Whitu a d'alších. 

Ilurza novej agentúry bola pr-akticky prvou prehliadkou, 
poskytujúcou 'komplexný obraz o stave estrádneho umenia 
v Bratislave. ·Pocitov z · nej sme sl odnášali neúrekom, 
i keď tých netJrfjeinných boľo viac. Je treba veľa naprá
vať, zušľachťovať a skul túrňovať: Ziaľ, nie je to ľahké 
a pri dnešňom stave niet ideálneho riešenia. Do celej tej - . 
to oblasti ako keby s·a vniesol pocit sebauspokojenia. 
A ten sa ešte llikomu nevyplatil. Peter Chvojka 

COMBO BLACK AND WHITE so speváčkou Zuzanou Tim
kovou sa predstavil na l. burze estrád u bratislavskej 
Tatra revue. Snlmka: A. šmotlák 

Premiéra bude na Lýre 
Porota odbornlkov vybrala dvadsaťštyri piesn! ~re 

štvt·tý ročnik Bratislavske j lýry. Spolu sa prihlásilo 
do skladatel'skej súťaže 347 českých a 77 sloven
ských plesni. Na Lýre sl vypočujeme tieto novmky 
s lovens kej tanečnej hudby: 

Nádej (l. Horváth - I. úradníček) 
Ktosi prosi (I. Horváth - I ., ,úradnlček) . , 
Aký je prázdny tento dom (I . Šebo-Martmsky -

J. Turan) 
J ednu lásku vraj mám (Ľ. Bakytka - I. Fischer-

T. Janovic) .• _ 
Bliiznlvé dievča (l. Bázlik - J. Člzmar) 
Daj povel, pár! (J . Laifer .-:- A. Karšay : .-. 
Roztvorili sa nebesá (I. Vas1ca - Vl. Hlavacck) 

Soul je čierny 
Co j e to soul? To slovo možno 

ťažko preložiť. Soul patri do slov
nika amerických černochov. ,.Soul
r~rothe r" znamená čierny e11kme" 
ňovec, brat. Pod slovom .,Soui 
Feed" sa rozumie pokrm, . k~orý 
majú r-ad! najmll ľudia fa rebnej 
p le ti. Všetko nasvedčuJe tomu, Žfl 
by bolo azda lepšie povedať ,.čler~ 
na hudba" alebo ,.č ierny beat" ll/l~ 
miesto soul, pretože všetko v t e,1-
to hudbe .ie čie rneho pôvodu. J eho 
pramene treba hľadať , v bluese, 
v džeze a v spirituál!, o ·tcom sou
lu .ie Ray Chal'les, jeho ďalšfml 
predkami Bessie Smith, D!nah 
Washington, Mah alia Jackson, .Joe 

HOVORI SA 
Williams. Pre suol sú typické drs
né hlasy, atmosféra plná napätia. 
(Nepostrádateľné tr-ťibky, pozaun, 
saxofón, gitara a org_an, ktoré pri
vádzajl1 do varu poslucháčov.) Ryt
mus a zasa rytlp~s - a nie na pos
lednom mieste texty (preto.že soul 
rozpráva o živote, aký skutočne 
je. - bez ružových okuliarov). 

Americké hit-parády · s a oproti 
eur6p!lkym už dávno zmenili - sú 
plné soulu. A v !ldvlslosti s nim 
zvučné mená a hviezdy ako Supre
mens, Donnie Warwick, Stewie Won
der , James Brown, Jimi Hendrix, 
The Te.mptations, The Four Tops 1 
atl;f. No kráfovnou a najlepšou spe
váčkou soulu je A r et ha Fr a rr
kli nová. 

Hovori sa o nej len v superla
tíwJch. Má 26 rokov a v priebehu 
dvoch rókov sá predalo 15 miliónov 
gramoplatni s jéj hlasom. Také nie 
čo sa ešte žiadnej speváčke na sve
te ne podarilo. 

Je výl>orllá klavi.ristka. Hrá džez 
a dokonca sa hre na kla:virl chcela 
venovať. Chcela by - keď sa jej 
už nebude chcieť spievať - hrať 
na klavirl v džezovej !<apele. 
Prečo teda dala prednosť spieva

niu? Jedného dňa na pohrepe svo
jej t ety počula spievať pieseň 
:.Peace in the valley" (Mier v ' údo-
11). Vtedy st zaž~lala stať sa sp.e
vl\čko,u. M.ala ll rok;ov. O t·ok ne
>kôr už spie va.la sólo v kostole. 
1.3olo to v Detroite, v kostole New 
Bethel Baptis t Church. Jej otec 
tam .bol pastorom. K jeho ovečkám 
oatrlli Diana Ross, Smokey Robin
son, Th._e Four Tops. A.i Mahalla 
Jackson cho(lievala do Ich domu, 
lepšie pove.,pné do Ich brlohu (to 
Aretha Franklinová zdôrazňuje) na 
Jam-Sesslons. Aretha sedela uču
pená v kOte a načúvaia. 

Na oťázku, kde ziska)a hudobnó 
vzde lanie, · hovorí: na ulici, vo sve-

o NICH 
te; jej otec mal ,.putovný kostol", 
chodil s nfm z dediny do de diny, 
z mesta do mesta. 

Potom sa jej ujal manager Joe 
Kind z New Yorku. Zo začiatku 
nemala úspech, iba keď podplsala 
zmluvu s firmou Atlantic. Vtedy sa 
začali .,zlaté časy" a začal! sa sy
pať zlat é platne. Aretha Frankli
nová ich m á zatiaľ deväť. 

Jej otec bol chudobný ako kos
tolná myš. Teraz má Aretha penia
ze a slávu, 12- lzbový byt a všetko, 
čo si zažiada. 

- .,Je to príjemne mať. vera pe
ňazí. No na to si človek zvykne. 
Oveľa príjemnejšie je zadosťučine
nie, že ·nemusím nikoho o nič pro
sit. Neviete s i pr-edstaviť, aké je 
ponižujúce cestovať s prázdnym 
žalúdkom z dediny do dediny len 
preto, že mám inú farbu plet i! ži 
vot mi vefmi ublížil, mám iba 
26 rokov, no cítim sa, ako keby 
som m ala 60." 

Aretha Franklinová je pľi nahrá
vani v štúdiu fantasticky d iscipli
novaná. Veľa fa;jčí, drží cigaretu 
v ruke, a j keď nahráva. Dokáže 
bezchybne nahrať nový t itul za 10 
minút. Jej p re jav je veľmi suges
tívny. Dos lova ber ie dych - celá 
sa ponára do rytmu hudby. Jeden 
novinár o nej povedal : o Are.the 
Franklinovej sa nedá povedať, že 
sedí - ona sedí na tróne ako krá
ľovná a celý svet je pri jej nohách. 
Má na to konečne právo - veď je 
kráľovnou soulu. 

Natíska s a otázka: čim to j e, že 
soul sa dostal do popredia záujmu 
producentov a majiteľov gramafó
nových spoločnosti a že konkuruje 
beatovej hudbe? Azda najlepšie na 
to odpovie r ekla ma: Soul je naj
černejšia hudba, aká kedy existo
va la - soul je ryt mus, ktorý ide 
pod kožu - soul je odpoveď na 
beat. -.nl-

• pop-mUSIC Televízna HIT-PARADA Zo sveta 
l. úSVIT (sp. M. Krlštofovič) - 10 953 hlasov 
2. TIE DNI (sp. A. Tichá ) - 9112 hlasov 

• Populárna Mireille 
Mathleu získala Zlatý kľúč 
za rok 1968. Udeľuje ho 
každot·očne francúzskä 
\'et·cjnost najlepšiemu t c 
levlznemu spevákovi ale
bo speváčke. 

1. POO SO MNOU (sp. E. Kostolányiová ) 7818 hlasov 
4. VSETKY ZVONY SVETA (sp. E. Scpc.!Hoirá·a Z. Ko.

llnska) - 6444 hlasov 
5. DAJ MI ZABUDNÚŤ (sp. [.., Babuchrtóvá) - 4713 

hlasov e Speváčka Lulu je po
pr! Petule Clarkove.J jedi
ná Anglič~nka, ktorej sa 
oodarilo preniknúť na pr
v6 mlesta v rebríčku ame-

6. ZLAT? KOLOVRÁTOK (sp. Z. Sy.ahra) - 2876 
hlasov 

7. PRIDE MÁJ (sp. H. Pazeltová) - 2698 hlasov 
8. SMIECH A DÁZO (sp. V. Csino) ~ 2071 hlasov 

ZÁRODOK 
TELE-POP ·KLUBU? 

Naši interpreti populárnych plesni 
nie s ú na televl:znych obrazovkách 
zriedkavými hos(am!, ba vyskytujú sa 
aj hlasy, k toré tvr dla, že sú tam až prí
li š často. Najmenej toľko hlasov však 
tvrd i, že pesničiek by na obrazovke ma~ 
lo byť ešte viac. Televlz!a teda nikdy 
nevyhovie každómu. Zastúpenie populár
nej hudby na obrazovkách· však llzko 
súvisi s jej úrovňou a s kvalitnou In· 
terpretáclou. Určite menej bude takých 
hlasov, ktoré chcú znlžiť podiel pesni
čiek na obrazovke, ak všetko čo sa na 
nej zjavi, bude kvalltné po každej strňn 
ke - hudobne,j, interpretačne,1, choreo
graflcke,j l t•ežl.1ne.J. 

Býva zvykom, alebo ~;~zqa a,j pravicJ .. 
lom, že takmer vlletky nedostatky kto
rejkoľvek pesničky divňcl automaticky 
zva ľu,jú na lnterpl'etov. Ich vidia, Ich 
počujú, oni sa stavaj\) h t·omozvodom 
dobrého. ale_ najviac zlého. Speváci si 
však neraz prizriáva,jú:, · že Im pesnička 
.. ne~edl". a· splev·ajú .Ju len preto, aby 
sa nepovedalo, že 'v televizii už dospie
vali. Sympatická je preto snaha Vysie
lania zäbavných programov bratislav
ského t elevízneho štúdia, ktoré pozýva 
všetkých interpretov, textQrov a aran~ 
žérov populárnych plesni na malO burzu 
pesničiek. Cakajťi Ich tu r-ôzne gramo
platne a magnetofónové pásy s nahráv
kami najnovších svetových hitov, z kto
rých sl každý vyberá podľa svojho vku
su - speváci pesničky, textári texty. 
Pri dobrej hudbe, pochopiteľne, sa oveľa 
lepšie vytvárajú alebo dotvära,jú pria
teľské vzťahy. lepšie sa riešia vá~ne 
l veselé problémy. Na č!tanle veľa Easu 
už ani neostane, ale 11j tak s i každý r ád 
prel!stuje obrázkový hudobný časopis, 
žiaľ, zatiaľ len zahraničný. Niekoľko mi
nút sa však predsa len ušlo aj na pár 
vie t k samotnému stretnutiu: 

A MAFtCELA LAIFEROVÁ: Znžlla 
som tu celkom prljemné chvíle, budem 
sem preto chodiť aj vtedy, kecľ ne bu· 
dem sp ievať. 

Á I·IANA LAŠŠOVÁ : Som tu orvýkrát, 
ale ukážem sa viac razy. Chcem sa nie-

čo naučiť a potom spoJupracovnť i s te
levlzlou. Dúfam, že sa ml podari spie
vať v Malej. hit paráde, do ktorej som 
sl vybrala pesničku. Boris Droppa mi 
sl'úbll, že k nej naptše text. 

A MIROSLAV LIČKO: Televízne piat
ky pl'i populárnej hudbe sú výbomou 
myšlienkou, lebo má m tu možnosť vy
brať si pesničku podľa vlastnej chuti. 
Ak sl vyberiem zle, nebudem sa mať 
na koho vyhovárať. 

A PETER SEDLÁK: J e to výborný 
spôsob spolupráce s Vysielaním zábav
ných programov bratislavského televfz 
neho štúdia. Skod.a le n, že bývam v Ko
šiciach, a teda že sa na týchto stret
nutiach nemôžem zúčastňovať pravidel
ne. Teraz som bol v Bratislave len pre
to, lebo som nahrl'íval pre rozhlas znlí
my Duslkov šláger Dedinka v údoll. 

A BORlS DROPPA: Pre toho, kto mf1 , 
dobrý nos - je to prinos. Zásluhou MI
loša Lán!ka - žiadna panika. Nápadne 
nenápadná myš lienka, len aby prežila 
svoj zrod. 

Teleplatky pri populámej hudbe svoj 
zrod naozaj ešte len prežívajú. Bude to 
súčasne zrod televizneho pop-klubu? Na 
to s l možno ešte ne jaký čas počkäme. 
ale dl1fajme . •• 

Michal Buzoga 

rických hit-parád. Veľa s a 
o nej hovorí v súvislosti 
s .. beatovým sobášom ro
ka" - Lulu a člen sku
piny Bec G.ees -:::.. M11uri -"'~ 
ce Gibb sú mladomanželiat" ' 

e Rit a Pavone vystu
puje ako hlavná predsta
viteľka muzikálu ,.Dnes 
večer s Ritou". Podpisa la 
zmluvu na jeden a pol ro
ka. J ej partnerom je jej 
manže l Teddy Reno. 

e Jimi Hendrix kúpil 
svoJe j priateľke Cathy 
Etchinghamove;j v Londý

' ne dom, ktor,ý kedysi pat
r il skladateľovi Georgovi 
Friedrichovi' Händlov!. . 

e Tom Jones spolu s 
inými zvu~nýml menami 
show-business založil fir 
mu "Management Agency 
Music"; táto akciová spo
ločnosť má za cieľ nahrá
vať gramofónové platne, 
robif reklamu spevákom, 
objavovať nové talenty 
atď. 

e Mnoh! športovci sa 
popri športe (alebo po 
skončeni aktívnej činnos
ti ) venujú spievaniu. Ale 
býva to aj naopak - spe
vt,ci sa venujú š port u. Do 
prve.1 skupiny možno za
radl1~ napr. Tony Sailera, 
Hans-JUrge n Bäumie t·a; a;j 
J ean-Claude Killy sa vraj 
dáva na show-business. 
Ako príklad pre druhú 
s kupinu možno uviesť 
mladú francúzsku speváč
ku France Guli. Poznáme 
j u ako vfťazku Eurovizne;i 
súťaže (vyhrala s p iesňou 
Vosková bábika). V pos
lednom čase sa veľmi in
tenzívne ve nuje tenisu. 

e Boli raz dvaja bratia, 
ich priezvisko bolo Mc 
Cartney. Starší z nich ..:._ 
Paul - patri do skup iny 
Beatles, jeho mladšt brat 
Michael sa stal holičom. 
Ale nech al holičstvo holič
s tvom a dal sa tiež na 
spievanie . Založil skupinu 
The Scaffold a pri ;jal pseu
donym Mike McGear (oby 
si hádam nieklo nomyslol, 
že chce využiť slávu s voj
ho bt·ata). The Scaľfold _ie 
t rio - J ohn Gorman, Ml
ke McGear a Roger Mc
Gough. Na úspech čak A li 
tri roky, ale napokon pri
siel zásluhou piesne 
Th ank a very much. V An
glicku teJto skup ine pred
povedajú veľkú karié ru. 



Slovák 
v Prahe 

Priznám sa, iie v mojich dojmoch 
z pražského zjazdu Zväzu českých a slo
venských skladateľov prevažovali pocity 
dnešného Slováka a čecha - a špeciálne 
v hlavnom meste republiky. 

V Prahe som bola naposLedy na jar -
a odvtedy sa veľa zmenilo. Už v lietadle 
som sa pristihla, že o tom premýšľam 
s určitými obavami. Možno je to náhoda, 
ale prvé slová, ktoré som v Prahe po
čula pri vstupe do hotela, ma naplnili 
dobrým pocitom: 

- Ach, zase nekdo s Dubčekovou rečí ! 
Mám vás ráda ... 

Pravda, to "vás" znelo ako ";jeho" -
alebo: "aj jeho". V priebehu dní som sa 
presvedčila, že "Dubčekova i'eč" :ie 
v Prahe stá le živá a zrozumiteľná. Hoci 
som - až podozrievavo - pátrala po ne
jakých prejavoch nevraživosti voči Slo
vákom, skutočne som nič také nevidela 
a an! sa mi nestalo to , čo sa stávalo ke
dysi, aby mi niekto povedal "nerozumím, 
mluvte česky". 

A tak to bolo aj na zjazde. Každý ho 
spočjatku bral vlastne už iba ako forma
litu, na ktorej sa odklepne náš "roz
Ghod" a potom si už budeme riešiť svoje 
národM problémy na vlastných českých 
a slovenských zjazdoch. Nakoniec s a 
však zo r,jazdu rozlúčkového stal zjazd 
zjednocovací. Zdôraznilo sa to a j v rez.o
lúcii, kde sa hovorí, že "zmysel fe.derali
zácie nie je v rozdeleni, ale predovšet
kým v jednote . . . je to j ednota mrav
ných hľadísk a princípov . . . náš zjazd je 
manifestáciou spolupatričnosti Zväzu 

Jedna z prvý~h 
Máloktoré odvetvie hudobn,ej ped~gogi

ky vyža~luje od učiteľa toľko psycholo
gických schopnosti a taký Individuálny 
(ba niekedy priamo intuitívny) prístup 
k výchovnému procesu, ako vyučovanie 
spevu. Vokálnej pedagogike sa u nas dnes 
už venuje cely rad nadše·ných a obeta
vých pracovnikov, z ktorých viacerí sa 
môžu pochváliť dlhoročnými pedagogic
kými skúsenosťami. Jedno z popredných 
mies t med:d nimi zaujíma doc. Anna Ko
rh\sku, ktorá už vyše pätnásť rokov pô
so)lí na VSMU v Br-atisl'llve. · -

~eskýe)! a ZviiZ11 ~Jioy,en~kých !ilcla~atf'
rov.u 
Súča~?n.e som si však, najmä z d iskus

ných príspevkov, uvedomlla, že táto .po
treba zdôrazňovan ia spolupatričnosti je 
živšia a ak~si pálčivejšia na slovenske.i 
strane. Súvisí to asi s týll), že v súčas
nosti symbolizu,je česko-slovenská vz ii
,jomnosť pre Slovákov predov~etkým snn
hu o demekrat!čnosť a zachovanie je;í 
princípov. Ceski kolegovia pt•ij!mal! toto 
l,lbezpečovanie akosi pasívnejšie, ale s po
citom uspokojenia. Zdalo sa mi chvíľami. 
že ich pálčivé politické otázky súčt1snosti 
natoľko vzrušujú, že s,i ešte nestačili uv,~
domiť ani svoju novú štátnosť. 

Celá pražská zjazdová skúsenosť ma 
znova presvedči:la o tom, že pocity ob
čani;} českého či slovenského nema;jú nič 
spoločného s vulgárnym nacionalizmom, 
zafarbenými politickými manévrami, či 
klebetami, na ktorých má možno niekto 
- '!le určite nie čestný občan - v te,jto 
republike záujem. Normálnou ľudskou po
trebou a túžbou .ie porozumenie meclzf 
ľuďmi - i medzi čechom a Slovákom. NrJ 
z j azde sa to prejavovalo nielen cle klu
rativne, ale najmä v osobných kontrlk
t och mimo hlavnej rokovacej sály, n8 
obede a pr! káve, kde sa väčšina t"ozho
vorov točila okolo česko-slovenskéhrt 
probléll)u a končila vzájomným ul.sťova
ním o podpore a :Jednote. českí koleg:J 
via sa ma spytovali: "Ze to neni pravcl ;J, 
že se chte;ji Slováci odtrhnout? Prý n•i'> 
Slováci nenávidí, že jsme jim chtEili vy
fouknout ;jedno vedoucí misto v státnim 
aparáte? " ' Ja som sa ich zasa opytovaiu: 
"Však nie je pravda, iie Slovákom 1.1~ 
v čech~ch nechcú v obchodom pre.d~
vať?" alebo: "Však sa česi nediva,iú na 
Slovákov len cez pár politických preJavov, 
ktoré im nie sú po s rsti '?" Ako sme tak · 
stáli zoči-voči, povedali srne si, že je to 
všetko hlúposť, že v nás stále žije ten 
pocit jednoty, veď nám všetkým ide o tú 
dubčekovskú vec, ktorä n~s tak spoJi la 
a spá ja aj naďal ej. škoda, že tak nemô-

žu stáť zoči-voči naše národy, človek vo
či človeku. Som presvedčeni), že by tých 
n<!C)Ol'ozumenf bolo /oveľa menej. 

Možno sa hlekomu bude zdať, že tu 
chcom vytvorit zdan(e ne,iakej umele j fa
lošne,l Idyly, P!šem však iba o svojich 
pocitoch a nie politickú úvahu. Pocity 
niekedy neklamú a myslim, že by r>m (' 
im v tomto pr!pade mali ttocha veriť. 

Zjazd vo svojej rezol~cll vyjadril ofi 
ciálne svoj nesúhla!} s tým, ako Zjazd 
sovietskych sklildtlteľov hodnotíl soviet
sky z(Jk!-ok v· československu. Je to po 
litick:{ akt. No ;r; diskusných príspevkov 
i z mnohých tvárí !ia dala vyčltať ľútosť 
nad .stratoll mno)lých ozajstných prlate
ľo.v, ktorých mali našl skladatelia medzí 
sovietskymi l~;olegí!mi a ktorí sa od au
glJ ~t(l nehlásia. l'.útost, že medzi nimi vy
r:.istla bariéra politicke;! nevraživosti, ľú 
tosť nad skl;llenim ozajstného priate ľstva 
- - nielen -formálneho, založeného na fa
lošnom uisťovaní, potľapkávanf a ne
úprimndsti. Priateľstva, ktoré sa nedá na 
hradiť deklaníc!ami a heslami a ktoré už 
u nás chcú ľudia chápať !ba .s tým sku
točne ľudským a humánnym obsahom. 
NepovažuJem pre,javy, v ktorých dlsku tu -

. júci hovorlli o svo ,lom sklamaní sa v pria
te ľstve len za ,jatren!e vášní. Vide la som 
v nich predovšetkým úprimnú snahu vy

.~z;ov nať sa s pol!tickou real!tou, ale sú
ča~ne vyJadrenie nemožno:;tl klamať ešte 
niekedy sanľých seba, túžbu po pravde, 
potrebu usilovať sa o ňu: Tak, ako to 
povtJdal vo svojom vystúpeni skladatr~ľ 
Hary Macourek: "Skladatelia nikdy ne
vyjadrovali vo svojich dielach realitu, ale 
pravdu, túžby a moriílku týchto náro
dov." 

To, čo vládlo na pra~skom z j azde, bo lo 
v znamení s nahy po dorozum ení čes
ko-slovenskom i všeobecne ľudskom 
Otázka porozumenia v politickom zmysl t
j e, pl'lmdzene, vecou štátnikov. A preto 
sa musíme všetci us!lovae o to, aby tý
mito nai!Hmi predstaviteľmi boli skutočné 

Tip 
na ,dva týždne 

kall dobré meno nielen .llledzl začínajú
cimi adeptmi s·peváckeho umenia, ale aJ 
medzi členmi op.ery · SNQ, ktorí sa radi 
uchyľovali pod jej odborné vedenie. HmHT 
po oslo_bodení sa st.ala hlasovou porad
kyňou bratislavskej' opery a v nasledu 
júcom roku profesorkou Štátneho kon -
zervatória v Bratislave, · kde pôsobila <le- HERBERT VON KAR AJ AN - útla 
väť rokov. v priebeh).~ svpjej vyšf! 30- knižka, ktorú v edícii Lýra vydal Sup -
ročnej pedagogickej činnosti vychov.ala raphon. Autorom je Friedrich Herzľeld . 
celé g l!nerácie mladých spev~kov a . tým Štyridsať strán textu a 12 strán obra ~ 
sa v nemalej miere zaslúžila o dobtrú zove,j pr!lohy čitateľovi pribllž! život-
umeleckú úroveň našich operných scén, nú dt•áhu i tajomstvo svetových úspe-
v jej rukách urpelecky dozreli obe našo cho v ,jedného z najväčších súčasných 
národné umelkyne - Margita Cesányová dlt• !gent;_~v. K,niha je ~rče~á č~ na~šlr-
i Mária Hubová, jej odchovancami sú - š!emu Cl~ate l skému zazem1u. Cenne --: 
popredný slovenský tenorista Rudol[ Pet- a na nase pomery nezvykl é - .Je ~.l 
rá\<, .,!rt.9rý, <J!lf!s p.{isili :v_ JIM, • .K,v.eJ.~J Be.=. ~- y~lP,ojenl<:___ gr~.mop ! atl!,e, s . nahrávk ou. ď 
lanová, s,ólistka Jimáčkovej opery v Brne Bee~Mve~ovej predonry Corzolan v po- .. 

, i Jozef Heriban, sóli11ta opery ND' v Prll- dam Berllnske.1 ľllharmOnl~ a pod t~l~-
he. Počas svojho pôsobehia na konzer- tovkou I<ara,ja!1a, ako a:1 zaber zo skl.ls-
vatórlu vychovala známeho barytonllltU ky _9. sy~fOme L. van Beethovena -:-
Bohuša Hanáka, ktorý nás dnes repre- s tym istym orchestrom - a samozre,l -
zentuje na zahraničných scénach, po- m~ - a.1 dirigentom. Cen~ knihy: 7,-

osobnosti, ktoré dokážu prekonäť spornf 
otázkY vzájomných vr,ťahov tak, aby to 
zodpovecJ~tlo skutočnej potrebe viietkých 
ľudí v tejto krajine: :m ozaj pokojnEJ a 
vo vzájomnom porozumení - navzájom, 
J s inými národmi. Nedá mi, aby som 
celkom proti pravidlám tohto referátu 
neodcitovala slová politika, ktorý .ie pre 
mňa symbolom úsll!a o demokn1tick& a 
mierové úsilie vo svetovej polit ike; J. F. 
Kennedyho: ., Veľkí ľudia si uvadomujú 
nutnosť seb!,~kontl·oly a miernosti - mali 
ľudia sa niekedy dajú uniesť strachom 
a pýchou. Len keby ~j v budúcnosU do
l•ázali veľkí ľudia donútiť malých, aby si 
sadli a jednali, než začnú bojovať". 

Nakoniec som sl zo z.Jazdu odniesla 
ešte jeden poznatok: že a,j keď sme boli 
všetci pln! obáv o vývoj súčasnej situä
cie, ovzdušie, ktoré tu panovalo, bolo 
celkom iné ako voľakedy a že sú nená
vratne preč "staré časy", všetka tá fo r
málnosť, oficiálnosť, sprevádzaná neprl
.Jemnými pocitmi z oflcllilnych "hosti ''. 
Príchod ministra Ga lušku bol prijQmnou 
udalosťou, sprevádzanou ešte vtipnou po
z.námkou práve rečn!aceho s. Pacovské
ho, ktorý prehlásil, že príchod s. Ga
lušku práve v okamlfu. keď rečni o anti 
sociallst!ckých silách, je čiste náhodný. 
V sále :zavládla všeobecná veselosť a po
cit uvoľnenia . Navždy sme - aspoň dú
fam - odzvonili siahodlhým referátom, 
ktoré nič nepovedali a pt·eto ich ani nik 
nepočúval; nastúpilo obdobie kräťkych, 
ale výrečných pre ,javov, ktorým každý 
rozumie: obdobie osobných príkladov a 
;jasných postojov. Aj keď sa vystúpenia 
niektorých d iskutuJúcich, hovoriacich 
celkom otvorene a "nediplomaticky" ale
bo ,.ner ealist lcky" o súčasných problé
moch, možno budú nl!'.! komu zdať už v sú
časnej situá cii naivl)é, myslim, že práve 
reč osobných prikladov statočnosti a 
pravdivosti .i e - ako nás o tom aj de
.ilny poučujú - tou rečo u, ktorou sa ud~·· 
žlava dorozumenie medzi ľuďmi a,j v do
be, ktorá prichildza. 

Z obsahu 5, čísla: 
e DiskutuJeme o hudobnej vý.chove 

e Správa o prehUadke novej tvorby 
českých skladaterov e Gitara a gita
risti e L. Bernstein o jazze e Recen
zie hudobných podujatí, zaujímavosti zo 
sveta pop-music, pravidelné rubriky e 
Obtaktovka - pojednanie o hudobnom 
vľnäleze storočia od M. Vaneka 

Oprava 
V 2. čísle Hudobného života · sa stal á . ,, 

"·;nemilá glľyba. •V!· inzerci i HIS a-· AY<lhi·v.u "-· ·~ 

ČI-W sa neúmyselne pozmenilo meno 
sk ladate ľa J . .Jarocha . Správny tf!Xt má 
zni eť: Jiri Jar och: II. nonet part. Ospra
ved lňujeme sa skladateľovi i HIS a sú
časne prosíme čitateľov, aby s i text 
v tomto zmys le op ravili. r -

Narodila sa v poľskom Ľvove, kde t iež 
dskala základné hudobné vzdelanie. Ako 
mpnželka košickéiJo lekára pokračovala 
v hudobnom štúdiu a čoskoro sa· zara
dila do rozví,iajúceho sa hudobného ži
vota Košíc ako úspešná koncertná spe
váčka. Ocenenie, ktorého sa Jej dostalo 
z odborných hudobných kruhov, ju po
vzbudilo k ďalšiemu štúdiu v Budapešti 
a vo Viedni. J eho výsledky s tihla ešte 
predviesť na koncertoch v rôznych slo
venských a českých mestách a v česko
siov!lnskom rozhlase. Zhorš ujúca sa poli 
tická situácia v predmníchovskej Č:SR 
však prekazila všetky j6lj ďalšie ume
lecké plány. Po manželovej smrti sa 
r. 1936 usadila v Bratislave a zamerala 
sa celkom na vokálnu peaagpglku. Vro
dené pedagogické schopnosti, d.obrý psy
cholQgický postreh, rozsiahla znalosť 
operného a ·koncertného repertoáru a 
umelecký vkus j e j v krátkom čase zís-

predných sólistov opAry SND Ol'gu Haná- Kcs, ~t·amoplatne: 10,- Kcs. 
kovú, Elenu Klttnarovú a Juraja Martvo- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ňa l sopranlstj(u Annu Polákovú, kon
certnú speváčku Tať;Janu Kresákovú, pro
fesorku Štátneho konzerv11tórla v liUne 
a mnohých iných. Z jej t r iedy na VŠMU 
vyšlo už takmer dvadsať absolventov. 
~ ktorých väčšina úspeš11e pôsobí na· 
operných fl?énach doma i v z11hraniči. 

V týchto dňoch sa doc, Anna Korlnska 
v plnej práci dožíva. svojich 70 ~tych na
rodenín. Pri tejto príležitosti jej zo srd 
ca blal7oželáme a prajeme, aby sa ešte' 
dlho tešila z ú.~pechov svoJich žiakov. 

Dr, Ljuba Makovická 

Matičiari" a hu.dba. 
Veľakrát sa Tcr.it ~zovala u.sporiad~t eľs~á prax a odznelo nemalo kritic1qjch Masov 

•na adres_u o;gan~za.~or?v Tco_ncertne?w zivota na S}ovensku, A tak každtí. priaznivú 
zmenu v!ta j tt naJma vutconm umel ct s otvor enou naručou. Talcä(o kvalttatlvnu zmen11 
pr(lliesli v tejto sezône odbory Matice slovenskej v mestách, mestečkách a obciac!t. 

Uuediem niekoľko príkladov: 

v. októbri som tl~inlw~ala !J Košiciach na večere usporiadanom pri príležitosti 1)0 . pý 
ročta narodenia narodneho umelca Eugena Suchoňa. Hodno si všimnút' fakt, že uečer 
usporiadal Mtestn11 odbor Matice slovenskej v Košiciach. Matičiari sa postarali 0 dos
to}ntí prípravu večera a zabezpečili hojnú účasť publika. A navyše - usporiadali po
s~denie s tíčinkujúc/nu umel cami, čo si tiež cením, pretože tu Ide o doiJror;oľnýcil 
pracovníkov a nie platených funkcionárov. 

Keby to bol prvý a posledný p1·íklad, azda by som bola na to aj zabudla. Vo feb. 
rq(irl som však bola spolu s Evou Kristínovou na stre(lnom Slovensku a tunajšie skú· 
s~nostt eš te umocnili môj ko.~ickfj zážitok. Vystupovali sme v Poltári , KalinO!Je a v Lu
čenci. V.~ade zohr al miestny matičný odbor veľmi pozitívnu úlohu, Predovšetkým set 
postarali o to, že koncerty boli už vopred vypredané. V Kalinove sa dokonca všet ci 
zárJjemct na vysttípenie ani nemohli dostat do sály, a tak museli vstupenky distribuo
vať výb_erove, čo je pr~ slovens!cého Tcon:.ertného_ umel ca jav (aspoň u nás) dosť V/Í
ntrnočny. Povzbudilo nas to k co najlepMemu vykonu a mne dalo pozabudnút aj na 
nakvalttný klavír . Naše večery slovenskt:~j hudby a poézie mali zvlášť dôstojný r ámer:. 

. Otváral Ich predseda alebo člen výboru MO MS, ktorý najlepšie pozná miestn1}ch oby-
vateľou a vie sa im prthovorit' vlastnou rečou. Mala som pocit, že som na slávnost i 
a takéto poclt1J zrejme ovládli aj zaplnené hľadisko. 

Po koncerte sa usku,točnilo str etnutie s matičným výborom, 'ktorý predstavuje kul
lrlrw> r.litu m estečka, Stret nutie nemalo charakter bfÍva!ých organizovaných besiecl 
s umelcami, iloli to nenútené, a pret o aj veľmi srdečné stretnuti.a. 

Po t1íchto skúsenos tiach budem aj v budtícnosti veľmi rada účinkormť na podujr.l 
tiach, ktor é uspor iada Matica slovenská. 

Túto novú skutočnosť v naš om koncertnom živo te by s i mal všimnúť aj Zväz slo~ 
venských skllldateľov. Sieť matičných organizácií sa totiž t·ozrastá a čoskoro ob~!alme 
celé Slovensko. Náš zväz by mohol iniciatívne vyhodnotiť novú situáciu a vyvodiť z n<),j 
dô~l0dky - prospešné pre nás i pre Maticu. lde najmä c urči tú spoluprácu pri zaan
ga~ova ných ~ l ovensl,ých progr am och. Dost úvame tu. predsa celkom neočakáv&nc parl
ncl·a, ktorého sme v minulos ti nemal i, hoci veľmi chýbal. Klára Havlíková 

od 1. marca 
ZADARMO 

DO 
CELÉHO 

SVETA 
budeme 

odosielaf 
ukážkové čísla · 

nami 
vydávaných 
časopisov 

Ozníml e nim adresy !Vojich prfbuznych 

• znimych v za hr aniél s udaním, o kto

'Ý ča sopis by ma li ziuitm, Ak by sit u 

ro zhodil pre~pla tll 1m pravideln~ dodav 

ku nalich casop1sov, obri! tr u na nál 

alebo na Poitovú nov1novu slutbu,Uslred- . 

nú uprdic1u llaéo v Brall!lilve, (iollw•l
dovo nam rsllt 'J 8 /VII . ________________ j 
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LEONARD 
BERNSTEIN 

a Fll 
v· Kalifornii ex istuje miesto, ktoré nie 

je zazname nané na nijakej mape a je 
známe pod menom Horný Dab ing . Nie 
je t o okresné mesto, ale jednoducho 
veľká miestnos ť na treťom poschodí bu
dovy zvukového oddelenia v atelié roch 
f ilmovej spoločnosti Columbia - miest 
nosť. kde sa dáva dohromady zvuk a 
obraz, kde sa obe zložky vyrovnávajú 
a s ynchroni zujú. A čo .i e ešte dôležitej 
š ie v tejto miestnost i sa zjednocujú 
a upravujú r ôzne zvukové záznamy, 
z ktorých nakon iec vzniká výsledný 
komplex zvukov. Počúvajú ho milióny 
divákov v ki nách - inými s lovami, tu 
sa .,dabuje " do obrazu záznam dialógov, 
záznam h udby a záznam zvukových 
e fektov. Tr aja tichí, dôs tojní, úžasne 
š ikovní páni sedia pri t roch oddieloch 
obrovského prístroja vo forme stola -
p ripomína to súdny tribunál - a ob
sluhujú množstvo ciferníkov, vypinačov 
a gombíkov, ktoré s a nevyrovnaj(J ani 
zariadeniu š ialeného vedátora z kresle
nej grotesky. Vedúcim t ýchto troch ča 
rode jníkov ' je Dick Olson,- pr;;~vý génius, 
zasluhujúci · chválu tak za svoju presnú 
prácu, ; ako a j . za svoju nevysyet~iteľne 
pokojnú rozvahu, ktorú . zachováva aj za 
mimol'iadne · nál'očných okolnosti. · On i 
j eho spoločnici majú pred sebou ob
rovské plátno, ktoré vyplňuje celú 
vzďialenú stenu a za ktol'ým sú ukl'yté 
obrovské reproduktory, st~n·eofonické, 
monaul'álne, blnaurálne a iné. 

D1ck Olson a j eho čarovanie vzl;m
dzuj e vo mne · obili v ' plný po'svät nej hrô
zy, aký som často pozorov,al ·u literátorl', 

e§fe v tomto št ácHu nl t< (okrem sklada
te ľa ) a ni nepomyslel n,a to, ako s tým 
pôjde dokopy hudobná kulisa. 

Tie to príkazy, ktoré sa zdanlivo na
vzájom potláčajú, vychádzajú z celého 
radu kresiel za Olsonom, v ktor ých s e
d ia vedúci výroby, r ežisé r, skladateľ, 
h lavný redaktol' a strihači hudby; každý 
z nich sa domnieva, že o filme, k torý 
sa m á dabovať, v ie všetko, každý mú 
iné p r ipomienky, ako dosiahnu ť najlep
šie výsl e dky, a každý cíti neodolateľnú 
túžbu vysloviť t ieto pripomienky nahlas. 
Myslíte, že čo nevidieť odvez(! jačiaceho 
Dicka Olsona d o najbližšieho blázinca. 
ako by sa dalo právom očakávať? Nie. 
Ticho. načúva, poto m sa pokojne naklo
ní nad čudné bludisko ciferníkov, vy
pínačov a gombíkov, pár tuctov ich oto
čí , zastrčí a stlačí - a za niekoľko mi
nú t zmieša p laybackom všetky proti
kladné prvky do ča rodej ného elixír u, 
ktorý poskytuje p resne to, čo každé 
jednotlivé k reslo žiadalo! 

Ide o film spoločnosti Columbia On 
t he Waterfront z výrobnej skupiny Elia 
Kazana, v Kazanovej réžii; vedúci v ý
roby S. P . Eagle. (Vysvetliť toto všet
ko, to je na mňa veľa : c itujem ~ ti t ul
kov a sám som len autorom filmovej 
hudby) . Keď mi prvýkrát predviedli 
hrubý zostrih filmu, j avil sa mi po 
strán ke reži j ne j ako majstrovské dielo, 
a pokiaľ ide o s tránku hereckú, zdalo 
sa mi. že Marlon Brando podáva naj 
vyšší výkon, aký som kedy od neho vi
del a tým je povedané veľa. Bol som 
taký nadšený, že som prijal ponuku. 
aby som zložil filmovú hudbu, hoci som 
až dovtedy všetkým podob ným návr
hom odoláva l, pretože pre skladate l'a je 
z hudobného hľadiska neuspokojivé pí
sať skladbu, ktorej hlavnou prednosťou 
má byť nevtie ravosť. Najlepš ou f ilmo 
vou h udbou je vraj tá, k torú nepočuť. 
Aspoň nie vedome. Ale j u j e počuť , t ak 
s iíou čosi nie je v poriadku : prekáža, 
už to nie j e hudobná k ulisa. To je pre 
sklada teľa naoza;j málo povzbu<livé. Ale 
všetky podobné myšlifmky sa utopili 
v mori vzrušenia, l<toré sa ma zmocni
lo, keď som film prvý raz vide l. Počul 
som hudbu už pritom, keď som sa d í
val ; to mi stačilo. A ta lentované ovzd u
š ie, čo z toh to fil mu vyžarova lo, to je 

Pri príleži tosti návštevy Viedenskej filharmónie v New Yorku odovzdal d irigent tohto 
hudobného telesa Karl Bähm (na 5nímke tJtavo ) dirigentovi Newyorskej filhar mónie 
Leonardovi Be!nsteinovi (na snímke uprostred ) vysoké vyznamenanie Viedenskej f il 
harmónie - Cestný prsteň. Snímka: ČTK-UP! 

keď videli pri práci hudobného sklada
teľa. ,,Ako viete, aké bodky a čiarky 
máte napísať na ten linkovaný papier '! 
Ako. môžete predvíd ať, že budú znieť 

· tak ~lebo onak? Ako to viete, že jeden 
zhluk bodiek vo mne vzbudí bolesť ale
bo napätie, a iný zase vyvolá dojem 
slávnostného jasu?" Všetci Olsonovia 
sveta uskutočňujú, černejšiu a tajom 
nejšiu mágiu (aspoň mne sa tak zdá) , 
a to podľa veľmi špeciálnych a navzá
jom s i odporujúcich p rlkazov. Napríklad 
môžu dostať pokyn, aby v podve
domí diváka udržovali pouličný ' h luk 
veľkomesta, ale tak, aby si divák p ri 
tom uve domoval šum vetra a vfn , ne
s úci sa do veľkého, t akmer prázdneho 
chrámu cez ten pouličný hluk. A, me- , 
dzltým má byť striedavo počuť škripot 
pedálov detského bicykla, zahýbajúceho 
okolo kostola a rozhovol' dvoch osôb. 
čo náhodou zablúdili do chrámu. Z roz
hovoru sa, pravda, nesmie stratiť an i 
slovo a sdčasne mus ia hlasy vzbudzovať 
nejasnú . ozvenu, aká sa spravidla ozýva 
v takomt o . prázdnom priestore. A t o 

práve to ovzdušie, v ktorom hrozne ráu 
pracu jem a spolupracujem. Odvtedy 
som · v idel film asi päťdesiatkrát, po 
častiach ale bo vcelku, a vždy na mňa 
pôsobil rovnako silne. Deň čo deň som 
sedával pri premietačke, púšťa l som si 
kópiu dopredu i späť, meral som na 
stopy d{žku partii, k toré som si vybral 
na zhudob nenie, prepočítava! som stopy 
na sekundy podľa lľjatematického vzor
čeka, sám som si vymýšľal a zapisoval 
nar ážky a h eslá; a vždy som sa pri t ých 
istých slovách rozplakal a pr i tých 
istých gestách rozosmial. Tak t o š lo 
s t ále, k ým som komponoval, inštrumen
toval a nahrával. Ale v Hornom Dabin 
gu som už ani neplakal , ani sa nesmial. 
Pretože Horný Dabing znamená vážnu 
prácu. 

Mal som to šťastie, že ma pustili na 
každé dabovan ie. Obvykle sa vraj sk la 
dateľova práca končí nahrávkou. (Iný 
hotlywoodský vtip hovo r í, že skladateľ 
by mal pozorne počúvať svoju hudbu 
pr i natíičaní, pretože sa môže stať, že" 
potom ju už n ikd y nebude počuť. ) Keď 

ma teda pustili do C!abôvacieho štúdia, 
mohol som aspoň zostriť zdal1livý boj. 
Dovtedy som sa už tak pohrúžil do všet 
kých podrobnost! partit úry, že sa mi 
hudba zdala híidam na j dôležitejšou sú 
časťou filmu. Musel som si stále pripo
mínať, že v skutočnosti je to najmenej 
dôležitá súčasť: že riadok hovoreného 
slova prehlušený hudbou je riadok stra 
tený, a teda veľká stra ta pre film, za
tiaľ čo takt h udby úplne zaniknutý pod 
rečou je len stratený takt hudby, a 
stratu pre fi lm znamenať nemusi. Znovu 
a znovu som si opakoval túto malú zíi ~ 
sadu ako· dobrý žiak Couého , kedykoľ
vek som sa pristihol . ako häjim nejaké 
to svoje milované ges. Niekol'kokrát do 
speli vše tci k rozhodnutiu že sa celý 
kus h udby z rnmu vyradí, pre tože zdan·
livo ,.zovšeobecňuje" ci tovú náplň sc~
ny, zatiaľ čo režisér si žela l, aby sa 
scéna "zobrazila v podrobnostiach". Nie
kol'ko krát umlčal i hudbu, ktorú som ::.i 
p redstavoval ako sk ladbu so začiatkom, 
stred0171 a záve rom, sedem tak tov pred 
koncom. To, p ravda, vyvoláva v skÍada
teľovi pocit márnosti, a je to do zbláz
nenia. Ale robia sa aj horšie veci. Vo 
fi lme On t he Waterfron t :ie napríklad 
jemná, cudná milostná s céna medzi ne
výrečným h rdinom a zdráhavou hrdin
kou; odohráva sa na streche medzi 
vŕkajúcimi holubami. Scéna bo la !en 
úsporne podložená textom a sú v ne.i 
d lhé kazano vské pau~y medzi vetami -
zdalo by sa, že je to ideálne miesto, na 
ktorom môže prevziať inic iatívu skla
dateľ. Navrhol som, že k tej to scéne 
napíšem ľúbostnú h udbu, ktorá bude 
spo čiatku p lachá , potom s rastúcou tr is
tanovskou intenzitou dosp ie k veľkému 
vyvrcho leniu. Toto vyvr cholenie zap la ví 
scénu a p látno a dokonca utopf aj po
s ledné p rozaickc\ zvyšky d ialógu. Vyze 
rali asi t akto: 

,.Dáš si so mnou pivo? " 
( Veľmi dlhá pauza .) 
"M-hm." 

Tu ma la hudba skutočne rozprávať pri 
beh, a I<azan s ostatnými nadšene sú
h lasil a rozhodol, že sa to tak urobi, 
s kôr než sa vôbec napísa la jediná nota. 
Tak sa to teda nap!salo, inštrumentova
lo, nahra lo. 

Lenže potom sa Kazan v Hot·nom Da
b ingu rozhodol, že · sa jednoducho ne
môže vzdať toho nevýslovne posvätne
ho zamručania, ktoré vydáva Brando na 
konci; podľa jeho ná~oru to boli hádam 
najvýrečnejš ie dve slab;ky z celého sce
nát·a. A čo sa stalo s hudbou? Keď stú 
pa k ve ľkému vyvrcholeniu, keď sa té 
ma dvíha vyššit> a vyššie, keď sa k slá
čikom a dreveným d ychovým níistro.~oli1 
pridávajú plechy a bicie~- otočí sil 
tými všemohúcimi potenciometrami a 
zvuk sa v pomalom d iminuende vytráca. 
Z hudobného stanoviska je to samo
zre jme smiešne: p re akési ~amručanie 
s a zmierňu je napätie na plátne pres
ne o to ľko, o kol'ko vzras t á v mojej 
zb itej duši. · 

Takéto veci sa teda n iekedy dejú 
v Hornom Dabingu; lebo nedá sa pred
vída ť, ako to bude vyzerať, keď sa 
v otriasajúcom hrmote dabovacieho štú
dia po prvý· raz spolu s tretne hudba, 
dialóg (včítane mt·učanla ), zvukové 
efek ty a obt·az. 

A tak s kladatel' sedí pritom, protestu
je zo všetkých síl , ale nakoniec prij ima, 
hoci s ťažkým srdcom, nevyhnutnú stra
tu poriadneho kusa svojej partitúry. 
Všetci sa ho snažia utešovať: .,Veď 
z toho môžete ked ykoľvek urobiť suitu." 
Slabá útecha. Je to v prospech filmu, 
o pakuje si l'ahostaj ne ; je to v prospech 
filmu. 

A keď sa to vezme tak alebo onak, 
majú vlastne pravdu. Hozhoduje film 
ako cslok; a skladate ľ ho nesmie posu
dzovať ako skladatel', ale ako dramat ik. 
Potom mu prináša vda uspokojenia: 
skladateľ vidí, ako hudba pomohla vzá
jomnému prelínan iu rozd ielnych ovzdu
ší, dala filmu· súvislosť, ale bo mu pri
dala nový rozmer tým, že rozpráva ne
vyslovený vnútorný p ríbeh otvor ene 
v dialógu alebo v h er eckej akcii. Lebo 
hudba, rozumne prispôsobená k filmu, 
môže ho naplniť svojím vlastným tep
lým dychom, zatiaľ čo j ediný zbytočný 
takt hudby môže f!lmu válne uškodiť. 
Ale s t rata tohto taktu je taká bolesti
vá a skladateľ oň vždy tak ťažko boju
je! 

Pritom všetko m sedí Dick Olson H 
jeho pobočníci ticho nad svojim bludis-

1<om ciferníkov a trpezlivo čakajú, až 
sa generáli v k reslách dohodnú. Keď 
zrazu naša práca uviazla zvlášť tvrdo
šijne na mŕtvom bod e, našli sme si !op-, 
tu a d alí sme sl štvrťhodinku hádza
nej, aby napätie povolilo - pravda, dá
vali 'sme stále pozor, aby sme netrafili 
do plátna od firm y Harry Cohn, za 
päťtisíc dolárov. Potom s me sa predsa 
len akosi dohodli. 
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