
Miroslav Válek 

Svia ·ok 
človeka 

Rád využívam príležitost, aby som povedal 
niekoľko slov na tívod Bratislavských hudob
ných slávností. Umenie, ktoré ku každému ho
vorí zrozttmiteľnor~ rečou, je vo svojom naj
rýdzejšom prejave - v prejave hudobnom -
mimoriadne vhodné na t o, aby sme sa stali 
jeho pozornými poslucháčmi najmä v období, 
kedy iné vážne alebo menej vážne problémy 
znemožňujú tuctom dorozumieť sa, kedy t o, čo 
človeka s človekom spája, sa stáva prechodne 
menej dôležitým, než t o, čo ich rozdeľuje. 

A predsa sa ukazuje, že ono spoločné, uni
verzálne, zdelitel'né u človeku je napriek m no
hým ponaučeniam z dejín stále v nás a že ani 
historické lcrízy, tragédie, nedorozumenia, ani 
babylonské zmätenia .jazykov nedokázali na
trvalo atomizovať ľudskú spoločnosť a že to, 
čo je ľuďom spoločné - zmysel pre kr ásu a 
pre ozajstné mravné a duchovné hodnoty -
odpovedalo napokon vždy na volanie umenia, 
pret ože umenie j e to, čo by sme trocha -zjed-: 
noduiiene mohli nazva"ť. predobra-zom budúce 
lto človeka, zbaveného iných, často deštruk~ 

Ideály 
a 
skutočnosť 

Mala som nejeden rozhovor o tom, 
čo vlastne t vorí kultúru národa - či 
množstvo podujatí, ich kvalita, návš tev
nosť, alebo celková životná úroveň, kto
rá sa v sekundárnej sfére prejavuje 
nakoniec aj tým, čo, ako a koľko vieme 
konzumovať. Ak by sme vychádzali iba 
z kvantity kultúrnych akcií, asi by · sme 
patrili m edzi popredné a pomerne vel'
mi kultúrne národy. Každý žáner, kaž
dá oblasť umenia prežíva v dnešnej do· 
bc v podstate konjunktúru, aj k,eď -
samozrejme - vždy nie čo zaškrípe a 
celkom ncl adí, aj keď finančné vr·ecko 
nie je bez dna a my nie sme veľmi 
obchodnícke hlavy. Keby sme však mali 
hodnotiť celkové kultúrne zázemie na
š ich spoluobčanov, asi by sme už ne 
boli tak! optimistickí, pretože je vecou 
známou, že najmä na s lo.venskom vi
dieku - ale Bratislava nie je na tom 
oveľa lepšie - sú kult úrne poduja tia 
nie vždy pr ij ímané s maximálnym zá 
ujmom, často i at r aktívne akcie hostia 
úzky okruh t ých istých poslucháčov. 
Dotýkam sa pravda kultúrnosti v tom 
najužšom s lova zmysle, pretože na po
známky o celkovej úrovni v širšom zá
bere by as i bolo treba viac papier u a 
iné zameranie časopisu. 

Všetky tieto úvahy mi vyvstávajú v 
mysli pr.i - alebo po - besedách s hu
dobnými nadšencami, ktorí by napriek 
súčasnému s tavu chceli robiť viac a 
kvalitnejš ie, ako sa momentálne žiada. 
Človek je na pochybách, či ich aktivita 
nájde ohlas a zaslúženú konzumentskú 
pozornosť v d.obe, ktorá je sústredená 
na problémy vážnejšie, v dobe nepo
chybne preplnenej udalosťami spoločen 
ského a politického razenia, v dobe 
predimenzovanej informáciami zo všet
kých oblast! života a rôznych druhov 
umenia, z ktorých každý nutne moder
ného človeka láka funkciou poznávacou 
l emocionálnou. Navyše - nie sú ne
známe potiaže ekonomické, ktoré nútia 
- možno už pr!Ilš dlho - myslieť na 
dosah novovznikajúciCh plánov, . 

t ívnych pudov. v dej inach rudst va vystuporJal 
človek často ako ničit eľ , ničiteľ ži vota a hod· 
nôt. Mnohé -zaniknut é civilizácie stí toho oeč 

ným svedectvom . Súčasne však možno v rov
nakom priestore a čase člo vek pôsobil aj tvo 
rivo, život vytváral a ochraňoval, vracal sa 
k hodnotám minulosti, aby z nich čerpal pre 
budúcnosť. Toto dvojaké pôsobenie člo veka v 
dej inách, t ento zdanlivo protismemý pohyb -
t o je to, čo vytvárá odveký k onflikt umenia, 
čo núti umelca, ab!J kládol večné otázk!J: aký 
je -zmysel života, aké je postavenie človeka 
vo svet e a sveta v človeku. 

Ak je pravdou, že hudba je umením naj-· 
univerzálnejším, najtotálnejším, pretože čas to 

v dramatickej ~kratke obsahuje v ~ebe celé 
dejiny sveta a človeka, dejiny ľudskej civí · 
li-zácie, je pravdou aj t o, že obsahuje v sebe 
dejiny ľudského srdca . Každý hudobnJi pre 
jav, ktorý j.e umeleckým tvarom, je pre vni· . 
mavé ľudské udce sviatkom, umož1íuje člo~ 

veku, aby lep§ie chápal sám seba, aby sa
mého seba poznával v súvislostiach, ktoré 
unikajtí. jeho každodennému ži votu. 

Príležitosť, pri ktorej sa stretávame, je te
da mimoriadne vhodná na to, aby sme všetci 
spoločne vyslovili svoju dôveru tomuto druhu 
umenia - hudbe, ktorá nás očisťuje, spája a 
zbližuje. Bolo by zaiste možné hovoriť ešte 
veľa na okraj t ejto udalosti, ale slová vyslo
vované pred hudbou, sú slová do vetra, a 
viere než hocijaké slovo zaváži jedinfí tón hud·· 
by. 

(Prejav ministra kultúry SSR - Miroslava 
Vá lka na zahájeni Bratis lavských hudobných 
slávnosti dňa 4. mája 1969.) 

Začali Brat islavsl(é hudobné slávnosti . .. Medzi najatraktívnejšie 
koncer ty patrilo uvedenie Requiem aeternam mladého slovenského 
skladateľa Tadeá§a Salvu v bratislavskom Dóme sv. Martina. 
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Afe konKrétne:· 
Už dávnejšie ma požiadali, aby som 

podporila na str{mkach nášho ča sopisu 
myšlienku pers pektívneho vzniku pro
fesionálnych orchestrálnych telies v 
Banskej Bystrici a v Žiline. Možno nie 
je známe (alebo - známe Iba krajovým 
nadšencom), že v Banskej Bystl'ici 
existu je už 15 rokov Krajský symfo
nický orchester, ktorý na poloprofesio 
nálnej bázi (vysvetlenie tohto ošemet 
ného pojmu by bolo dlhými litániami) 
vykonal kus zodpovednej a užitočnej 
práce pri šírení hudobného umenia v 
mestách Stredoslovenského kraja. Po
dobné t eleso - ale pod iným menom : 
Orchester mesta Žiliny pracuje desať 
rokov. P rvý ensembel združuje väčšinou 
pedagógov ĽŠU a iných typov škôl z ce
lého kraja, ktor! dochádzajú na skúš
ky a vys túpenia nie za najlepších pod
mienok, vypomáhajú im hráči Posádko
vej hudby, orhestt·álnl hráči z DJGT 
atď. Orchester mesta Žiliny stavia svo
ju činnosť predovšetkým na . žiakoch a 
pedagógoch tamojšieho Konzervatória, 
ktorí zabezpečujú pomerne vysokú úro
veň a štandard vystúpen!. 
Nehľaďme na revnivosť oboch miest, 

myslím, že hudobníkom nie je táto 
vlastnost najbližšia. V podstate obom 
súborom ide - nezávisle ;jeden na dr u
hom -, aby sa perspektlvne prebudo 
vali na profesionálne t elesá, ktoré by 
vykonávali úlohu šíriteľa hudobne j kul
túry na vidieku, kde má malý dosah ako 
Slovenská filharmónia, tak aj iné kva
lit né, telesá. Je to krásny plán, ibaže 
pochybujem - za daného stavu - či 
reálny. Je takmer na sto percent isté, 
že ani B. Bystrica, ani Žilina nemôžu 
počítať so štátnou dotáciou, najmä ak 
prihliadneme, že dnes na Slovensku 
existujú tri profesionálne telesá: SF, 
SOČR a šF v Košiciach, ktorých udr
žiavanie s i vyžaduje nemalé čiastky zo 
štátneho vrecka. O ich umeleckom do
sahu nechcem hovoriť, hoci koncert né 
sály boli málokedy také prázdne ako v 
súčasnej dobe. Nakoniec, vehou trado
vanou medzi hudobníkmi je, že pokia!' 
je jeden vnímavý poslucháč, vyplatt sa 
hrať. 

Ďalším problémom je zabezpečenie 
skutočn ej kvality spomínaných orches
t rov. Nie je dostatok hráčov, mlad! ab
solventi konzervatórií sú t•ozchyt;mí 
skôr, než skončia št údia. V posledne,; 
dobe prejavuje o nich zvýšený záujem 
aj zahraničie, pritom divadelné orches-
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tre si · vypomáhajll ~a ·länát·ia · h ráčov t ý
mi. -:- _za dane_j S\tuá?ie,. :.__ n~jp'dia tel'
neJš lml podmwnkam1, l ked, pravda, 
málokedy im môžu . ponúknuť' okrem ho
norárov aj byty, čo považujem za alfu 
a omegu riešenia situácie. Predstavme 
si, že v tomto neprehľadnom lese prob
lémov vznikne poži_adavka na utvorenie 
dvoch nových profesionálnych telies. 
Pripusťme, že v oboch prípadoch exis
tuje ;jadro, ktoré by mohlo zostať, že~ 
žilinský orchest er má možnosC zabez
pečiť byty, pritiahnuť si mladých a dob
rých absolventov z konzerva tória , pri
pusťme toto všetko a ešte stále nám 
zostane problém financovania a spolo
čenského ohlasu "špásu", ktorý by isle 
nestál iba pár desiatok tisícoviek. 

· Osobne by som bola rada, keby. sme 
na takom malom · kúsku zeme, ako je 
Slovensko, mali päť profesionálnych ·or
chestrov, bojím sa však, že by t o bola 
pridrahá akcia v situácii, kedy - dar
mo - si nemôžeme nárokovať na Pľ- ' 
venstvo v návštevnosti - a teda aj v 
istej miere: kul túrnos ti nát·oda. Ne
chcem byť krátkozraká a-myslieť -iba na 
dva-tri roky dopredu. N~t:od - každý, 
nielen s lovenský - rasti.e, , stúpajú je
ho požiadavky, treba počítať · s perspek
tívami na desiatky rokov dopredu. Prá
ve z týchto dôvodov sa -- : aspoň osob
ne - usilujem hľadať kompromis me 
dzi, žia ľ, tvrdou reálnou skutočnosťou 
a id~álmi rojkov, akých nám vždy t re
ba, ak nechceme zastať na začiatku 
cesty. 

Banská Bystrica i 2ilina sú mestá 
s bohatou t radíciou. · čo keby ·. sa uva
žovalo napríklad v Žiline o utvorení 
mestského profesionálneho telesa, kto
ré by bolo sčasti ·financované · mestom 
a z druhej časti by sa pokúsilo na seba 
-zarobiť výchovnými koncertami ·(majú · 
údajne veľký ohlas a robia ich dobre) , 
koncertami populárnej hudby (viem, že 
pre skutočných "fajnšrriekerov" . je to · 
dehonestujúca požiadavka), kolonádo
vými koncertami v Trenč ianskych Tep- · 
líciach, ktoré sa robia každoročne a 
radom ďalších podujatí. Ak ' v ' hlave· 
mestských funkcionárov vznikla myli
lienka na zriad'rmie a financova nie · 
mestského divad la, prečo by niečo p'o
dobné nemohlo nájsť živnú pôdu · aj . na ' 
poli hudby ? Ako som sa dozvedela pria
mo od vedenia Orchestra 'mesta Žiliny,; · 
nechcú vytvárať vel'ké teleso, radšej by 
začínali menším obsadením, :ale . aspoň 
začínali . , . Na profesionálnej báze. 
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Snímka: ČSTK - Borodáčová 

V čfSLE: 

• Nórska pop-music 

• Gitara a svet 

• Začali BHS 

• Rok slovenskej hudby 
v polemike 

• Rozhlas na 
"neamerický" spôsob 

V · BansKej Bystŕici je - . myslím si 
- problém trochu iný. Napriek dlhšej 
tradícii · j e KSO utvorený väčšinou z 
"cezpolných", pre . ktorých by sa asi 
ťažko vytvárali životné podmienky v 
terajšom krajskom meste. Navyše, · ak 
vieme, aký vzťah · m.á t oto mesto k umel
com, k -zabezpečovaniu bytov pre nich ..• 
atď. Je však určitým ustrnutím zotrvá
vať na terajšom s t ave muzicírovania 
pre vlastné potešenie, bez perspektívy 
seriózneho ďalšieho rastu. Orchester ne
má vhodné podmienky pre nácvik, stre
távanie sa, ba ani na producírovanie 
ťažko vydobytých výsledkov. Už niekoľ
kokrát som sa prihovárala na iných . 
miestach a v inom časopise, aby toto 
teleso prešlo v komornom obsadeni · na 
pôdu banskobystrického rozhlasu (prav
da, keby bol aspoľí o trochu väčší 
záujem zo s t rany vedenia Rádia Ban
skä Bystrica), kde by, mohlo svoje .. kva
lity. zužitkovať v rozhlas~>V-ých · nahráv-

' kach istého typu . a okrem : toho .'by. .. s i 
mohlo privyrobiť na svoje existe'ric iu 
radom "koncertov v oližšom i vzdiale -

. nejšom, okolí. . , . 
Netreba podceňova-ť úroveň mimobra-

, tislavského publika, . ani Jeho · požiadav
ky. Všade ži.lú ľudia inteligentní, múd
,ri a schopní. Zdá sa mi však, že nie 
všade žijú ľudia orQanizačne vys pelí, 
ktori by dokázali vzi ať ·veci pod ochran
né krídla a myslieť na budúcnosť. Ne
čakajme t9tiž, že tradícia spojená s vy
spelým obecenstvom nám zostane z mi
nulosti našich ot cov, nečakajme, ze 
kultúra národa vyrastie sama. Treba za
čín?( - · možno quijotsky, ale predsa. 
Onedlho sa rozbehne akcia Hudobná 
mládež. Koľko už(točne:i .práce by len 
na .tomto . úseku m'ohli. vykonať oba or
chestre, . ak by ich práca nespočívala iba 
vo vyspelejšom diletantizme, nadšení a 
nemožnosti sa . skoncentrovať- na serióz
nu prácu! · Lebo bez tej - darmo -

·ťažko . obstáť v kon~u1·encii , aká sa na 
všetkých úsekoch . života rozmohla a -
boh ·: dá . - eš~e · rozmôže. Máme 'polo
prázdne konc~rtné, s.ály, no · za daného 

: ·stavu . nezáujmu • o · veci · budeme ich mať 
o niekoľkó ' rokov moiino iľšte prázdnej

. š ie. ·. Treba podchytiť, hlavne . mládež, tre
ba n iekde · z'a'či:ľť.' Možno aj tým, . že 

... sa nezastane . na .polceste, hoci všetci 
vien:te. že. nie t .'z ·čoho rozh_adzovať. Mys 

-Iím v prvom· r,ade . na pen\aze, v · dru
hom -- na. ideály. , Ale ·skutočne - t ie 
kladiem·· až· na. miesto druhé. 

TE~EZA },!RSl\')IYOVÁ 



Odpovedá prof. A. Moyzes 
Na redakčnú otázku o perspektive 

zvolania aktívu umeleckých zväzov,,kto
rá bola uverejnená v 5. člsle Hudob
ného života, nemôžem v daneJ chvll! 
oznámiť ani konkrétny dátum, ani za
počatie konkrétnych krokov na jeho 
zvolanie. Neznamená to, samozrejme, že 
sa Zväz slovenských skladateľov nechce 
aktívne podieľať na dialógu kultúrneho 
frontu so súčasnou slovenskou politic
kou reprezentáciou a na stykoch 
s ostatnými umeleckými zväzmi .. Plat
forma, cez ktorú smeruje úsille vede
nia ZSS o vytvorenie týchto kontaktov, 
je Koordinačný výbor slovenských ume
leckých zväzov. Na tejto pôde sa zá
stupcovia nášho Zväzu podieľall na 
dvoch prípadných akciách - na stret
nutí s predsedom SNF s. A. Ťažkým, 
ktorý informoval umelecké zväzy o sú
časnej politickej situácii i o perspek
tíve ďalšieho vývoja a na spoločnom za
sadnutí slovenského a českého Koordi
načného výboru umeleckých zväzov, kde 
sa dohodli zásady vzájomnej spolupráce 
i postupu voči politickej reprezentácii 
pri zabezpečovan! základných podmienok 
i cieľov umeleckej tvorby. 

Nesmieme zabtídať, že umenie nie je formou propagandy, al< 
formou pravdy. . . V s l o b·o d n ej s po l o č n o s ti umeniť 
nie je zbraňou a nepatrí do sjéry polemilcy a ideológie. Umelc r 
nie sú inžiniermi ľudských duší. Možno, že niekde inde, je tomt< 
ináč. Ale v demokratickej spoločností je najuyššou povinnosťou 
spisovateľa, skladateľa, umelca zostal' verný sám sebe, nech rany 
dopadnú kam chcú. Keď umelec slúži svojej vízii pravdy, slúžt 
tým národu najlepšie . .. Ľudia, laorí majú v rukách moc, môžu 
sa veľmi zaslúžiť o veľkosť nár oda, ale ľudia od umeniá tiež 
nesmierne prispievajú k národnej veľkosti, lebo oni najlepšie 
poznajú, či sme to my, ktotí moc užívame na správne ciele, alebo 
či moc zneužíva nás. Keď moc dovedie človeka k arogancii, t cr 
poézia mu má pripomenúť jeho htanice. Ak moc zúži oblasť ľud
sk,ého záujmu, poézia pripomenie člot;.eku bohatstvo a mnoho· 
strannosť ľudskej existencie. Keď moc korumpuje, !'Oézia očisťu· 
je. JOHN F. KENNEDY 

Význam spoločného aktívu sloven
ských umeleckých zväzov je prlliš veľ
ký, aby sa tento odohral bez starostli
vo pripraveného programu a bez pred
loženia jasnej koncepcie zo strany ume
leckého frontu. Zástupcovia ZSS v Ko
ordinačnom výbore sa budú snažiť, aby 
k tomu došlo čo najskôr. 

Marián Vanek: Hudobné 
vynálezy storočia 

IV. PREMif:ROVf TROMBON 

.r 
l 

Nemálo hudobných telies na celom 
svete má problémy, ako dôstojne a 
vkusne osláviť premiéru. Postupom ča
su sa prišlo na to, že premiéra sa dá 
osláviť najmä pomocou alkoholu rôznej 
značky a kvality. K tomu, aby táto 
oslava vyznela dôstojne a vkusne, má 
dopomôcť môj premiérový trombón (ako 
sa ľudovo vrav! pozaun, alebo na Ho
rehroní "vyťahovacia trúba"). Hráči na 
trombón a blízkosediaci muzikanti, mô
žu dôstojne a vkus ne oslavovať premié
ru ešte počas premiéry, čo je svojím 
spôsobom svetová rarita. 

Premiérový trombón si doma zhoto
víme $koro "na kolene ". Staršiu, skú
senejšiu vývrtku (r) privaríme na t rom
bón (a), naj lepšie na koniec trombóna 
a premié•·ový trombón j e hotový vyko
návať svoj u neľahkú funkciu. účelnosť 
tohoto vynálezu spočlva najmä v tom, 
že hráč na trombón .ie schopný počas 
premiéry vyťahovať zátky z fliaš bez 
toho, aby prerušil hru. Harmonické zvu
ky vytiahnutých zátok jsto zapadnú do 
skladby a t akto zosúladené tóny nájdu 
pochopenie u vďačného obecenstva, čo 
.ie predzvesťou úspechu. 

Ako vytiahnuť zátku: V častiach keď 
trombón má pauzu, hráč krúživými po
hybmi nasadí na trombón zátku s fľa
šou. Počas hry fľaša vyvažuje trombón. 
Na nenápadný pokyn hráč a (mrknutie 
oka, zakašľa nie , posmrknutie, hvizd) 
p risko čl kolega, ktorý momentálne ne
hrá a chytí fľašu pevne do rúk. Pot iah
nutím k sebe trombónista bez toho, aby 
pr·erušll hru, zátku zľahka a bezpečne 
tiahne. 

l HURNfK: l 

e Brnenská sopranistka Ha
na Jankú-Svobodová spieva 
úlohu Turandot z rovnomen
nej Pucc!n!·ho opery v máji 
v Buenos Aires a Rio de Ja.
neiro. l. júna vystúpi v tejto 
úlohe na scéne viedenskej 
Štátnej operý a v letných me
siacoch na opernom festivale 
v talianskej Verone. e Vynikajúci nemecký ba
rytonista Dietrich Fischer
Dieskau vlani na jeseň vyhlá
sil, že sa na čas vzdáva oper
nej dráhy a bude sa venovať 
iba koncertnému spevu. Na 
letnom Mníchovskom festivale 
vytvori však opäť opernú po
s tavu. V inscenácii Verdiho 
opery Sic!lske nešpory bude 
spievať úlohu Monforta. e Pri príležitosti otvorenia 
Svetového fest ival u Medzi
národne j spoločnosti pre Novú 
hudbu, ktorý sa začne 20. jú
na v Hamburgu, uvedie súbor 
hamburskej štátnej opery Pen
dereckeho operu Diabol z Lou
dun. Ďalšiu skladateľovu ope
ru Kráľ Ubu plánujú operné 
divadlá v Mníchove a Kolíne 
nad Rýnom. e Aj~ v Bratislave známy 
rumunský barytonis ta Nicolae 
Herlea podpísal zmluvu na 
dlhšie pohostinské účinkovanie 
v západoberlíns kej Nemeckej 
opere. Podobnú zmluvu uzavrel 
pred časom aj s vedením štát
nej opery v Stuttgarte. 

e Súbor Nemeckej opery z 
Kolína nad Rýnom má na bu
dúci rok hosťovať na Pražske j 
jari. Uvedie Schonbergovu 
operu Mojžíš a Áron. 

• Mllánska La Scalla uvied
la v apríli dve' premiéry: Ver
diho Maškarný ples pod t ak
tovko u. Antonia Votto a v ré 
zu Margherity . Wallmann. 
Améliu vytvorila Rita Orlan
di-Malasp ina, IUlryku ·Fedora 
Barbier!, Riccarda Gianni Rai
mondi a Renáta Pierro Ca~ 
puccilli. Dl'l,Jhou premiérou bo
lo predvedenie Rossiniho má
lo hranej opery. Ob)iehanle Ko
rintu. Pod taktovkou Thomasa 
Schippersa spievali v hlavných 
úlohách Renata Scotta, Marilyn 
!·!orne a Justíno Diaz. V Tu
ríne bola v ap ríli premiéra 
Pucciniho opery Manon Les
caut. Titulnú úlohu spievala 
M. Sighelle, des Grieuxa G. Li
marili!. e V Nilrnbergu plánujú na 
rok 1971 premiéru opery Mil
ko Kelemena. Jej presný ná
zov zatiaľ nepozná ani sám 

Stroj e ovládli svet a i ch rev prehlušil všetku hudbu. Teleso za telesom 
um!kalo, až už bolo počuť len praskot sláčikov, ktoré hudobníci lámali nad 
hlavami, a štrkotanie kľúčov, ktorými vrátnici zatvárali jednu s'álu za dru
hou. Hral už len j eden orchester a aj ten sa chystal na vystúpenie posledné. 

V jeho priebehu odkladali hudobníci nástroje na stoličky a prekonaní már
nosťou odchádzali. Keď odišiel aj posledný, klesla taktovka a dirigent sa ob
rátil k hľadisku. V poslednom rade prázdnej sály sedel jediný poslucháč. 

"Kto si?" zvolal dirigent. 
,.Som skladateľ." 
"Zostali sme sami. Co si počneme?" 
"čo robia hrobári, keď zasypú hrob?" zvolal skladateľ s trpkou iróniou. 
"Čo hovoríš, priateľu? " 
"Ako inak mohla hudba skončiť, keď ste takto zaobchadzali s hod,notami 

vám zverenými!" 
,.Nerozumiem ti, môj drahý." . 
,.Ako dlho leží u teba !'adam moja druhá symfónia? " 
,.Je neskoro na výčitky, neskoro na ospravedlnenia!" 
Vtom sa skladateľ zdvihol z kresla, pribehol k pódiu a horúčkovite šeptal: 

,,Nie je neskoro. Ešte je nádej." 
" Hovor!" " 
"Zožeň ešte raz orchester a zahraj moju druhú symfóniu. Alebo prvú. 
Nepočuješ ten rev strojov? Mftve sú ľudské sr dcia, nikto nepríde." 

::Príde," Zl!Olal skladatel', "mám tetu. Teta príde." 
"Ako rád by som ti veril!" 
"Ak zahráš moju skl adbu, t eta príde. Mám dokonca dve tety. Prídu obi· 

dve." 
Dirigent zoskočil z p'ódia a položil skladateľovi obidve ruky na ramená: 

"Vieš to určite ?" 
"Viem. A potom prídem, samozrejme, ja a manželka a deti. A žena privedie 

jednu paniu, k t orá jej j e zaviazaná . . . " 
Mlč už to je až prí liš krásne. Teda ešte nie je všetko stratené, ešt e j e 

pr~ koho 'hrať! Ach, ako sme zanedbávali súčasm~ hudbu, Cf. predsa zostala 
jedinou nádejou!" šeptal dir igent, objal skladatela a poloztl mu hlavu na 
rameno. 

skladateľ. Tvorcom libreta je 
vyni)<ajúci dramatik francúz
skeho absurdného divadla Eu
gene Ionesco. Libreto sa vra,i 
inšpiruje Dilrerovou Apokalyp
sou a prózou Sebastiana Bran
ta Loď bláznov. 

• V mesiaci máji uvedú čsl. . 
hudobné divadlá tieto premié
ry: 5. V. ND PRAHA - Hel
mut Eder: Bloudení Odyssea
vo, Bohuslav Martin\.i: Vzpou
ra, 16. V. Hudebni divadlo v 
Karlíne PRAHA ~ Lehár: Hra
be Luxemburg, Státn! divadlo 
BHNO - H. Macourek - I. 
Havlu: Malá noční hudba, 17. 
V. Divadlo J. K Tyla PLZEŇ 
- Dvorák\.iv večer, štátne di
vad lo KOŠICE - Lehár: Fras
quitta, Státní divadlo OSTRA
VA - Massenet: Manon Les
caut, 18. V. Slez~é divadlo 
OPAVA - Smetana: Hubička, 
30. V. ND PRAHA - Janáček: 
Je.i í pastorkyne, 31. V. Státní 
divadlo OSTRAVA - L. Fail: 
Hozvedená paní. 

O Hada mesta Bonn, rodis
ko Ludwiga van Beethovena 
ude lí v súvislosti s 200. vý~ 
roc1m narodenia skladateľa 
Beethovenovu cenu, dotovanú 
sumou 10 000 mariek. Víťazné 
dielo uvedú v septembri 1970 
v rámci Medzinárodného Bee
thovenovho festiva lu v Bonne. 
O udelenie ceny sa môžu 
uchádzať skladatelia z celého 
sveta skladbami dokončeným i 
ale~o prvý raz predvedenými 
v case od l. januára 1967 do 
31. aug us ta Hl69. Skladby tre
ba oo~lať do 3L augusta 1969. e Slovenský komorný or
c~est~r vystúpil 9. mája vo 
Viedni na slávnostnom koncer
te z príležitos ti nášho štátne
ho sv iatku. Koncert usporia
dala v Rakúsko-československá 
spolocnosť v spoluprác! s na
šhn veľvyslanectvom . Na pro· 
grame boli o. !. Suchoňova 
Serenáda pre · sláčiky, Burlasov 
Pl~~ctus, ~anáčkova Suita pre 
~l~ciky atd. 11. .Júna bude SKO 
uc1~kovať v holandskom mes
te Zwolle v rámci Dn! česko
slovenskej kultúry. v súvis 
losti s t ýmto koncertom bude 
SKO nahrávať pre holandský 
rozhlas skladby Suchoňa, Eur
lasa, Janáčka a Purcella. 

e V nórskom Harstade sa 
v dň?_Gh 15.-21. júna, v čase 
tamo.Js ieho festivalu, uskutoč
n! prvý medzinárodný seminár 
pre muzikoterapiu ako sťlčasť 
hudobnej výchovy. 
. e :'a objednávku Mestských 

divadle! v Norimberku kom
P~.nuje Milko Kelemen pre 
Dure rov rok 1971 nova operu 
na libreto Eug(me Ionesca 
ktorý bude dielo aj insceno~ 
vať. Libret o vychádza z Dtire
r ovej Apokalypsy a Lode bláz
nov Sebastiana Branta. 

e V NSR začali vydávae no
vú edíc~u gramafónových plat
ni Mus1q.':e Royale, v ktore,j 
vychádza.1u skladby zviazané s 
hudobným životom veľkých 
kráľovských dvorov. 

e Jury tohoročného festi'la
lu Medzinárodnej spoločnosti 
pre novú hudbu (Hamburg 
20.- _27. jún) vybrala skladby 
autorov z Ceskoslovenska, 
Dánska, NSR, Anglicka Fran
cúzska, Holandska, Izra~la, Ja. 
ponska, Nórska, Rakúska švaj~ 
čia rska , Španielska a Maďai·
ska. V čase festivalu hambur· 
ská Štát na opera predvedie 
niekoľko súčasných oplel', me
dzi nimi a j premiéru opery 
Krzysztofa Pendereckého 
"Loudonský čert" . 

e 2.-9. júla 1969 budú na 
Sliači koncerty v!ťazov súťaži 
v pr·ednese česke j a sloven
s~ej v tvorby (bola 'to Jubile j ná 
suťaz v Prahe 1968 a Súťaž 
vysokých škôl AMU, JAMU a 
VŠMU v Bratislave 1969). Kon
cer ty poriada Zväz sloven
ských skladateľov a českoslo
venské š tátne kúpele Sliač. 

hUDOBN~ ODDELENIE Mestskej knižnice v Bratislave osla
vuje tohto roku skromné päťročné jubileum svojej činnosti. 
Päť rokov v živote injtitúcie nie je žiadnym významným medz
níkom, no práve preto treba poukázať na úspechy, ktoré môže 
dosiahnuť dobrá vôľa napriek nie jednej ťažkosti. V pot•ovnaní 
s prvým rokom existencie tejto ustanovizne, kedy ju navštevo
valo 86 čitateľov, má táto knižnica v súčasnosti vyše 400 :záujem~ 
cov, ktorí tu nájdu veľké množstvo domácej i zahraničnej lite
ratúry z oblasti vážnej i zábavnej hudby. Rozsiahla diskotéka 
umožňuje individuálne ·j kolektívne počúvanie hudobných skla
clieb, z iniciatívy vedenia sa uskutočňujú cykly hudobných se
minárov, hudobno-výchovné progt·amy a popoludnia v letnej či
.tárni Červený rak. V spolupráci s čitateľmi sa prispôsobujú aj 
čitateľské katalógy. V tomto roku je plánované zriadiť v knižnici 
bibllograficko-inforniačné stredisko vedeckých informácií z od
boru hudby a hudobných vied. Toto nové hudobné oddelenie ne
má na Slovensku žiadneho predchodcu. Škoda len, že j eho plá
nom sa stavia do cesty nedostatočné priestorové a kádrové 
vybavenie, ktoré je na úrovni spred piatich rokov. (vl) 

TEši NÁS, ak sa píše o našom časopise, samozrejme nie preto, 
že ho vytvára ten či onen, ale hlavne preto, aby sa vôbec vedelo 
medzi hudobnou i nehu1lobnou verejnosťou o existencii nového 
dvojtýždenní.ka určeného pre v še tk ý ch :záujemcov. Zdô
razňujeme posledné dve slová hlavne preto, lebo na Slovenslm 
sa zaužíval názor, ako !<eby hudobná kultúra neslúžila ľuďom 
všetkých sociálnych vrstiev, ale iba vyhranenej skupine ľudí. 
Opakujem: sme radi, ak sa v novinách objaví slovo pochvalné 
i kritické, pretože Jen na základe pripomienok možno budovať 
ďalšiu koncepciu novovzniknutého časopisu. čo si však pomys
lieť o pohotovosti t\ajčítanejšleho slovenského <lenníka SMENA, 
ktorý 7. mája uverejnil ináč veľmi pekné l'iadky o 3. čísle Hu
dobného života, teda dva -dni predtým, než vyšlo s i e d m e 
č í s l o. Mnohí nám hovoria: buďte radi, že sa o vás píše. Ano, 
to je pravda. No ešte r11dšej by sme boli, keby naši kolego
via-novinári reagovali pohotovejšie a možno aj - lwlegiálne:jšie. 

• Z rozhodnutia Výboru 
Zväzu slovenských skladate ľov 
stal sa tajomnlkom Zväzu hu
dobný skladateľ Jura j Hatrík. e Významný slovenský mu
zikológ Ernest Zavarský do
stal za svoju dlhoročnú č in
nosť v oblasti hudobnej histó
rie štátne vyznamenanie Za 
vynikajúcu práC\J. 

e V dňoch 16.-20. mája 
bol hosťom Ministerstva kul
túry Indický hudobný sklada
teľ a muzikológ Sadu Gopan. 
So záujmom sa stretla jeho 
prednáška o indickej hudbe. e V máji a v júni sa koná 
vo Florencii festival staršej i 
súčasnej hudby - Maggio F io
rent!no. Na festivale prevláda 
staršia hudba - najmä baro
ková a klasická, no predvedú 
tu aj skladby XX. storočia, 
napr. Oratórium Mojžiš a Áron 
od A. Schonberga. Z význam
ných umelcov vy&túpia Zubin 
Mehta, Wilhelm Backhaus, 
Svjatoslav Richter , David 
Oistrach, Dietrich F. Dieskau, 
Claudia Abbado a ďalši. , 

e Každý druhý rol~: sn 
v ľar!ž1 koná klavírna sú
ťaž Marguerite Long a hus 
ľová súťaž Jacquesa Thibauta. 
Z Bratislavy na t e:ito súťaž i 
sa začastni ako pozorovateľ 
známy klavirista Michal Karin. 

e S veľkým ohlasom obe
censtva sa v Bostone s tretol 
večer javiskových diel Bélu 
Bartóka. Súbor Bostonske j ope
ry predviedol dva Bartókové 
balety Dreveného princa 
Zázračného mandarína a na 
záver operu Hrad kniežaťa 
Modrofúza. V úlohe Kláry vy
stúpila a. h. popredná buda
peštianska mezosopranistka 
Olga Szonyi. Orchester dirigo
val ďa)šl maďarský umelec Já 
nos Kulka, pôs obiaci na Zápa
de. 

e V sezóne 1969-70 uve die 
Metropo!ltan opera Mascagni
ho Sedliacku .česť a Leoncaval
lových Komediantov. Ďalšími 
pr.emlérami m á byť kompletné 
predvedenie Wagnerovho Rin 
gu, Gluckov Orfeus a Eurydi
ka, Weberov Čarostrelec, Mu
sorgského Boris Godunov ·a 
Belliniho Norma. 

e Lyrická operá v Chicagu 
počíta pre budúcu sezónu s 
premiérami Verdiho Macbetha, 
Pucciniho Madam Butterfly, 
Wa,gnerovho Blúdiaceho Ho
l anďana, Mozartovho Dona Gio
vanniho, Mascagniho Cavalle
t•ie r\!sticany, Ross iniho Bar-

luy) 

biera zo Sevilly a Bellin iho 
Puritánov. 

e V rámci Roku slovenske j 
hudby bol 29. ap ríl a 1969 v 
košickom Dome umenia kon
cert učiteľov ľudových ' š kôl 
umenia v Košiciach. Na pro
grame boli diela J. L. Bellu, 
A. Dvoráka, J. Grešák?, D. 
Kardoša, W. A. Mozarta, H. 
Vieuxtempsa a V. Smitu. Na 
koncerte vystúpil komorný or
chester učiteľov r.šu s diri
gentom J. Grlinwaldom a kvar
teto i trio učiteľov. Je veľmi 
sympatické, že učitelia týchto 
umeleckých škôl popri svo
jom pedagogickom pôsobení 
nezabúdajú ani na verejné 
koncertné vystúpenia. 

8 , Krajské osvetové stredis
ko v Brat islave poriada v 
dňoch· 23.-25. mája 1969 v 
Trenč. Tepliciach Krajs ký fes 
t ival zborového spevu. Pro
gram festivalu, ktorý prebieha 
pod názvom Spevy otčiny za 
účasti najlepších speváckych 
zborov Západoslovenského kra 
ja, bude v duchu národnej a 
vlast enecke j tvorby. v prie
behu 6 koncertov sa predst aví 
15 speváckych zborov, ako 
hosť vystúpi J irkovský s pevác
ky zbor (okr. Chrudim) a 
spevácky zbor Lúčnica - Bra
tislava. Fest ival je rozdelený 
na dve časti. V koncertoch 
detských s peváckych zborov, 
k toré majú názov Zlatá bfána, 
vystúpia známe detské zbory: 
Boleráz, Trnava, Suchá nad 
Parno u, Trenčín, H'úl, Veľké 
Lovce. Rep.ertoár det ských 
s~ev~ckych zborov je takmer 
vylucne zameraný . na tvorbu 
slovens kých skladateľov. V 
ko ncertoch dospelých spevác
kych zborov, k toré sU v dňoch 
2~. a 25. mája odzne je národ
na a. vlastenecká tvorba, úpra
vy ľudových piesní a súčasn á 
tvorba našich skl a dateľov v po
daní miešaných speváckych 
zborov: Topoľčany, Trenčín 
Levice, Modr a, Lúčni ca. ' 

e Na II. absolventskom or
chestrálnom koncerte, ktorý 
b?l 12. apríla v koncertne j sie
m SF s a predstavil klarinetis t a 
J ozef Luptáčik v I<:oncert e pre 
klarinet a orchester A dur od 
W. A. Mozarta. Ďalším účinku
júcim bol Jozef Hošek, ktorý 
prednieso[ Ko ncert pre violu 
a orchester od maďarského 
skladateľa Giula Dávida a na 
záver koncertu odznela VI. 
symfónia C dur F. Schtd· ,·r ta, 
k torú dirigova l št . Rób!, 

/ 



Co sa p á č i v Skandi návi i 

Pop-
• 

ID US IC 

po 
nórsky 

inger Lise - nórska hviezda 

Každá krajina má svojich miláčikov -
spevákov pop-music. Nie je tomu ináč 
ani v Nórsku. Ak si niekto myslí, že Nór
sko je .,zmrznutá krajina" a že Nórov 
snáď nevie rozohriať beatová hudba alebo 
nej aký hit - mýli sa. Po prvé - v Nór
s ku nie je ani tak veľmi zima, ako si to 
mnoht predstavuj(!, a po druhé - mladí 
ľudia tam majO beat a pop-music ako 
u nás. Celosvetovä vlna qeoblšla ani túto 
krajinu. Ale treba hneď na začiatku po
vedať, že pop-music i beat v Nórsku cha
rakterizuje import z USA a Veľkej Bri
tänie. 

Aj keď v Nórsku inklinujú k západnej 
hudbe a obľubujú anglických, americ
kých spevákov a beatové skupiny, majú 
svojho miláčika, svoju hviezdu č. l . J e 
to čistokrvná Nórka, mladá, tempera
mentná, obdivovaná, pôvabná Wencke 
Myhre. Je to speváčka medzinárodného 
formátu, obľúbená najmä v NSR, a preto 
t am je ťažisko veľkej väčšiny jej práce. 
V NSR nahráva na platne, vystupuje v 
televlzli a zastupovala túto krajinu vlani 
v Cannes na MIDEM. No Wencke Myhre 

V L · 

P re<l nedávnom som sa zúčastni l 
š tudijnej cesty do Talianska. Cie

ľom bolo štúdium histórie klasickej gi
tary, ktorá predstavuje na Slovensku 
nóvum. Ved' hra na gitaru sa v posle.d~ 
nom čase stala módou takmer na ka:l
dom hudobnom učilišti. Sústreďuje sa o 
ňu najväčši záujem na ĽŠU, osveto
vých besedách a rudových konzervató
riách. 

Mojou zastávkou v Taliansku boli hu
dobné centrá: Bologna - F lorencia -
Rím. Vo Florencii som sa mal mo:l
nosť oboznámiť v hudobno-vednej Ná
t·odnej knižnici s historicky cennými 
zápismi a teóriou gitary. Tu som si 
vypočul aj niekofko gitarových koncer 
tov z die~ starých talianskych majs trov. 
V Ríme som sa zoznámil s prof. Matil
dou T .. Callandra z Hudobne j akadémie 
z Buenos Aires; Jej vďačím za mnohé 
cenné materiály z oblasti histórie š pa
nielskej klasickej gitary. 

• 

Co všetko sa vybaví v pamäti pri me
ne tohto - pre mnohých romantické
ho - hudobn_ého nástroja! Nie sú to len 
príjem • . é "pohody" pod hviezdnatým ne
bom zá zvuku gitar y, či t emperamentný 
zvuk big- beatových skupín. Pre nad
§encov gitary je v t om aj niečo viac -
kus vážnej klasickej htt(lby, ktorá je, 
žiat, hudobnej verejnosti málo známa. 
Počet koncertov klasickej gitarovej 

'hudby za posledných desať rokov možno 
na Slovensku počítať na prstoch jed 
nej ruky. A je to na škodu veci, lebo 
gitara j e hudobný nástroj s vetmi bo
hatou minulosťou a v XX. storočí ju 
možno smelo označiť za najpopulár
nej ší nástroj na svete. 

Gitara je pot omk om najstarších stm 
nových nástrojov. Ist]j čas sa v kultúr
nej histórii pred pokladalo . že hra na gi
taru je iha m ódou. História v.~alc uká 
zala, že móda prešla, ale gitara zos ta
la. V súčasnej dobe popularita u celo
svetovom meradle nesmierne vzrástla v 
kruh och mladej a strednej generácie. 
Gitara je dnes predmetom umeleckého 
štúdia na hudobných a pedagogick!Ích 
školách. 

O existenci/ t oht o nást roja svedčia 
egyptské a sýr.~ke obrazoué a písomné 
pamiatky. Azda najobľúbenejším cmtic
kQm hudobným ngstrojom bola g_r~cka 

robí česť a j svoje j vlas ti, resp. celej 
Škandinávii. Pretože - ako vie te - me
dzi Nórskom, Švédskom a Dénskom nie 
sú hranice. Napríklad v Oslo s i sadnete 
na vlak a idete do Goteborgu, tak ako 
u nás z Bratislavy do Žiliny; alebo v Mal
mo si sad nete na loď a za 6,50 švédskych 
korún sa dostanete do Kodane a môžete 
s a zúčastniť, povedzme, otvorenia sezó
ny v zábavnom parku. Ol<rem toho napr. 
nórska televíz ia · viac ako často preberá 
programy švédskej te levízie (je to niečo 
podobné ako Praha - Brat is lava ). Teda, 
keď je Wencke Myhre doma v Oslo, vy
stupuje v kabarete alebo muzikali a s tá
va sa magnetom pre publikum. Málokto 
u nás o nej vie, že hrala hlavnú úlohu 
už v t roch celovečerných f ilmoch. 

Ak sl pozrieme rebr!ček nórskej Hit
parády za posledné mesiace, meno Wenc
ke Myhre sa tam neobjavu,je. Zdá sa to 
byť čudné, keď tvrdjm, že je veľmi po
pulárna; no je to ľahko vysvetliteľné. J e 
to preto, že momentálne nemá Wencke 
ž iadnu novú platňu . (Nahrávky zahra
ničných interprétov sú samozrejme ori-

l 

kithara, odkiaľ pochádza aj dnešný ná
zov gUara. Najstaršia písomná pamiat 
Tca o gitare spomína túto udalosť: Na 
prvej kithare hral už Orfeus, keď sa 
plavil po rozbúrenom mori. Vysoká vlna 
však zmietla jeho loď a more vyplavilo 
jeho kitharu k brehom ostrova Lesbos. 
Tu kitharu našiel Terpander ( 7. s tor . 
pred n. let.) a priniesol ju do Sparty. 
Zúčastnil sa všetkých speváckych a 
kítharových stit'aží, v TctorOc11 vraj w
verénne víťazil. Terpande1·ova kithara 
mala sedem strún diatonicky ladených 
od "e" po "e1" a hralo sa na nej prs ta
mi pravej ruky. Na prvých olympijských 
hrách v r oku 554 pred 'n. l. sa súťažilo 
aj v sólovej hre na kitharu. Prvú ofi
ciálnu palmu víťazstva v histórii sólo 
vej hry na kitharu si odniesol Agelaos 
z Tegeje. 

Európa sí na gitaru musela počkal 
temer tritisíc rokov. Po prvýkrát sa ol:l
javuje v Európe na rozhraní VIl. a IX. 
sto,·očia súčasne s prenikaním arabskej 
kuUtíry do Spaniel.ska. Gitara sa v Spa
nielsfcu vel'mi r ýchlo udomácnila a už 
o niekoľko desaťročí sa stala národ
ným rzástrojom. Dnes si nemožno v Spa
n ielsku predstavif r odinu, kde by chý 
bala gi tara. Ak sa v španielskej rodine 
narodí chlapec, do vienka dost áva gita
ru, aby sa čím skôr naučil na nej 1trat. 
Táto tradícia sa zachováva aj v mno
hých lati iJSlco-amerických k rajinách 
(Argentína, Brazília, Mexiko a iné) kam 
ju v dobyl!ačných vojnách priniesli Spa
nieli. Zo Spanielska sa gitara postupne 
.~írila najprv do Talianska a neskôr do 
Franctízska. Veľmi dlho však trvalo, ne:'! 
sa rozšírila do ostatných európskych 
štátov. Až XVIIl. storočie poskytuje 
podmienky na vet ké rozšírenie a upla t 
nenie sa gitary v Európe. Dvorn!Í ná -

A~4,ró Sva,ovla 

gfn~lne - v ängličtlne ; ale äi< má zlskať 
popularitu domáca speváčka alebo spe
vák - zlska ju jedine nahrávkou v nór
iltine - i keď je to event. úprava za 
hraničného hitu). V nórskej Hit-paráde 
sa pravidelne objavuje meno lnger Lise 
Andet'sen; pre nás meno úplne neznáme. 
J e to mladá speváčka, ktoré dobre pre
dáva svoje nahrávky Romeo og Julia (!) 
a Fru Johnsen. Pred mesiacom dostala 
nórsku zlat ú platňu. Spôsob, akým ziska
la túto slávu je trochu odlišný ako j e to 
mu inde. Je to pochopiteľné. Nórsko je, 
čo do počtu obyvateľov, malá kra jina, 
p reto sú aj iné k ritériá. Inger Lise An
dersen získala zlatú platňu za 45 tisíc 
predaných platní Homeo og Julia v Nór
sku a 48 tisíc vo švédsku a za 53 tisíc 
predaných platní piesne Fru Johnsen. 

lnger Lise je mladá, talentovaná, spe
váčka, ktorá sa chce venovať len spie
vaniu; odmietla preto aj ponuky na fil 
movanie. V na jbližšej dobe ju čaka)ú ďal
šie nahrávky a veľké tl)rné po ::;kandi
návii. Ak mám opäť použiť výraz import 
a export - v prípade Inger Lise An
dersen, rozhodne nemožno hovOl'iť o nór
skom exporte tak ako o Wencke Myhre. 
.Jej popularita zostáva ohraničená Škan
dinávskym polostrovom. Ešte jedna za
ujfmavosť : Inger Lise je vyfotografova
ná so zlatou platňou a dvoma populár
nym! nórskymi rýchlokorčuliarmi. Sú to 
vľavo Fred Anton Meier a vpravo Dag 
Fornaess. Nie je náhoda - rýchlokorču
ľovanie je doménou Nórov, je to šport 
populárny ako u nás napriklad hokej a 
športovci majú svoj ích obdivovat·eľov t ak
isto ako speváci. 

S Inger Lise Adersen sa deU o popu
laritu Kirsti Sparboe, k torá zastupovala 
Nórsko v tohoročnej eurovíznej súťaži 
Gr and Prix v Madride. Pieseň, s kto
rou sa v Madride predstavila, je momen
tálne veľmi populárna a pre eurovíznu 
súťa:l ju vybral ,. ľud nórsky v slobod
ných voľbách" . V Nórsku prebiehala súťaž 
piesní (predtým ako vyslali svoj ho zá
stupcu na Grand Prix), táto nahrávka 
bola víťazná a tým sl zabezpečila účasť 
v Madride. Inakš. ~ je Kirsti Sparboe spe 
váčka, ktorá ešt e· nezaznamenala výraz
nejší medzinárod ný úspech a je teda ob
ľ(!benou ,.v kruhu rodinnom ". 
Zatia ľ som hovorila len o nórskych 

speváčkach, nuž teda -- aby sa muži ne
cítili ukrátení: Arne Bendiksen a Ole 
Ivars sú speváci, o ktorých sa v tejto 
krajine v e ľa hovorí. Arne Bendiksen j e 
bývalý manager Wencke Myhre a teraj
šl manager Kirsti Sparboe. (Záležitosti 
Wencke Myhre vzal do rúk papá Myh re, 
spolupráca s Arne Bendiksenom vraj tro
chu šk rípala). No ani jeden ani d ruhý 
nedosahuj ú takú popularitu ako spomí
nané speváčky. Mimochodom, všetci me-

Francisco Tarrega Eixea 

strojár JAKUB AUGUST Z WIEMARV 
začína v Nemecku v roku 1788 vyrábat 
gitary podta španiel skeho vzoru. Cel á 
vtedajšia Európa upadla do akejsi mód
nej horúčky, ktorú predstavovala hra na 
gitaru. Na koncer tných pódiách sa s 
obťubou hrajú skladby starých gita
rových majstrov, ľudia sa sami spru
vádzajú pri speve na gitare, vznikajú 
gitarové súbory, gitara preniká dokonca 
aj do komornej hudby a stáva sa dô
ležitým domácim nástrojom. 

V období romant izmu sa stala gitara 
symbolom a módou. Je známe, že vyni
kajl.ícl umelci a skladatelia XIX. storo
čia, ako SCHUBERT, 'BOCCHEIUNI, C. 
M. WEBER, BERLIOZ, MARSCflNER, 
PAGANINI a iní nielenže !!l}borne hrali 
na gital'e, ale aj pre ňu kompOIW!!ali. 

Koncom XIX. storočia musela git at·a 
na čas ustúpiť rozmachu zdokonaleného 
klavíra. Mnohí skladatelia však naďalej 
ot vorene priznávali, že gttam má pred 
klavírom určité prednosti. Napríklad 
Franz Schubert spr el.Jádzal svoje pies 
ňové diela zväčša gitarou. 

Nové ohnisTco gitarovej klasi cTcej 
hudby (t l'eba pripomentíf, že na t ent o 
účel sa použíua výlučne Iba gUara ... ~pa· 
rtlelka" - s k r uhovým rezonančným 
otvorom na vrchnej flo.~ke ) vznik á na 
prelome XIX. a XX . sto1·očia v Spa
ttiel.~ku. odkiat sa u mohutnej vlne .~ íri 
do oelého sveta. Zak l adá sa tzv. NOV,, 
SP ANI ELS KA SKOLA, ktorej met ódy 
pre/ierajrí v.~etku najzllámej.~ie svetové 
konzer vat óriá. Predstavituiml t ejto No
vej šk olu srí MIGUEL LLOR ET, FRAN
CISCO TÄRREGA a ANDR!t SEGOVTA. 
Tí to slcladatelia kom ponovali , ale aj 
r1pravovall skladbu vf.inikajtícich maj
strov (Hänflla, Haudna, Beet hovena. 
~1cmdel~ohna n in/Íc lt), ab11 tak upozor
nili na j ej .~kvelé t echnické možnosti . 

Dominantnou post al!O(I Novej .~paniel 
~kej iikol11. ~>eik!Ím r efor mátorom qita
•ovej t echnik ll a Vl/n ik ajrícim virtuózom 
!JOl FRA NC/SCO TI.RR EGA Y El X F.A 
Narodil sa 29. novembra 1851. v dedinke 
Villareal v provincii Castell6n. P_od sta-

novän! speváci mäjtl svoje LP platne, tzy, 
,.lacné LP platne". TO' znamená platne, 
ktoré sa predávajú za veľmi prijateľnú 
cenu, pove dala by som, ľudovú cenu, p re
to sa aj dobre predávajú. Sú, pochopi~ 
te ľne, z menej kvalitného materiálu ako 
platne importované, ale čo na tom! Svoj 
účel splnia. 

V Nórsku vydáva jú časopis venovaný, 
pop-music pod názvom Popnytt. V pre 
k lade to znamená ,.pop-správy" - a tým 
sú jeho zameranie a náplň jasné . .:IJ: to 
mesačník, prinliša najnovšie správy a 
správi čky o anglických a amerických spe
vákoch a beatových skupinách, farebné 
fotografie, profily spevá~ov, interview. 
Treba povedať, že napriklad francúzski 
speváci sú v Nórsku takmer neznämi, 
takisto o talianskych spevákoch ' sa de 
facto n ič neplše. Obdiv a nadšenl~ mla
dých Nórov pre Beatles sú stále rovnaké. 
Záujem o anglické beatové skupiny je 
pochopiteľný - v Nórsku beat n ie je na 
výške, a preto všetky sympatie Nórov 
patria importu z Ang)icka. 

O pop-music sa píše pravidelne aj v 
dennlkoch a venujú jej celú stranu nov ín 
(formát ako naša Pravda). V Nórsku je 
papieru dosť - noviny majú denne 24-
30 strän. 

V Nórsku nepoznajú show v take j po• 
dobe ako ju poznáme my - mám na 
mysli napr. vystúpenie Mirellle Mathieu 
alebo Gilberta Bécauda v Ceskosloven
sku. Dôvod? Nie sú vraj na to penia 
ze, n ie je vhodná miestnost. Teda živ6 
Mit·eille Mathleu (alebo hociktorú in6 
hviezdu pop-music) v Osfo asi neuvidia, 
musia sa uspokojiť magnetofónovým pá~ 
som s ,jej repertoárom, alebo si kúpia 
jej najnovšiu LP platňu. Magnetofóna-· 
vých nahl·ávok som videla v obchode 
obrovské množstvo a výber skutočne vy
nikajúci. Takisto LP platne sú v boha~ 
tom výbere, samy sa núka jú, aby s i ich 
ľu6ia kupovali - krásne, priam luxusné 
obaly sú dokonalými pútačmi. V tomto' 
prípade môžeme Nórom závidieť. 
Toľko 'teda o tom, čo je nové v Nór

sku v oblasti pop-music, tak ako som to 
vide la za svojho pobytu v Oslo. Na zäver 
s i dovolím jednu poznámku. Ak by sa 
mladí ľudia v Oslo (a iste aj v inom 
meste) mali rozhodnúť medzi. l yžovačkou, 
(pretože v Nórsku možno lyžovať aj v le
te) ale bo nejakou .,session" - skončilo' 
by sa to v prospech toho prvého. Som 
o tom presvedčená. Afe urobme kothpro
mis: určite by sl so sebou vzali tranzis
tor alebo magnetofón. Pretože existujú tri 
krátke slová, kto ré dovedna tvoria heslo 
mládeže takmer na celom svete, sú ako 
magický kruh a poznajú ich aj v Nórsku: 
I LIKE BEAT - mám rád beat. 

Nina Litschauerová 

roslli uým vedením miestneho tudového 
hudobníka (zvaného Sl epý orJ. námomí·, 
kov") su zoznámil so základmi gitara-; 
vej t echniky. čoskoro sa v.~ak preja"' 
vi lo jeho znamenité hudobné nadanie. 
Rodina sa preto presťahovala rJ.o ValCJH·l 
cie, aby mladému Franciscovi umožnila 
štúdiam. Po troch rokoch odchádza z 
Valencie na Národné konzer vatórium v 
Madride, kde .~tttduje hudobnú teóriu a 
hru na klavír. Pritom sa však stále zdo -· 
konaľuje u súkromného prof esora v hre 
na gitw·u. Keď usporiadal u chýrnom 
madridskom divadle Alhambta svoj prvý 
gitarový koncert, zožal obrovskO 
úspech a t en rozhodol, že sa aj naďa-1 
l ej výlučne venoval gi tare. Po t r ittm-: 
f álnom koncertnom turné včlčšími špa~ 
niel skýmí mestami, ale aj po návšteve 
Franciízska a Anglicka, sa natrvalo usa -< 
dil v Barcelóne. Koniec ži vota strpč o _, 
vala Tárregovi slepota. Ešte níekoU:o 
dní pred smrťou napísal svoje najsláiJ-· 
nej.~ic skladby: ENDECHA-OREMUS a 
ESTUDIO BRILLANTE. Zomrel 15. de -' 
cem bra 1909 v Barcelóne. Tárregova r c .., 
f orma git arovej techniky spočíva pre-' 
dov.~etkým v spôsobe držania nástroja, 
v novej f orme úderu, pri ktorom sa za -: 
pájajtí všetky prst y pravej ruky, v I!C-: 

obyčajfle l ogickom a ríčelnom prst okla-: 
de, v dokonalom vyllžití cel ého hmatni -· 
ka a v nepo.~lednej miere aj u j eh o 
pedaaoglcTcej činnos ti. 

Svetov/Ím gitarov!Ím pedagógom j e 
ANDR~ SEGOVlA. Popri sólovej hl'e sa 
venuje predov.~etkým kompozícii a pe
dagogickej činnosti. V súčasnosti pôsobí 
v Londýne na Krá(ov.~kej akadémii, od-· 
klať pedagogicky a metodicky r.tsmer ..; 
ňuje výučbu gitary na najväčších k on_, 
<:ervatóriách Európy a Ameriky. 

Jedným z j eho žiakov, gitarn vúm vir-1 
t uózom všetkých čias .fe RóBERT MON-: 
TOYA, z vaný "gitarovJ} Pa(J(tnini". Tech - 1 

nika j eho hry j e ohromu}Líca (naj rúr:lt ., 
lej šie troj- a štvorzvuk ové pasáže , f ia-· 
i o let y s bramíl'nort prs t o vor~ t echnikort ) 
a f ascinu jríca. Nepodarilo sa jll ltapo
dobnit' ani najväčším gitaro vým odbor 
níkom. 

V tomt o stručnom pohľade na gitam 
a j ej vznik sme sa prusve(ičil i, že g i 
t ara j e nástroj om nielen s bohatou mi
nulosťou, ale aj prítomnosťort. Veď je 
to práve XX. storočie, IJ ktorom sa gi 
tara stala populárntJm a uznávaniím 
hudobným nástrojom. Tát o významná 
obroda gitary (na Slovensk u sa začí1w 
výučbou na ĽSU, pedagogických ško 
lách, konzer vat óriách), j e znamením, že 
gita;-a s a stáua nástrojom. ktorý pre
n ika . me~en nwdzi naj~/ršle mas11 ľudu, 
ale Je aJ predmet om odbomého št údia. 

Mib,AN KUBJS 
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Bratislavské 
hudobné 
slávnosti 

Po slávnostnom zahájení 
Bratislavských hudobných s láv
ností na bratislavskom hrade 
n asledoval 5. mája prvý sym
fonický koncert festivalu, na 
ktorom sme privítali Štátny 
symfonický orchester mesta 
Kluže z Rumunska pod tak
t ovkou Emila Simona. 

Na výkone rumunských hu
dobníkov i mladého dirigent a 
upútala predovšetkým verva, 
nadšenie. t emperamentná vita
lita, s akou pristupovali k re
produkcii. Na t ú to mincu vsa
dila i dramaturgia ich progra
mu ; zamerala sa predovšétkým 
na diela, k toré umožňovali dô
kladne využiť túto stránku ná
rodného interpretačného na-
tm·elu. · 

úvodná skladba - .čarovné 
zaklínadlá. (lncantatios) od 
Cornela Taranu - ukážkové 
dielo .orientácie vo výdobyt
koch hudobných výrazových 
prostriedkov zo začiatku šesť
desiatych rokov dokumentova
lo jednak bohatstvo fantázie 
svojho autora i snahu inter
prétov o čo najprecíznejšie na
študovanie. 

Pomerne mladý orchester, 
založený v roku 1955 kladie 
pri svojej práci dôraz na vy
zdvihnutie celkovej stavby, na 
presvedčivé stvárnenie hudob
ného obsahu programovaných 
skladieb, čo sa úspešne uplat
nilo pri koncepcii. III. - Li
turgickej symfónie Arthura 
Honeggera. Pripomienku . zne 
sie najviac záverečný medita
t ívny úsek finálnej tretej čas
ti - kde sa autor pr ebojoval 
k vnútornému kľudu a vyrov
naniu. V te jtÓ pasáži žiadalo 
by sa zredukovať príliš s vieti
vý tó n flauty i husH v sólach, 
pretože narúšali celkovú kon
t emplatívnu atmosféru. 

Niekoľk'onásobný víťaz me
a zinárodných husiistických sú
ťaž! - rumunský umelec Ste
fan Ruha je bra tislavskému 
obecenstvu známy z predchá
dzajúc ich vystúpeni. Svoj 
iskrivý naturel, k rásny svieti
vý tón., sugestívny, . vitálny, 
t echnicky imponuj úc! prejav 
pr iliehavo demonštroval v š pa
nielskej symfónii op. 21 pre 
husle a orchester od Eduarda 
Lalu, ktorú pokladáme za zla 
t ý kliniec tohto programu. Je
ho výkon niesol pečať výraz
ne.! individuality a veľkej mu
zikantskej osobnosti. Orches 
t rálny s pr ievod žiadal by ·si 
prec lzne:jšie vypracovanie tak 
v detailoch, ako i v súh~·e 
(záver I. časti). 

Smutnou stránkou tohto 
koncertu bo la zarážajúca ľa
hostajnosť bratislavského obe
censtva, ktoré ignorovalo toto 
poduj at ie. Bolela tým viac. že 

SF Jeh'":ô p rôgrämovan·rm po
zdvihnúť klesajúci diagram 
návštevnosti. Dosiahlo sa však 
to, že veľká časť obecenstva 
(návštevnost sotva dosahovala 
dve tretiny kapacity miestnos
ti ) prišla až na druhé čísl o 
a po prestávke odišla. 

Suk pristupuje k Beethove
novi s veľkou dávkou jedno
duchosti a mužnej lyriky. Ne
dramat izu je zbytočne a dáva 
prednosť jemnejšiemu výberu 
dynamických odtienkov, čo 
vzbudzuje do jem, že miesta 
mi kráča zásluhou sugesUvne
ho, citovo hlbokého prejavu na 
pôde romantizmu. Nemalý po
d iel na tomto dojme má i 
krásny a šťavnatý spevný tón 
jeho stradivárok. Technicky 
tentokrát ne bol Suk v svojej 
obvyklej vynikajúcej forme a 
nedokázal sa vždy vyhnúť 
me9ším intonačným kazom, čo 
však jeho koncP.pciu skladby 
nijako neovplyvnilo. Sotva 
však možno nájsť nejaké pri
pomienky k fantastickej doko
nalosti, s akou predviedol prí
davok - Sarabandu z Bacho
vej suity pre sólové hus le. 

Dit·igent' Košler patrí k 
umelcom, ktorí svoju veľkú 
hudobnosť nevystavujú na ob
div patetickými, okázalými 
gestami; je však dir igentom. 
u ktorých hlbku prežitia cí
time a počujeme. Každá z pro
gramova ných skladieb v jeho 
podani niesla pečať uvedome
lého prístupu, vnútorného na
pätia a tvorivého zaangažova
nia. I keď ku Kríčkovej pre
dohre Modrý vták op. 16 mali 
s me a prior i výhrady po strán
ke d ramaturgickej, nemôžeme 
neuznať akú jemne tieňovanú, 
svojráznu romantickú atmo
sféru dokázal Košler vykúzliť 
i napriek niektorým technic
kým kazom (rušivý intonačný 
lapsus koncertného majstra. A. 
Nemca) z nášho orchestra. 1 

Ešte presvedčivejši výkon 
podal po Beethovenovi orches 
ter v známej V. symfónii op. 
100 · od Sergeja Prokofjeva. 
Dirigent vedel pri t lmočení 
uplatniť bohatstvo s voje;j uve
domel e sputnanej · interpretač
nej fantázie, emocionálnej hlb
ky, presvedčivej a účinnej dy
namickej výstavby bez toho, 
že by sklzaval do nemies t ne 
zmäkčilého presentimentalizo
vania; tento d irigent má dar 
uplatniť j ednotlivé z ložky zo 
š irokej palety s vo.jho výrazo
"'lého ·registra v pravej miere 
a v pravý čas. V tomto zdra
vom základe jeho muzikality 
a v cieľavedomom usmernení 
interpretačnej invencie spočíva 
jeho veľké ume nie. 

** * 
Prvým komot•ným podujatím 

bratislavského festivalu bolo 
dňa l l. mája vystúpe nie zna
menite.i viedenskej koncertnej 
i opernej umelkyne Rotraud 
Hansmannovej, ktoré sa kona
lo v Divadelnom §túdiu V~MU. 

Na svoj celovečerný recital 
zaradil a táto umelkyňa výber 
piesní štyroch nemeckých au
torov Wolfganga Amadea 

Rumunský huslista Stefan Ruha vyst úpil na koncerte $tát nej fil
harmónie z Kluže dňa 5. maja t. r, 

sa jedna lô ô vystúpenie hostí 
z bratského spriateleného štá
tu. 

** * 
Prvé vystúpenie orchest ra 

SF na tohoročných BHS v 
dňoch 7. a 8. mája stavalo · 
jednak na popredných českých 
umelcoch európskeho _ohlasu
na dirigent ovi Zdenkovi Koš
lerovi, na huslistovi Jozefovi 
Sukovi - a sčasti zaradením 
Beethovenovho husľového kon · 
certu - i na dramaturgii. 

Sukov Beethoven nie j e nám 
neznámy, ale i napriek tomu 
uznávame so!lbu .dľéUUatuľgie 

Mozarta (Rident e la calma, 
Wie ungllicklich bin ich, Olse
aux si tous les ans, Dans un 
bois solitaire, Abendepmfin
dung, Der Zauberer), Franza 
Schuberta (An die Nachtigall, 
Sprache der Liebe, Die Forelle, 
Flscherwelse, Soleika I, Solei
ka Il.), fluga Wolfa (Auf einer 
Wanderung, Eln Stlidlein wohl 
der Tag, Zitronen !alter im 
April, Er istis, Elfenlied) a 
Richar<la Straussa (Du meines 
Herzens Kronelein, Die Nacht, 
Waldeinsamkeit, Ach Lieb, ich 
muss nun scheiden, Herr Lenz. 
Schlagende Herzen). Celý ten
to program ~vládala spamäti. 

J ej sýty -"sôprán je znameni
te vyškolený; svojim timbrom 
i neveľkými výrazovými mož
nosťami - od na.i.iemnejšieho, 
a le vždy kvalitného pianissima 

· až po d ramatické vrcholy zna
menite ko nvenuje komornému 
koncertnému prejavu. Hans
mannová má jedi nečne vycib
rený vkus, znamenite vypesto
vaný zmysel a cit pre vyzdvih
nutie charakteristických vlast
ností š týlu. Je j arzená l výra
zových odtienkov .ie neobyčaj
ne bohatý: bllzke sú .ie.i tak 
piesne lyrické, nežné, t klivé l 
rozpustilé , živé, temperament
né ako t ragické i dramatické. 
Pri všetkej svojej vysokej in
teligencii i umeleckej rozva
he, s akou pristupuje k t lmo
čeniu piesn!, pôsobí jej výkon 
dojmom bezprostr ednej zaan
gažovanosti a vysokej muzika-
lity. . 

Bolo to umenie, z k torého 
sa môžu u čiť naši koncertní 
operní speváci, pedagógovia i 
poslucháči. I napriek tomu, že 
sa jednalo o taký vynika júci 
výkon, celková návštevnosť 
podujatia nepresahovala ani 
pol stovky. Fes tival netvoria 
len špičkové výkony umelcov, 
ale i celková s lávnostná atmo
sféra, ktorú bez prime raného 
záuj mu obecenstva n ie je mož
né vytvoriť . Potom škoda obe
tovať financ ie, ktoré naša spo
ločnosť ven uje na tieto úče 
ly. 

S jedinou výnimkou (Wolfo
va Elfenlied) k lavírny sprie - ' 
vod zas!. umelca Michala Ka
r ina n iesol všetky znaky jeho 
vzorového komorného prejavu 
s obdivuhodnou kultúrou tónu, 
s príkladnou noblesou, s bo
hatou · fantáziou a emocion{tl
nou hlbkou. 

vk 

Hudba 
na východe 

Po otváracom koncerte XIV. 
košickej hudob nej jar i (16. 
ap rl! a) predstavila sa košic
kému publiku 23. ap rila 1969 
svojím recitálom anglická hus
li stka pol'sko-nemeckého pô
vodu Mary Ne me t. Na progra
me nemala nijaké efek tné 
skla,dby husľovej svetovej li
teratúry, ale perfektnou tech
nikou a muzikálnou interpre
táciou s i získala poslucháčov 
na jmä v J . Sukových Štyroch 
skladbách pre husle a k lavír 
op 17 (jednu z nich opakovala 
ako pr !davok) a v. K. Szyma
novského Sonáte d mol pre 
husle a k lavír op. 9. Nedosta
točná zohratosť s klaviristom 
Milanom Klin čikom sa na.iviac 
pre;javila v Beethovenovej So
náte pre husle a klavfr c mol 
op. 30 č . 2. Možno pľáve pre
to celkový výkon M. Nem e 
tovej vyznel takmer v ;jedne j 
rovine bez očakávaných vrcho
lov vyplývajúcich zo stavby 
tak dramatických diel ako 
Beethovenova Sonáta, ale aj G. 
Tartiniho Sonáta pre hus le a 
klavlr g mol (Diablov trilok) . 
Ide o pomerne mladú huslist 
ku s dostatočným talentom a 
technikou husl'ove j hry, a pre
to o nej môžeme ešte veľa 
počuť v budúcnosti. 

Štátna Wharmónia v -Koši
ciach 50. apríla 1969 mala v 
Košiciach svoje druhé vystú 
penie so svojím druhým diri 
gentom a stálym hosťom -
zaslúžilým umelcom Ladisla
vom Holoubkom. Druhý naštu
dovaný program sa niesol v 
znamení českej a slovens kej 
hudby, keď celä prvá polovica 
programu tvorila určitý štýlo
vý celok od Dvoi'ákovej sym
[onicke.i básne Vodník cez Slo
vácku suitu op. 32 od V. No
váka až po predohru Já nošíko
vi c hlapci op. 21 národného 
umela Alexandra Moyzesa. Tie 
to zdanlivo populárne a fol
klórnymi prvkami pretkané 
skladby znamenajú pre mnohé 
orchestre vefkú prekážku k 
čistote interpretačného štýlu. 
Umelecké majstrovstvo a veľ
kú skúsenosť dirigenta Ladi
s lava Holoubka treba vidieť v 
tom, že vedel vyťažiť z mladé 
ho kcšického orchestra výkon, 
kto1:ý nij ako nezaostáva za 
!U·oyňou otváracieho koncertu 
Štátnej filharmóni e. Nadšenie 
a disciplinovanosť orchestra 
boli aj na tomto koncerte zá
kladnými hodnota mi zdravého 
umelecl<ého rastu celého tele
sa. V druhej polovici odzne
la Beethovenova Symfónia 
C dur č. l op. 21, ktorä bola 
ďalšou previerkou schopnosti 

~rcfie'stra vyrovnať si so zA· 
kladným svetovým s ymfonic
kým repertoárom. Aj v poda
ní te jto symfónie ukázal L. 
Holoubek zmysel pre vypraco
vanosť jednotlivých celkov die
la v každej nástrojovej sku
pine. Takáto precízna práca s 
orchestrom iste prinesie svo
je dobré ovocie. 

Št átna filharmónia v Koši
ciach druhým koncertom vstú
pila do obdobia všednej kon
certnej činnosti. Záuje m obe
censtva o tento druhý koncert 
bol menší ako na slávnostnom 
otváracom koncerte, ale nie 
tak malý, aby s me mohli ho 
voriť o nezáujme koši ckého 
obecenstva. Pravda, už tu mu
s í nastúpiť ciel'avedomé budo
vanie poslucháčskej základne. 
Aj to patri k základným úlo
hám nového umeleckého telesa 
v Košiciach. Vysoká umelecká 
úroveň výkonov orchestra a 
dobrá · organizačná práca sú 
na jlep šími zárukami budúc ich 
úspechov. 

Mária Potemrovä 

cavalleria 
rusticana 1969 

Drvivá časť českej hudobne j 
kritiky zaujímala k veristic
kej opere vždy jednoznačne 
kritické, odmietavé s tanovisko. 
Ako-tak vzala na milosť naj
vyda renej šie diela Pucciniho 
všetko osta tné bolo pre ňu 
kokta ilom krvavej banality, 
malomeštiackeho sent imentu a 
lacných melódií. Keďže sa in
scenáciám veris ticke j t vorby 
venovala minimálna pozornost 
(zverovali sa často tre ťoradým 
umeleckým silám divadiel ), 
výsledok býval žalostný, čo 
zasa len po tvrdzovalo, že ide o 
diela umelecky podpriemerné. 
O dokonalú rehab ilitáciu pro
filových diel operného verizmu 
- populárnej dvojice CAV + 
PAG (Mascagniho Sedliacka 
česť a Leoncavallovi Kome
dianti) - postaral sa pred ne
dávnom v brnenskej opere re 
žisér Václav Véžník. V reali
zácii dal obom d ielam to bez 
čoho sú ozaj 'iba sentime'ntá l
nym odvarom: dynamickú di 
vadelnosť, realistiol,<ú obraz
nosť a nefalšovanú atmqsf.éru 
talíánskeho juhu. · 
: Véžník posunul príbeh Ca
~a~ler_i~ do naš ej najsúčasnej
:eJ sucasnosti. Po tvrdil pritom, 
ze prvky' verizmu a neorealiz 
m': vyr astajú z jedného ko
rena, z podobného umelecké
ho videnia skutočnosti, že neo
realizmus je novou metamor
fózo_u· verizmu. Preto aj do 
~ovy posun, k torý predstavu
Je skoro celé storočie, nepôso
bil násilne, naopak, vypichol z 
Vergovho príbehu to podstat
né - drámu vášní, k to rá v s ú
časných reáliách pôsobí vie 
ryhodnejš ie, než v zapráše
ných kos týmoch z konca m i
·nulého storočia. Brnenská CAV 
je perfektné iluzívne d ivad lo, 
veľmi pt·ipomínajúce - a j do
konalosťou predvedenia - Ze
f irelliho Bohému. Véžnikova 
úloha bola o to ťažšia, ale aj 
~~a~neJ~ia, že musel vytvoriť 
tluz!ll z1vota, ktorý ve ľmi dob
re poznáme z dneš ných talian
skych filmov. Šálkova varia
bilná scéna na točni vytvára. 
niekoľko hracích pr iestorov -
námestie s chrámom. krčmu, 
dom Turidda, ulicu pred do
mom Alfia . Na tejto scéne vy
čaril režisér sviatočné slnečné 
r áno malého sicflskeho mesteč 
~ ? s . vyobliekanými, oddychu
.l UCJ mJ sedliakmi, s procesiou, 
farárom a miništrantami, s ka
melotom, pouli čnými predavač
mi a karabin ieram i na nepo
strádateľných bicykloch. Nie je 
~~ statický živý obraz , je t o 
ztvot sám, pretože všetko je 
v neustálej akcii. Občania de
batujú pri víne, matka hreší 
neposlušné dieťa, dievčatá lis 
tu jú vo filmovom magazine a 
z~r~veň _koketujú s postávajú
CJm! mladencami, námestičkom 
sa mihne nápadne oblečená 
~~os~iťlítka. Na pozädi tejto 
Zl VeJ,. ale v podstate všednej 
a pokojnej hladiny vidieckeho 
života odohráva sa kontrastne 
vypätý t rag ický príbeh štvor
uholníka. 

V predohre so "Sicilianou" 
Turidda rozohral režisér v 
stručnom náznaku akcie -
vychádzajúc z hudobných mo
tívov - predhistóriu konflik
tu. Jeho prítomnosť sa potom 
vinie celým príbehom (i čis
te dekorujúcimi scénami) ako 
nejaké fá tum. Takmer sústav
ná prítomnosť zboru a kom
parzistov a ich individualizo
vané konanie pomáha odstr á-

niť 'statické ä dramaticky nfá .. 
lo nosné scény, ako je v pr
vom r ade dlhý orchestrálny 
úvod a oba vstupné zbory. 
Vežník majstrovsky narába s 
kontrastom, ako stavebným 
dramat ickým pt·vkom. Napri 
klad vo výbere typov a v icli 
kostýmovaní: oprot i nenápad
nej, skromne oblečenej San
t uzze stavia Lotu, sexbombu s 
h lbokým výstrihom a vyzýva
v,ými mini. Turiddu je m la 
dý, bujný, sympatický, moder
ne oblečený fešák - Alf io 
svojou chudou, šľachovitou 
postavou, čiernym oblekom a 
bielou košeľou bez viazanky 
zodpovedá predstavám !:itai-šie
ho, konzerva tívneho dedinča
na, človeka s tarého sveta ne• 
poškvrnite l'nej ct i a vendetty. 
Vzťahy medzi h lavnými postH
vami sú vybudované presved
čivo , kolorovanie prostredia· 
ich nijako nenarúša. Jed inú 
výhradu možno mať k prJiiš 
nému rozohra tiu pijáckej scé
ny, kde bohatosť akcie potláča" 
na minimum hudobný účinok, 
aj keď Turiddov popevok ne
prináša z hudobnodramatické 
ho hľadiska závažné momen
ty. 

Smerom k súčasnosti s ú po.o 
sunutí i Komedianti, ho'ci na
príklad štylizované kost.ýmy sa 
vymykajú presnému histor ic
kému zatriedeniu. PAG priná
šajú menej možnost í na deko
rovanie prostr edia, zato vil1c 
priestoru pre vytváranie jed
notlivých charakterov. a ich 
vzáj omných vzťahov. Postavy 
Vežnlk opäť výraz ne typizuJe: 
starnúci, prešedivelý, nepríťaž
livý Canio, jeho mladá, krás na, 
Qeukojená žena Nedda, koneč
ne raz s prevláda júcimi črla
mi pobehlice, než ,.nevinnej 
madony", Tonio, ktorého in
t rigy nie sú . len dôsledkom 
odmietnutia, ale aj fyzickej 
zakomplexovanosti. · Inscenačný 
tvar Komediantov nie .i e t a k 
dokonalý ako predstavenie 
Mascagniho opery, ktorej, zdá 
sa, venoval režisér viac po
zornosti. Komparzné s.cény 
vyznievajú oveľa ,.opernejšie", 
miestami cítiť nedostatok tem
pa, scéna medzi Neddou a To
niom, ktorá predchádza než 
nému duetu zaľúbencov, s i 
kontrastne žiadala väčšie dra
matické vygradovanie. Mimo
riadne presvedčivo vyzn'i-e.~a . . 
však záver prvého dejstva" "á"'' 
celý druhý obraz ,.divadla na 
divadle", pôsobivým detailom v 
samom závere opery j e bodo
vým r eflek torom do šer a na
sviet ená tvár nešťastného Ca
nia pod komediantskou mas
kou. 

Ak režisér z oboch opier vy
tvoril plnokrvné divadlo, zod
povedajúce duchu verizmu, 
nemožno to tvrdiť o hudobnom 
naštudovaní Jana štycha. Chý
bala mu talianska verva, zdô
raznenie citovosti partitúry, 
ktorá neraz prerastá až do hy
perbolizovaného a fektu, SkÔr 
ho charakterizovala rytmická 
stmulosť, nedostatok dyna
mických kont rastov, tempová 
jednotvárnosť a málo zmyslu 
pre uvoľnenosť veristickej 
frázy. V CAV predimenzovaný 
zvuk orchest ra občas prekrý
va! sólistov a veľkosťou plôch 
pripomínal Wagnera, ku kto 
rému m á Mascagni v orchestri 
dosť blízko, pravda, až v ne 
skorších operách. 

Spevácke výkony neprevyšu
jú slušný priemer. Platí to ci 
San~uzze M. Blahušiakove.i, 
Tunddovi J. Olejnička a To
niovi V. Halíi'a. úzky a málo 
farebný barytón s. Bechynské 
ho zostal. úlohe Al fia veľa dl:l.
ný. Prekvapujúco lepš ie sl 
viedo l v náročnom prológu z 
PAG. Vysloveným sklamaním 
bola Nedda J. Krátkej, kto1·á 
na svoj part nestačila najmä 
rozsahom. Zato R. Tuček aj v 
malej úlohe Silvia presvedčil 
o .. svojich. ~lasov~ch dispozí
crach, . naJma o peknej farbe 
materrálu. A tak je v oboch 
predstaveniach vlastne iba je
den špičkový výkon - skv~lý 
Canio hosťujúceho J . Zahrad 
níčka. Jeho tenor má farbu 
fantastické dychové dispozíci~ 
a skvelé výšky. V talianskom 
odbore je dnes Zahradníček u 
nás celkom určite bez konku
rencie, škoda, že má t ak málo 
prlležitostí spievať v zahra nf 
č!. 

Režisér Vežník sa v [>ulleti
ne pokúša zasväteným člán 
kom o r ehabilitáciu verizmu. 
Oveľä plnšie, presvedčivejšie a 
jednoznačnejšie poslúžil veci 
svojimi inscenáciami. Sú pr-· 
vým výrazným predpokladom l( 
objektivizácii poh l'adu na jed
mt sk ladate l'skú epochu. 

Jaroslav Blaho 



HLÁS ORGANIZÁTORA 
U;i d lhší čas prebieha u nás akcia 

pqd názvom Rok slovenskej hudby. 
S j e j hlavičkou sa stretne občan na 
plagátoch, každú chvíľu sa avizuje 
v rozhlase, v televfz!i, pri koncer
t och čítame poznámku - v rámci 
Boku slovenskej hudby. Napriek to
muto náporu ,.hlavičky" i niekto
r,ým ofi.ciálnym oznámeniam v tlači 
s a zdá, že verejnosť nevie celkom 
presne , o čo v t ejt o akcii ide. Polo
žili sme preto niekoľko otázok dr . 
Zdenkovi Nováčkovi, vedúcemu prí
pravného výboru Roku slovenskej 
hudby. 

e Ako sa prišlo na myšlienku Ro
ku slovenskej hudby a čo je cieľom 
a zmyslom tohto podujatia ? 

- Myšlienka Roku vyšla zo Zvä
zu slovenských skladateľov, ale a j 
iných inš titúcií a je j poriadanie ma
.Jo byť z príležitos t i 50. výroči a sa
mostatného štátu. 

Prípravný výbor si dal za cie ľ uro
biť v rámci Roku pomerne ucelen ú 

ROK 

že sa v úst rednej tlači vôbec neko
mentuj ú akcie mimo Bratislavy, len 
občas referujú o ni·Ch okresné a 
krajské časopisy. Nevie sa napr . o 
veľkom cyk le koncertov našich spe
vákov v severných čechách, o kon· 
certoch slovenskej hudby v českých 
Budejoviciach a j užných čechách 
Permanentne bežia desiatky koncer · 
tov na vidieku. 
čo sa týka pozitívnych výsledkov. 

s ú to podľa mňa hlavne tieto: mi
moriadne vydarené aut ors ké večier 
ky, rozšíre nie slovenskej hudby v 
osnovách a vyučovacom programe 
umeleckých škôl, ďalej propagácia 
s lovenskej hudby, ktorú robia naše 
kultúrne zar iadenia v zahraničí (čsl. 
kultúrne stánky ) a ve ľmi si cením 
ohlas drobného propagačného . mate 
riálu, ktorý bol v angličtine a nem
čine zaslaný zahraničným rozhlaso
vým a televíznym staniciam. 

e V čom sa tento ohlas prejavil ? 
V záu jme o uvádzanie slovens kej 
hudby? 

- Nejde vari . ani o ohlas, ale skôr 
o pozitívne pri jatie týchto ma ter iá-

SLOVENSKEJ 
HUDBY 
prehl iadku závažných kômpozičných 
hodnôt, ktoré vznikli za posledných 
50 rokov exis_t encie slovenske j hud
by, rozložiť j u na celý rok a rozšíriť 
pokiaľ možno do cele j republiky. 

e Ide teda o r eprezentatívnu pré-
hlha'á}u slovenskej hudby? . . ; 

- To bolo cieľom. Popri ozaj re
prezentat ívnych dielach s a hrajú a j 
tie, ktoré s i určitú pozornosť zaslú
žia, i keď !ch nemôžeme označiť vy
s lovene ako reprezent atívne. 

e Akú pr edstavu o koncepcii po
du jatí Roku mal prípravný výbor? 
Vypracoval sa presný dramaturgicl<ý 
plán tohto podujatia? 

- Výbor si n ajprv vyžiadal pod
klady od jednotlivých inštitúcií, kto
ré s a na Roku slovenskej hudby po
d ieľajú: Slovenske j filhar mónie, roz
hlasu, televízie, Národného divadla, 
Slovkoncer tu (Koncer tne j a divadel
ne j kancelárie ). Supr aphonu a ume
lecký.ch š kôl. Na základe týchto 
podkladov sa prípr avný výbor sna:
žll vyváž iť j ednotnejšiu koncepciu a 
od porúčal niektorým inštit úciám 
zme ny, ak sa na niektoré diela za
budlo. alebo ak vznikli disproporcie 
pr i uvádzaní niektorých skladateľov. 
Príp ravný výbor vlastne s t anovil iba 
rá mcovú koncepciu, vlastná ,.mani
pulácia'' už potom zost áva na jed
notlivých inšt itúciách. Zdá sa mi, že 
t ieto nevede li vytvoriť určité domi
nanty v rámci t ohto podujatiä, k to 
ré chýbajú. 

f áto rámcová koncepcia je zachy
te ná v bullet ine Roku, i keď sa v 
priebehu akcie urobili a j urč ité zme
ny. Ale také dve t r et iny podujat! 
t u avizovaných sa už realizovali, 
mnohé akcie boli ozaj vydarené, ako 
napr. zjazd funkcionárov Kruhov 
priateľov umenia a iné. ú loha prí
pravného výboru je s kôr v tom, aby 
dáva l podnety a kont r oloval, či sa 
plá n podu jatr Roku plní. \ 

e Myslíte teda, 
s lovenske j hudby 
vašich predstáv? 
pozitíva? 

že podujatia Roku 
_prebiehajú podľa 
Co l odnotíte ako 

- Ešte na jar to vyzeralo tak, že 
akcia dostane plný rozlet a ja som 
si od nej veľa sľuboval. P riamo sa 
hlásili t elesá z Čiech (napr. Ost rav
s ký symfonický or chester, orchester 
!?'OK Praha, Kar lovarský symfonický 
orchester ), ktoré chceli uvádzaním 
s lovenske j hudby p articipovat na ak 
e li. Po auguste došlo k poklesu zdra
ve j aktivity rôznych inštitúcii a sľu
by. ktoré boli dané pr edtým, sa už 
tak nadšene neplnili. Pr esne ich pln! 
iba Slovkoncert a telev!zia. 

Pr edsa si však myslím, že obraz 
o šírke ce le j akcie je t rocha skres 
lený v j e j nepros pech, hlavne tým, 

lov v tom, že sa t ieto inštitúcie do
zvede li o slovenskej hudbe viac, ako 
doteraz. Prišla už a j ne jaká koreš
IJondencia, z k tore j vidieť urč itú zve 
d avosť o slovenské skladby. 

-e ·Domnievate sa, že sa akciu Rok 
slov~nskej hudby -:- a ~~da . s loven 
skú hudbu, o ktorú tu ide . podarilo 
dostať skutočne do vedomia ver ej 
nosti? Snáď toto by malo byt hlav
ným zmyslom takýchto podujatí? 

- Rokom s a podarilo dosta ť s lo
vens kú hudbu do oblasti a na pro
gr amy or chestrov, kde ju predtým 
odmietali, h lavne do Čie ch . čo sa 
však týka efektu v národe, myslím, 
že nebude až t aký veľký , ako s om 
to pôvodne očakával. 

e Prečo? V čom vidíte prí činu ? 

- Príčiny sú podľa mňa asi t ie 
to: l . niektor é inšt itúcie nevrhll do 
cele j akcie t ú o rganizačnú s ilu, akú 
sme očakávali, 2. celková ps ychóza 
sa nezdá byť priaznivá pre zámer
nú pt·ácu s publikom, 3. jednou ta 
kouto akciou sa nedá vyriešiť fakt , 
že n aše publikum, hlavne na vidie
ku, sa nevie ešte vyrovnať s hudbou 
20. storočia, 4. v poslednom čase 
už máme aj finančné st aros ti s uspo 
radúvaním koncertov, veľmi zdraželi 
napr. koncertné siene a pod., t ak že 
~~štit~cie organizačne pok ryjú men
Sl pocet koncertov, ako sme pôvodn~> 
chceli. 

e J edným z hlavných momentov 
p~i získavaní záujmu verejnosti j e 
vsak otázka foriem, akými sa jej 
slovenská hudba predkladá. Nejde len 
o kvantitu - spomeniem ako prí
ldad televíziu, kde by sa iste dáli 
J!ájsť aj v rámci Roku iné spôsoby. 
Co urobil organizačný výbor v tom
to s mere? 

- Mnohé organizačné for my sa 
dohodli presne, rio pr evažne sa veci 
nechali na najvlast nej šej úvahe a 
možnos tiach j ednotlivých inšt it úcií. 
Súhlasfm s tým, že by sa dali nájsť 
a.i vhodnejš ie. 

e Kto zabezpečuje finančne Rok 
slovenskej hudby a aké finančné pro
st riedky s i celkove :jeho u sporiada
nie vyžiadalo ? 

- Finančne ho podporu je te raj 
šie Ministerst vo kultúry. Jednotlivé 
inštitúcie s i však samy na prácu na
viac získali ešte rôzne dodatočné 
položky. Celkove však nevie m po
vedať, koľko finančných prostried
kov si Rok slovenske j hudby vyžia 
da. Organizačný výbor ma l k dispo · 
zíci i len malý fond na propag;íciu 
a organizovanie elf'mPnt árnvch z;l . 

ležitostl. 
Zhovárala sa: -h·· 

HLAS KRITIKA 
Zmocňuje sa ma pocit márnosti a 

zbytočnost i , keď chytám pero, aby 
som napisal n iekoľko svojich - vy. 
slovene subjektívnych poznámok -
na okraj tzv. Roku s lovenskej hud-
by. Priznávam sa, že nebyť môjho 
sľubu redakcii Hudobného života, 
nikdy tie to riadky neuzrú svetlo s ve
ta, veď prichádzaj ú prakticky už len 
.,ex post" - alebo ešte výstižnejšie : 
··~ krížikom po funuse". Vše tko je 
uz rozbehnuté, rozplánované a . . . 
t<rátko: sotva už t e j to akcii pomô
zu. Lež . . . 
Ťažko sa zmieriť s tým, že sa 

pre márnila opäť jedna prí l ežitosť -
skutočne reá lna - dosta ť s loven
skú hudobnú kultúru, zvlášť t o, čo 
sa zvyk ne nazývať slovenskou mo
dernou, do vedomia slovenského ná
roda (hoci jej kvality už neraz oce 
nilo a i v súčasnej dobe oceňuj e a j 
zahraničie). Pritom najsmutnejšie na 
c~lej veci je, že nechýbala dobrá 
voľa u mnohých zúčastnených - zdá 
sa mi však, že chýbalo a dodnes 

. cht ba viac premyslenosti, organizač
neJ pohotovosti a nadšenia v koor 
dinačnom centre: v prípravnom vý-
bore Roku. · 

Ako s i totiž inak vysvet liť skutoč
nosť, že 'hoci myšlienka Roku slo
venskej hudby - ktorá vznikÍa vo 
Z~äze , ~lovenských sklada te !'ov pred 
mekolkyml rokmi - prinies la dote
r az t akú_ malú úrodu ? Hoci jej bolo 
venovanych množstvo schôdzi a z 
nich plynúcich plr'''"'rátov, ef-ekt -
čo do výsledkov -· ie neúmerný ná
r:nahe. Veď dnes - už pol r oka po 
J~ho otvorení - okrem niekoľko ľu 
di sotva k to vie, čo to vlastne ten 
Hok s lovenskej hudby je ! 

Logickou odpoveďou na túto otáz 
ku by ma lo byť, že Rok slovenskej 
hudby je dramaturgicky premysle 
nou a organizačne všestranne zabez
p:čenou dlhotrvajúcou a kciou ( resp. 
s uhr no?" via: erých akcií navzájom 
skoo.rdmovanych), ktorá by do ve
do~la verejnosti vniesla repr ez-en
ta tJvne -~odqoty najmä posledného 
polstoroc1a slove nského hudobného 
umenia --:: r~prezentantivne v para
me tre vyvoJového medzníka, alebo 
aspoň cha rakterist ického tvaru v do 
be ~vojho vzniku, ako aj v zmysle 
nadcasovej platnosti. 

Zodpovedá však Rok s lovénske.i 
hudby tomuto poňatiu'! 

:l:ia ľ, nie! Namiesto koncepcie ho 
cha:a.k5~ri~':'j~ .. i.rp.provi~ácia - v 9r.- ., , 

. qa \11Za~ n9.n!. ! dr?!n9tu!:9.iS].(onl smt:l re 
Nie že ' by sa ·'bó1i na·j prv · vybt'al i 
sk ladby, k toré by vy tvorili jeho pev
nú kostru. Prípravný výbor zvol il 
opačný postup : sondoval u .iednotli 
v,ých t elies, inštitúcií a umelcov, čo 
s ú ochotní v rámci t e j to akcie pred
vies ť (na spôsob zbiera nia do klobú
ka) . Výsledok ? Väčš in a nahlásila to , 
čo už mala dávno pr ipravené - 8 

tak nie d iv, že o repr ezentatlvnost! 
Roku slovenskej hudby ťažko hovo
riť. Naviac - ne jedno z programo
vaných d ie l nezazne lo v j eho rámci 
ani raz (ako príklad uvádzam Báz li 
kovu operu Pete r a Lucia v operP 
SND). 

Is teže, v rozhlase, te levízi i, občas 

i v Divadle hudby a na koncertoch 
sa hrá s lovenská skladba pod hla
vičkou Roku slovenskej hudby. Nie 
.ie vš ak tá to nálepka púhou formali 
tou ? Veď slove nská hudba ta m t ak 
či . onak pa tr í a k je j atraktlvnosti 
nepomôže tent o "prHepok" . (Tým sa 
nechcem dotknúť záslužnej práce 
hudobných redakcii bratislavského 
rozhlasu - ale j edna lastovička jar 
neurobí a okr.em t oho - vrelý vzťah 
rozhlasu k súčasnej hudbe je chva -

. labohu staršieho dáta). 
Chýba však veľmi cite ľne propa~ 

gačná práca v t om najlepšom slova 
zmysle. Lež dramaturgia a propa- · 
(Jácia sú spoj ité nádoby: ako možno 
robiť r eklamu niečomu , čo vyzer á 
ako rapsod ické (alebo aleatorické) 
pi}le · miHe ? Stač! si pozrieť bulle· 
tin Roku - t ermíny podujatí sil 
zväčša príbližné, alebo dokonca vô
bec žiadne! 

Pritom nemožno tvrdiť. že súčasná

zložitá doba by nebola priaznivou 
pôdou pre Rok slovenske j hudby. Na
opak! Veď práve v uplynulom roku 
sme zažili neobvyklý rozmach vlas 
teneckého cítenia, ktoré s nevšed
ným záu j mom ob javovalo. hodnot~ 
dovtedy neprávom obchádzané, zaml · 
čované alebo priamo diskriminova 
né. Túto vlasteneckú vlnu s! všimli 
divadlá - najmä v Čechách a na 
Mor ave, nevšimli si .i u však, alebo 
ju nedokázali využiť príslušníci hu 
dobnej obce, na bedrách ktorých 
spočlv a úloha starať sa o j e.i s po
ločenské uplatnenie. ' Organizát o ri 
Roku slovenske j hudby oredovšet · 
kým ... 

Igor Vajda 

No margo . výstavy Béla Bartók 
a Slovensko 

Stále živý odkaz 
p r ed 70 r okmi odi siel z Br at islavy ulco mladý matu-' 

r ant na h udobné štúdi a a potom do šír eho sveta 
j eden z najvýznamnej ších hudobných umelcov nášho 
storočia - Béla Bartólc. Od doby, kedy .~a objavi li jeho 
prvé c1iela na európskych lconcer tných pód iách, pôsobil 
prekvapu j úco nový, v západoeur ópskej hudbe dovtedy 
nepočutý tón. Bar t ák načrel do ľudovej kultúry svojho 
nár oda i národov susedných a p1·edstavil formy ľudo -: 
vého hudobného myslenia v ich najlapiclárrzej šej a sú -· 
časne naj prepracova!lej ile j podobe. No vá melodilca, 
zvlášt ne pôsobiaca tonalita naj star!iích vr stiev ľudovej 
kultúry, bohato členená rytmilca, vymykajríca sa z r ám
ca konvenčných predstáv, to viietlco sa opájalo s obdi-· 
vuhodnou presnosťou a stavebltOll · silou. sturých maj -: 
str ov; najdômysel nejšia polyf ónia sa ttt .~Lretáva s pro.~ -· 
tou homof óniou, j ednoduchá d iatoniTca so zloži tort ehro 
rnat ikou, polytonálne r iešené tíseky s novoobjaoenott 
sugesciou jednoduchého dvojhl asu, wzi.~ona; nespútaná 
vášeň s chlad11ým rowmom, bezmedzná vôľa olniahntd 
svojím umením vonkajší svet s pokor nou. meditatívnos
fou. V dobe keď Eur ópa horúčkovite hľadala nový v1jraz 
i tvar a keď sa zvýšeným pttlzom umelcov stála bez-· 
medzná snaha ľudského génia v hľadaní novej pr avdy, 
v identif ik ácii nových ži votných pocitov, zapôsobila 
Bartókova hudba veľmi sil ne. Mladý východoeurópsky 
barbar, súčasne tak drsný a jednoduch(/ aTco vzdelamj 
a zl ožitý vzbudil obd i v i r ozpaky. Konštatovalo sa. že 
Bar t ák hľadá (a n ie bez úspechov), že sa mu podarilo 
vyzdvihntít prvky ľudovej k ulttí r y do novej hudobnej 
reči a kompozičnej techniky, že je svoj r áznym t!Jpom 
moderného skladateľa. Bola to pra vda, hoci ne1íp!ná .• 
obchádzajúca mnohé podstatné črty Bar tókovlw "'Ile -: 
nia. Pozastcwme sa na chvíľu pr i týchto konštatova-· 
niach. 

Béla Bartók pri zápise ľudových piesn-í v Sedmohradsku 
(r ok 1910). 

,,j_·, 

A k hovor íme o Bar tólcovom. vzťahu k ľudoc( n .kttllú-
ram podunajsk ých nár odov, musíme ,,i Lucdomif , 

ze už pred Bartókom (počnúc XIX. storočím) obj avilo 
umenie ľudový prejav a možnosť ako nwi nadväzovať. 
Bar tókov vzťah Je ľudovým kultúr am je v~alc v Eu r ópe 
predsa len nový. Nie je to vzťah r omanticlqj s r ousse
auovským k ultom tudovost i, nie je t o vzťah naturali s
tický, ani národno - rojčenecký, ani meštiacko-úpadko 
vý. Pr·áve Bar tókovi súčasníci si namýšľali, že poznajú 
ľudovú hudbu a že ju majú radi, no poznali z nej pr a
málo - iba to, čo módna zábavka na tej to kulttíre ob-· 
díuovala a čo z ne; meštiactvo na prelome storočí 
potrebovalo. Barták - dopíňajúc suo je wncleck i: po
znanie usilov1wu vedeekou činnosťou, pr isti.Í píl kr il cc ku 
ku kom pleJ.·u. ľudovej hudby a hľadal v nej skutočne 
čo najčistejší umelecký prejav. Nacionálny šovin iz mus 
/Jol tu potlačený snahami o . poznanie špecificTcých etnic -, 
lcých '· l11'vk'ov., o·"·h(adcmie pr avÝ,Ch wneleclcých ~ hodml t . • Z ostúperiie ·k základnfjm tvarom ľudovf;~w- wnqnia 

neznfJmená··u · BartóJca prázdny exotizmu,s, ani tla -· 
podo·bovanie vonkajších , f oriem, ale odhaľo'van!e z,á-· 
kladných 'právd· ľttdopél!o m yslenia a cez ne nové po.
znan ie' ·života.~ Jeho surovo -pravdi vé, . vo výstižnos.l i 
uchopenia ; až iarážajrí.ee a strhujúce tlm.očenie myšlien: 

·Iey · v '•umeleck om diele, to je. Bartókova •pravá kor;išt, 
z poznania· tudový,ch Tculttír a pravá či·ta j eho ľ4do-~: 

' vosn . ' ' . . 
B ·a'r tók'ove .. h!:adanie nového umeleckého poznania sme-· 

· r ova/o _ od osobného. a individuálneho Te univerzálne-< 
mu. Odtiaľ pramení · vá.~nivá sila jeho expresionizmu, 
fctorým chcel 'vyjadriť' nielen seba, aíe i okolit ý svet a 
ži votnú pr avdu. Prf!tO~ je ·v jeho umení .toľká vnú 
t orná ener gi a 'a •predsa·-ústup indivídua, plnosť osobnej 
pokor y a skr omnosti. Ak sa str etávame v j eho diele 
s vý bušnqu až ex tatickou vášnivosťou . popri úzlcoslli-• 
vých ,pocitoch sam·o,tiJ, opusťenosti, . nie j e to náhocla. 
Je to pr:otiklad ··pÓdobný .prot ikladu Bartóka a jeho :u-· 
votného pr ost r.,edia. ' Bar t 6k.ov expresívny dynamizmus 
a medatívna ; samota -- : to ·. stí ·dve črty jeho života, ži 
vota ' dem:okrata ··v nedemokr acii, šľachetného vlastenca 
medzi šovinistami, čľoveka, ktor ý medzi prvými poznal 
a vyj adril odcudzenie modernej spoločností. A t u sme pri etických hodnotách j eho diela. V dobe 

Bartókovho života mnohí zo svetových skladateľov 
hľadali nový výraz v umení a mnohí sa ovplyvňovali 
etn i ckým kol or i t om l'udovej hudby. Nikto z nich však 
nehľadal s totkou mr avnou zodpovednosťou a s toikým 
humanizmom, nikto z nich nenadväzoval na ľudovú 
Tcu.ltú ru s tol'kou ideovou záväznosťou alco Béla Bar ták. 
Pret o oje j eho umenie obrazom zápastt cele j generácie 
Cudstva. Ako hovorí Bence Szabolcsi: a ž bude chcieť 
ľudstvo vedieť, ako sa bot·i! a ako trpel človek pr vej 
polovice dvadsiateho storočia , bude sa musieť 'vracať aj 
k Bartókovmu dielu, aby cez neho pochopilo, čo sa 
dialo v mysli a srdci človeka t ejto doby. Tieto návr aty 
k Bartók ovi začali a pokračujú. Bartókov život a dielo 
je spät é aj s našou zemou, s naším ľudom a kultúrO!l. 
Je len logické, že si j eho vzťahy k Slovensku dnes pri 
tomto· jubileu pr ipomíname. Je to potrebné aj preto. že 
myšlienk ový a ttmelecký odkaz Bélu Bartóka ie aj 
v týchto časoch aktuálny a tak prepotrebný. 

LADISLAV BURLAS 



Beat ako . súčasť národnej ·hudby? 

Osobité PRÚDY 
PRÚDY - skupina, s ktorou sú spoj5mé začiatky 

beatovej hudby v Ceskoslovensku, skupina, ktorä od 
vzniku v roku 1963 je častým predmetom sporov na 
stránkach hudobných časopisov či v beatových kuloá
roch. Vznikla v čase, kedy náš- beat stál ešte na peri
férii pop music, a to tak svojou úrovňou, ako aj prí
stupom spoločnosti k nemu. Boli to časy, keď skupiny 
vznikali z chlapcov bývajúcich na jednej ulici, často 
v jednom dome a od tejto hudby ich nedokázala odra
diť ani skutočnosť, že museli cvičiť po pivniciach -
na amatérsky zostrojenej aparatúre, bez reálnych vy
hliadok, že by raz mohli stáť na pódiu ~red zrakmi 
stoviek divákov. 

Ako som už spomenul, PRÚDY vznikli v roku 1963, 
kedy na Slovensku pôsobila iba jediná skupina profe~ 
sionálnej úrovne - The Beatmen. Väčšina začínajúcich 
skupín sa v tom čase orientovala na preberanie reper
toáru anglických beatových skupín. Tomuto sa vo svo
jich počiatkoch nevyhli ani PRÚDY, začínajúce pod 
anglickým menom The Jets a interpretujúce skladby 
anglických skupín, najmä The Beatles, The Shaddws 
alebo The Kings. Na rozdiel od iných skupín, ktoré pri 
preberaní cudzieho repertoáru ustrnuli a časom zanikli, 
PRúDY skoro poznali nutnosť vlastného vyjadrenia sa 
prostredníctvom vlastného repertoáru. Tento repertoár 
bol zo začiatku vefmi vymedzený a štýlovo zviazaný 
anglickými vzormi, ale v priebehu nlekoÍkých rokov 
dorástol na špecifickú hudobnú reč, ktorej krédom je 
vysoko profesionálny a seriózny prístup k hudbe. Nie 
je preto náhoda, že za posledné roky získali PRúDY 
množstvo úspechov. Už v roku 1965 získala s kupina 
prvé miesto na celoslovenskej súťaži beatových sku
pín v Bratislave. O rok neskôr tento úspech zopakovali 
na festivale bratislavských beatových skupín v Atlon 
klube. V roku 1967 zožala skupina vavríny na I. česko
slovenskom beatovom festivale v Prahe, na ktorom 
jej vlastný repertoár vyniesol účasť vo finále a cenu 
za najlepšie texty. 

PRúDY vždy spolupracovali s našimi najlepšími tex
tármi (Rudolf Skukálek, Ján Masaryk, Boris Filan alebo 
Kamil Peteraj) . Originalita produkcie skupiny bola 
v júli minulého roku ocenená druhým miestom na bea
tovom festivale v Rakúsku. V decembri minulého roku 
dostalo ocenenie ich tvorby konkrétnu podobu vo for
me druhého miesta, ktoré získala Vargova skladba Čier
na ruža, pričom ďalšie dve skladby (Zvonky, zvoňte a 
Poď so mnou) skončili tiež medzi najlepšími ňa 11. 
~eatovom festivale. Tu bola ocenená aj inštrumentálna 
J{valita jednotlivých hráčov: Marián Varga, organista, 
klavirista aranžlir a skladateľ obsadil 2. miesto v hod
noten( hudobníkov, bas-gitarista Fedor Frešo a hráč 
na bicie Vlado Mallý niektoré z ďalších miest. Gita
rista Peter SaUer a druhý gitarista a spevák Pavol 
tJ ~tp~peJ. sj .lJŽ qlhé ; roky držia vysoký .inštrumentálny , 
š tandlu·d. 

Dnes sú PRÚDY · jedinou profesionálnou skupinou 
na Slovensku, pôsobiacou ako samostatná zložka Di
vadelného štúdia v Bratislave. 

Už dlho sa o hudbe tejto skupiny vedú diskusie. 
Publicisti sa snažia zaradiť skupinu do určitého štý
lového prúdu. Spočiatku tu bol ako-tak zhodný názor, 
že skupina produkuje v .,protest-songovom štýle". Má
lokto však vedel tento termín presnejšie objasniť, ne
hovoriac o tom, že .,protest song" sa môže viazať iha 
k závažným t extom hudby. Ako označenie pre hu
dobnú reč je tento termín úplne nevyhovujúci. 

. Začiatkom roku 1968 (príchodom najvýraznejše.j In
dividua lity skupiny: sldadatel'a a aranžéra väčšiny 
skladieb Mariána Vargu) skupina svoju hudobnú reč 
zmenila. Mnohí publicisti vyslovujú názor, že PRúDY 
upustili od čistej a lyricky ladene j hudby, ktorá túto 
skupinu roky charakterizovala . Názor, že by PRÚDY 
,.zanechali m uziku", neobstojí. Neobstoja ani názory 
niekoľkých málo informovaných pisateľov (napr. re
cenzia na Ir. beatový festival v Prahe v časopise Svet ), 
že sl<ap ina prešla na štýl rhythm and blues. Hudba tej
to sl<upiny je príliš osobitná než by ju bolo možno 
~~atuľkovať. Spomeňme napr. s kl adby Mariána Vargu 
Cterna ruža, Poď s o mnou, S rul<ami vo vreckách, Dám 
ti lampu, Možno, že ma rada máš a iné. Ide t u o syn
tézu národných prvkov typických pre s lovenskú hu
dobnú kultúru (osobitným znakom je napr. modalita), 
a celkového vývojového trendu beatového prejavu. Na
vyše t áto hudba nesie i znaky d9terajšieho vývoja 
v hudbe vôbec a to t ak z hľadiska harmonického ako 
formového. Práve pre tieto skutočnosti sú PRÚDY 
súborom úp lne orig inálnym a svojimi vysokými ume
leckým! kvalltamí ich tvorbu mô~eme zaradiť medzi 
trvalé hodnoty slovenskej hudobnej kultúry. 

Ján Kovár 

S.niml\a; H. Holý 

HOVORI · SA O NICH 

Barry Ryan 
Jeho cesta k sláve (alebo azda nie cesta - ' ale 

skok?) je trochu odlišná od zvyčajných tuctovýqh prí
behov (kde sa na scéne objaví záchranca v podobe 
manager a). 

Barry a Paul sú dvojčatá, Barry je o tri mi núty mladší 
ako Paul. Ich matka je v Anglicku dosť známa f)lmo 
vá herečka Marion Ryan. Je to veľmi mladá matka -
keď sa chlapci narodili, mala iba 17 rokov. Pôvodne sa 
cbaja chceli venovať maliarstvu a podali si žiadosť 
o prijatie do umelecke j školy. Teraz obaja hovoria, že 
to vlastne bolo šťastie, že ich neprijali - bola tam to
tiž podmienka, ktorú nesp!ňa li: nemali eš te 16 rokov 
(chýbali im 3 mesiace) . Skúsili to t eda ako speváci a 
po prvý raz vystupovali ako Ryan-Twins r. 1965. Zlé 
jazyky hovoria, že im v tom pomohl! konexie ich po
pulárnej matky. Nie je našou, úlohou posúdiť, či je 
to pravda alebo nie. Dokázateľným faktom zostáva !ba 
to, že to bol štart neúspešný. Nahrali spolu 6 platn!, 
ale očakávaný úspech sa nedostaviL Paul Ryan bol na
toľko znechutený večnou a márnou .,poľovačkou na 
slávu", že sa nervove zrú t il a nechcel o showbusinesse 
ani počuť. Keď sa t rochu pozbie'ral, začal pracovať ako 
út'ádník v hudobnom · na'klada'te ľstv·e. Teda s hudbou 
sa celkom· nerozišie l a Barry žil s ):Judbou ti ež v stá
lom kontakte . Nakoniec predsa Paul a Barry ohlásili 
svoj .,comeback" do sveta pop-music. Jedného dňa te
lefonoval Paul Barrymu, že ·lložil pi eseň Elolse, ktorú 
by mal Barry zaspievať a že je to jeho posledný pokus 
obmäkčiť bohyiíu slávy. Eloise sa stala hitom a už nie 
koľko mesiacov, po náhlom skoku na 1. miesto rebr!č
kov rôznych hit-parád sa drží na 3.-4. mieste. Pau) 
a Barry uzavreli medzi sebou dohodu: Paul bude kom~ l. 
panovať, Barry sp i evať. Aby dokázali, že to myslla 
vážne, Paul zložil pre Barryho ďalšiu pjeseň - Love 
is love (Láska je láska), ktorá je len o niečo menej 
úspešná ako Eloise . 

To je nevšedný príbeh Barryho. Paul zostáva v t ieni 
svojho spievajúceho brata. Dievčatá zbožňujú Bat·ryho. 
lis ty a kvety dostáva Barry, autogramy dáva Barry, 
v nov inách a časop isoch sú fotografie Barryho. Odvtedy 
ako svet pozná Eloise, jeho izba sa zmenila na ,.sú
kromný klub" - priateli a, novinári, fotoreporté ri si 
podávajú kľučku od .dverí a dom je st(lle plný. 
Pokiaľ ide o piesne, trochu sa jedna drul}ej podo

bajú. Spevácky sú veľmi náročné a obidve majú mier
n\.!, iyrickú pasáž ku ko ncu a potom nasle~uje strhu,jú
ci rytmus na záver skladby. J e to pôsobivé a nie 
každodenné. Barry nemá hl as, o kto rom by sa dalo 
povedať, že j e objavom, ale je prljemný a spôsob, ako 
>pieva, je efektný (nezaprie sa štipka hereckého ta 
lentu zdedeného po matke) . a nenapodobiteľný. 

Ako sme sa dozvedeli z dennej tl ače, Barry Ryan 
utrpel ťažké popáleniny na tvári, h rudi a rukách. K ne 
šťastiu došlo počas nakrúcania televízne,; rek lamy (pre 
časopis Bravo v Mn1chove ). Požiar vyvolala explózia te
lefónu. Západonemecká tlač hneď oznámila, že Ryan 
bude žiadať odškodné vo výške 250 000 dolárov. Spe
vákov manager J ay Vickers spolu s Barryho rodičmi 
túto správu kategoricky dementoval. -nl-

Zo sveta pop-music 
e V týchto d~och do

končila bratislavská sku
pina ,.New Blues Five" 
dve nové nahrávky v roz
hlase . Z repertoáru Be&t
les j e to skladba .,Deň v 
živote" a druhá skladba 
od Bobby Darina má ná
zov ,.Keby som bol te-
sárom". Obidve piesne 
spieva Peter Lipa so 
sprievodom skupiny ,.New 
Bl ues Five". 

O Eve Kostolányiovej 
~ a zapáči l a pieseň ,.Syn 
<a zateľa " z repertoáru 
')usty Springfieldove j. 
Dnes už existuje sloven
>ká ve rzia tejt o soulove:i 
sk ladby a t extií r Oto Lau
r inc ;ie .i dal názov ,.Ten 
čo tu včet·a bol". Pieseň 

aranžoval Ladislav Get·
hardt a spieva ju Eva 
Kostolányiová so sprievo
dom Tanečného orchestra 
československého rozhla
su v Bratislave, pod tak
tovkou Ivana Horvátha. 

e Počet s lovenských 
beatových skupín stále 
rastie. V súčasnosti do
s ahuje dobré výsledky 
mladá bratislavská gita
rová s kupina ,.The Lob
sters". Zameriava sa na 
pôvodnú slovenskú tvor
bu a nahrala už tri in
š trumentálne skladby Ľu
dovíta Janka, ktoré majú 
názov . _ ... T~i plus' d~a ·• , 
.,Munulaľle a ,.Agave . 

(!uz) 

-'POP SONG ce z o -.... c z 
a:: ....... 
tz -

Lýra pred dverami 

Stvrtý ročník me'•; 
dzinárodnéh,o festiva
lu populárnej piesne 
Bratislavská. lýra 1969 
sa začne už o nie
koľko dní. 18. júna 
zazne.]U prvé tóny 
tohto podujatia, !<to
ré si získalo zaslúžc~ 
ný oh las nielen me
dzi domácimi poslu
c:háčmi , ale i v kľU
hoch zahran~ných 
publicistov, p rodu
centov a ume leckých 
pracovníkov. česko
slov.enské ' piesne a 
ich interpreti sú už 
znam1. fos tup ne sa 
dozvedáme aj mená 
zahraničných sólistov 
a skupín, ktorí pri 
cestujú do bratislav
ského Parku kultúry 
a oddychu na mimo

súťažné vystúpenia. Priaznivcov populárnej hudby ist.e 
poteší skutočnosť, že na náš festival pricestuje vyni ~ 
kajúca americká skupina The Beach Boys, ďalej ne
menej slávna skupina The Tremeloes, veľm i sympatie
ki Dubrovnícki tt•ubadúri (pamätáme sa na nich z lon
dýnskej veľkej ceny Eurovízie, kde reprezentovali .Ju
hosláviu p iesňou Jeden deň), ďalej irska skupina WE 4, 
o ktor,ej vás chceme stručne poinformovať. 

WE 4 patrí medzi najpopulárnejšie s kupiny lrska. 
Jej členovia si piesne, ktoré sami spievajú, aranžujú 
a sú hrdí na celkom neopakovatel'ne svojský spôsob 
poňatia i interpretácie. Skupina sa zrodila v júni 1966, 
pôvodne na báze l'udovej hudby. Časom všal~ zmenila 
tento charakter a bliži sa k pop-music. 

WE 4 hľadá svoje pôsobis ko najmä v írskych kaba
retoch, má však za sebou už aj úspechy v rozh lase, 
televízii a dve úspešné gramofónové nahrávky. Budúc
nosť tejto mladej skupiny je teraz zabezpečená. Pod
písala totiž v j eseni m. r. zmluvu s gramofónovou spo
ločnosťou Mino r Records a jej management prevzula 
Dorothy Solomonová z Associated Artistsu. 

Predstavlme vám j ednotlivých členov tejto skupiny, 
ktorá má .,hlavný stan" v Londýne: 

Larry Hogan (g itara)_- je vedúcim skupiny a auto 
rom hudby ich piesní. Studoval dejiny umenia a potom 
pracoval v televízii. Dennis Mowatt (gitara, tenor ben
džo a basa) - do skupiny sa dostal zo skautingu cez 
iné džezové súbory. John Harrington (basa) - ;je tex
tárom )Skupiny. Má rád swing a džez. Suzanne Mur
phyová (tamburína) - je speváčkou súboru. Pred
tým než sa stala profesionálnou pies1'ioveu interpret
kou , pracovala v poisťovni. (s) 

Beatova symbióza . ._. 
' 
Trochu oneskorene~ . 

ale p redsa som sa 
rozhodol napisať čosi 
o koncerte, ktorý už 
bol, o hudobno-slov
nom pronrame, "hy
postazovanom" do 
bcatovej roviny. Áno 
iš lo o skladačku <: 
beatovej hudby, prí 
behov a poviedok v 
podaní pražskej bea
tovej skupiny Juven
tus , k torá mala pred 
nedávnom dva kon
certy . v bra ti s lav
skom PKO. 

Skupina Juventus 
patrí medzi na;jstar
š ie p ražské .,beat 
bandy" a kore ne jej 
vzniku s iaha jú až do 
roku 1fJG7. Vted y to 
bol, pravda, eš te .Ju
ventus - zal:ia tol:nik 

a neskoršie po n iekoľkých personálnych zm<~ nách , to 
bola sprievodná skupina populárneho Karla čer11oeha . 
V roku 1968 s a Juventus osnmos taUíuje a dos tá..,a 
dnešnú podobu, lepšie povedané zos tavu , k torá je ta 
káto: Vladimír Heráček - baso vá g itara, Pe t r ·Rezek 
- gitara, spev, Ladis lav Tuček - varhany , Jirí Mysli
vec - bicie. 

Od svojho počiatku zameriaval sa Juventus na vlas t 
nú tvorbu. Produkoval a produkuje dobrú beatovú 
pesničku, polož,enú na melodickom základe, čím sa 
vlastne vytvorila akási symbióza medzi ,.ťažkým bea
tom" a tanečnou pesničkou. Kvalita skladieb skupiny 
Juventus je naviac umocnená výbornými t extami Edu
arda Kréčmara. V ich hudbe sa občas pre javia mystic
ké prvky a čo sa týka hudobnej kompozície, niekedy 
,.vystrč! rožky" i žánrove čistý protest - song. 

V · bratislavskom PKO vystúpila skupina s u celeným 
programom nazvaným .,Hodina H", s ktorým bežne 
vystupuje v pražskom divadle ROKOKO. Iš lo o ucelené 
hudobno-slovné show s jasnou koncepciou - navodiť 
kurz nové~o ponímania beatovej produkcie v symbióze 
s textom. Skoda len, že toto zaujímavé podujatie , dopl
nené luminiscenčnými efektami a dobrou choreografiou, 
nebolo patrične propagované. Z nie ktorých málo pla
gátov s archaickou väzbou .,Big-beat Juventus", niko
mu nemohlo byť jasné, že ne jde len o koncert. Potom 
sa teda nečudujme slabej návštevnos ti ob idvoch kon
certov. čo sa týka propagácie beatových koncertov 
a Sf>eváckych hviezd, PKO by s i už konečne mal uve
domiť, že miesto zastaralého .,Big-beat", by stačilo d ať 
vytlačiť hlavičku s náp isom .,Pop-music-beat" , do kto
rej by sa len doplií.ovali bližšie údaje o hosťo ch. Zaiste 
by t o prospelo obidvom stranám. 

Netreba však hneď hádzať fl in tu do ž ita. Myslím si, 
že veci sa dajú veľmi 'j ednoducho n apraviť. Koncer t 
s kup iny Juventus bol príjemným prekvapením a oži
vením v hudobnom živote ):3ratislavy . 

Ľupo Zeman 



Odišiel Imrich Jakubek Očakávaná publikácia tvorbu, prebrtdzať túžbu po 
ak tívnom speve a počúvan! 
skladieb. Pre sp lnen ie týchto 
ciel'ov uvádza hry a súťaže s 
tématikou z dejín hudby, Po
známe skladateľov a ich die 
la?, Poznáme hudobné nástro
je?, Cvičíme si dych, sluch, 
pamäť, hudobnú predstavivosť, 
Zaspievajme si! Kapitolu 
uzatvárajú hádanky a hlavo
lamy s hudo bnou myšlienkou. 

(l. 3. 1922 - 9. 5. 1969 l 

Privčas sa pretrhla životná niť jedného z najväčších spevá
kov päťdesiatročnej histórie slovenskej opery. Zomrel tenor ista, 
o ktorom sa dalo bez naclsádzky povedať, že "mal zlato v hrdle". 
Hoci vyľástol v lesnatých údoliach Rajčianky, mal jeho hlas 
v sebe čosi z farby azúrového apenlnského neba a z vône teplých 
južných morí. 

'!'ažko na malom priestore určiť zástoj Imricha Jakuoka v kon
texte slovenského speváckeho umenia. S j eho menom sa neroz
lučne spája obdobie veľkých speváckych kreácií v bratlslavske.! 
opere posledného desaťročia. Vyni.kal najmä ako predstaviteľ 
tenorových postáv talianskeho belcantového repertoáru, ku kto 
rým ho predurčovali jeho vzácne hlasové dispozície. Mäkký, 
pružný tón teplej a podmaňujúcej farebnosti, prie razný najmä 
v skvelej strednej polohe a jasným cvengotom očarujúci vo 
výškach - presv.edčujúco dravý spôsob spievania, v ktorom bolo 
cítit radosť zo spevu - zmysel pre modelovanie talianskej frá
zy. K tomu sa pridružovala výborná spevácka technika, umož
ňujúca umelcovi podávať hodnotné výkony i pri zhoršenej zdra
votnej dispozícii. Bol spevákom silného dramatického výrazu 
a dosahoval ho výsostne hlasovými prostriedkami. K Jakub)j:o
vým najvzácnejším postavám patrili Verdiho Alfred, Manrico, 
Ricardo, Alvaro, Radames, Pucciniho Rudolf, Cavaraclossi a Ka
lat, Leoncavallov Canio, Glordanov Chénier a Lyonell z Floto
wovej Marty. 
Predčasným odchodom Imricha Jakubka stráca slovens.ké oper

né umenie jednu zo svojich najvzácnejších perál. Pre. operu 
SND je to strata ťažká a ťažko nahraditefná, pre všetkých tých, 
čo ho mali radi - kolegov i početné operné obecenstvo - stra
ta nanajvýš bolestné. Zomrel veľký a skromný umelec, dobrý 
človek a Slovák, ktorý krásou svojho nezabudnuteľného hlasu 
a čistotou svojho chorého srdca až do posledných chvíľ dýchal 
jedným dychom s touto zemou. Nech mu je vo večnom s pánku 
ľahká! -BJ--

Spevácke talenty 
Škoda, že naša verejnosť prejavuje tak mälo záujmu o absolvents ké 

konc.erty VŠMU, ktoré majú v mnohých prípadoch pozoruhodne vy
sokú úroveň. Možno to povedať aj ·o piesňových rec it!iloch, ktoré ou
znell 26. a 28. aprlla t. r. 'v koncertnej s ieni Čsl. rozhlasu. Na prvom 
z nich sa verejnost i predstavil basbarytonista Eduard Bakič z t r iedy 
doc. Imricha Godina, na druhom sopranistky Magda Meszárošová 
a Božena čupkovä - obe z triedy doc. Anny Korínskej. 

Eduard Bakič disponuje zrelým, dobre posadeným hlasovým mate
ri álom ušľachtilého zafarbenia, lahodne znejúcim najmä v hl bších po
lohách. Jeho prednosťou je absolútne prirodzená dikcia a perfektná 
výslovnosť vo všetkých štyroch jazykoch, v ktorých predniesol pro
gram. Aj ked' sa absolvent úspešne ·vyrovnal so všetkými vokálnymi 
štýlmi - barokom poč!najúc, predsa v jeho podani najpresvedčivejš ie 
vyzneli skladby od Kafendu, A. Moyzesa a Dvoi'áka. Veľmi precítene 
predniesol najmä J1iekoľko Dvoi'äkových Biblických piesní a podarilo 
sa mu vystihnúť aj primeranú romantickú at mosféru pri piesňach 
Schuberta (Pútnik ) a Brahmsa (Sapfická óda). Ocenenie si takiež 
zaslúži jeho interpretácia výrazove náročných Michelangelových pies
ní od H. Wolfa. Spoľahlivou oporou absolventovho pekného výkonu bol 
precízny a technicky vybrúsený, no výrazove azda trocha chladný 
klavlrny sprievod odb. asistenta Ľudovíta Marcingera. Prestávky medzi 
j ed~1otlivými číslami vhodne vyplnili •vložky poslucháčov - ,J:uštru~ 
menta listov: J. Alexander s uverénne predniesol Boccheriniho Violon
če lovú sonátu A dur (pri klavíri odb. as. K. Turianska ), klavirisLa 
St. Zamborský precítene zahral Janáčkovu Predtuchu a I. J ežo, M. Se
nická a M. Kianičková s pôvabom predviedli renesančne ladené Ho
loubko:vo trio pre husle, flautu a harfu. 

Sopranistky M. Meszárošová a B. Čupková navzájom výrazne kon
trastova li - ako hlasovým charakterom, tak aj výt•azovým naturelom. 
Farebne bohatý dramatický soprán M. Mesziirošovej s istými výškami 
a .,;amatovou farbou sa výborne uplatnil predovšetkým v techniclcy 
a výrazove ťažkej Beethovenovej koncertnej árii Ah! Perfido, kým 
v Händlovej skladbe prekryli jej pekné mezza voce hlučne sprevádza
júce nástroje - husle, čelo a klavír . Absolvent ka dobre predniesla 
aj piesne romantikov (Strauss, Liszt), pri ktorých mala možnosť pre
;javiť svoju vrodenú citovosť, a veľmi sa jej vydarila nielen maďarská 
pi eseň od Z. Kodálya, ale aj Ruža M. Schneidra-Trnavského, ktorá 
dodnes je len v rukopise. Na konci svojho programu prekvapila M. Me
szárošová obecenstvo výstižným podaním skladby H. Domanského, pri 
čom ukázala, že má fant áziu a veľký zmysel pre interpretáciu mo
derny. 

Lyricko-koloratúrny sopr!in B. čupkovej, dobre zvládnutý vo všet
kých polohách, sa výborne uplatn il ako v Mozartove,; árii z Il re pas
tare s obligátnymi hus ľami (Q. Hčibling ), tak v Schubertovej ,komor
nej kantáte Pastier na skale, ktorej klarinetový part pekne predniesol 
A. · Kurňava . V oboch týchto náročných skladbách ukázala absolventka 
nielen dobrú dychovú t echniku a s ňou súvisiacu primeranú hlaso
vo-technickú ekonomiku, ale aj svoj u suverénnu muzikalitu. V druhej 
časti jej programu vynikli kultivovaným prednesom Debussyho Fan
toches, kým v piesňach Lčiweho (Nik to nevidel) a Ki'ičku (Jei'áb 
a volavka) uplatnila speváčka aj svoje výrazové schopnosti, kt oré 
prezrádzajú, .že je t iež výbornou herečkou. Svoj program zakončila 
preciteným stvárnením Kar došovho cyklu Piesne o láske. 

V školskom roku 1963/64 sa 
na pedagogických školäch za
čalo s prípravou budúcich vy
chovávateľov družín mládeže. 
Odvtedy uplynulo šesť r okov, 
ale špeciálne učebnice pre 
nich doposiaľ nevyšli, preto 
žiac i i vychovávatelia nedoč
kavo očakávali vydanie meto
dicko-náučne.i publikácie T. 
Sedlického, ktorá aspoň čias
točne zaplnl medzeru a na
hradi nedostatok literatúry pre 
hudobno-výchovnú činnosť v 
mimoškolských zariadeniach. 
(Hudobné chvírky v záujmo
vých zariadeniach, vydalo SPN 
v Bratislave, 230 strán, cena 
15,- !}:čs.) 

Publikácia ,.i e rozvt·stvená do 
troch kap itol. Prvá Zo života 
a tvo rby majs t rov zaujímavo 
pr ibližu je mládeži 20 význam
ných svetových i domácich 
:>kladateľov. Autor vychádza l 
pri j e j spracovan! z presved
čenia, že mládež treba s hu
dobnými skladateľmi obozna
movať prostt"edníctvom epizód 
z ich života, t reba ich vykres
liť ako ľudí , ktorí prežíval i 
úspechy pri zda t·nom predve
dení diel, ale a,; prekážky, 
sklamania, strádanie a ne 
úspechy. Aj keď autor čerpá 
podklady pre prvú kapitolu z 
iných publikácií, predsa treba 
oceniť jeho schopnosť preroz
právať v skrátenej podobe za 
uj ímavosti zo života skladate
ľov, ktoré pre časovú nená
ročnosť a pútavos ť môžu byť 
vhodným materiálom pre mlá
dež. Rozbor 28 skladieb, struč 
né životopisy, fotog ra fie skla
dateľov a no tovi> ukážky do
plňajú prvú kapitol u. K lep
šej informovanosti, prehľad
nosti a pochopeniu diel pri
spejú i rozobraté ukážky opier, 
s uvedením hlasového obsade
nia, zábery z operných pred
stavení. Záver kapitoly tvorí 
Zoznam skladieb, mapka Po
znajme hudobníkov nášho oko
lla a významné výročia skla
dateľov pod názvom Nezabud
nime si pripomenúť. Aj tieto 
dodatky sú v porovnaní s iný
mi publikáciami prínosom. 
Druhá kapitola Z klenotnice 
ľudových a umeleckých piesní 

.pr.ir.1áisa .se piesni.,• z.-nich :ie 
69 ľudových a 13 umel ých. 
Vynaliezavosť , metodická 

fundova nosť, zbeh losť a od
bornosť autora sa značne pre 
jav ila v tretej kapitole Zo sve
ta hier a súťaží s podt it ulom 
Zahrajme sa! V pedagogickej 
odbornej literatúre sa s ňou 
zriedka stretneme. Autor vy
chádza zo skúseností a z pre
svedčenia, žr. v mimoškolských 
záu imovvrh 7H I'i8deniach iP 
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nutné voliť inú formu, než na 
hodinách hudobnej výchovy. 
Dôraz · kladie na dobrovoľnosť, 
zauJem pri uprednostňovaní 

dvoch zložiek hudobnej výcho
vy: spevu a počúvania hudby. 
Formou hier a súťaží chce 
pribllžiť skladateľa a jeho 

OPTIMISTA 
Ján Boháčik 

,.Nikdy som sa dlho nehneval, nesmútil - ale ani neradoval. 
Keď bolo t reba, vždy s om vedel začať znova a so zanietením. 
Dodnes sa uč!m, zauj!ma ma všetko, čo ešte nepoznám. Nená
vidlm nečinnosť. Táto moja životnä filozofia sa napokon odzt·
kadľuje aj v mojej tvorbe." 

Je dobré, ak človek stretne v ktorejkoľvek dobe osobnosť, 
ktorá prechádza životom s tak potrebným optimizmom a rados 
ťou z každej naplnenej hodiny. Ciastočne je módou a čias t očne 
nutnosťou pozerať sa na život so sk epsou a možno i r·ezigncí 
ciou - no napriek tomu sa tešíme každému povzbudzujúcem u 
slovu, zmyslu pre vtip - tomu najvzácnejšiemu daru, aký len 
môže človek dostať do vienka. 

OTO KAUŠITZ, ktorý sa 19. mája t . r . dožil šesťdesiatky, je 
takým jasným človekom, jeho optimistická, no nie fahk ouemá 
filozofia našla odozvu v rovnako radostnom hudobnom žánri: 
v operete a v tvorbe textov tanečných piesní. Napísal libretá 
lc Dusíkovmu OstLdnému valčíku a Tureckému tabaku, k operete 
Táňa (hudba Kováč a Pet ro vský ), Maharadža (B. Slezálc), Ve 
selá pi:Jťlca a Z prístavu do prístavu (hudba K. Elbert) . . . Pes -' 
ničky s jeho textami sú (ako sám hovorí ) jednoduché ako .~al1f, 

· u ntektorgclz sa ť:Zovek ctil dobre a domácky. Zivotn~ osudy 
ho zahnali z lvánky pri Dunafl cez r6zne zamestnania 
(Nová scéna, Zväz slovenských sklatlateľov, Panton), zažil Bra-. 
tislavu bohémsku i súčasmí, je zblížený s menami, ktoré zna
menajú už dnes kus histórie vo vývoji zábavného žánru a stojí 
za ním kus dobre vykonanej práce. Do tých ďalších rokov, pán 
Kaušitz, veľa optimizmu a dobré pero . . . -zs -: 

Dobre, ale čo dalej? 
Táto otázka ma napadla po 

informácii o II. festivale spe
vákov maďarských tanečných 
piesní, ktorý bol 9. a 10. má
ja t. r. vo Fiľakove. Zúčast
nilo sa ho 26 spevákov z ok
resov, kde žijú naši maďarsk! 
spoluobčania a podľa s lov za 
interesovaných členov poroty 
(predsedn!čkou bola Melénia 
Oláryová) aspoň desať z týchto 
mladých talentryv by nespraví
lo hanbu v Zlatej kamere al~
bo inej speváckej súťaži. Ak
cia vo Fiľakove mala pomer
ne malú publicitu - pravda, 
okrem rozhlasového vysielania 
pre maďarských spoluobčanov 
a na Slovensku vychádzajú
cich maďarských časopisov. 
Napriek tomu, že celé FUa
kovo žilo po dva sviatočné dni 
touto udalosťou, hoci spevlici 
sa nemuseli hanbiť za svoje 
výkony, neustále sa mi vracia 
otázka, ktorú som nadpísala 
nad týchto niekoľko viet : e A čo ďalej? e Kto sa dozvie o Bari An
ne, Pehartz Erzsébet, Rusz-
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nyák Ibolye, ktoré získali pr
vé tri ceny? 

e Majú spomlnané dievčatá 
nádej, že sa prebojujú zo 
svojho začarovaného regiónu? 

Diskutova la som o veci s 
pr acovníkmi národnos tného od 
delenia Osvetového ústavu v 
Brat islave, ktor! boli priamo 
zainteresovani na pod4.iatí a 
prekvapilo ma rozumné stano
visko s polubesednlkov, ktorí 
zhodne so mnou konštatovali, 
že' fiľakovské podujatie je sí
ce záslužný čin, ale pre budú
cu kariéru či celoslovenský 
postup mla<lých nádej i by bq lo 

Obe absolventky na klavíri sprevádzala odb. as. Terézia Horáková. 
ktorú entuziazmus na niektorých miestach zviedol k zvukovému pre
exponovaniu klavírneho partu v neprospech speváčky. Diplomové prá 
ce všetkých troch absolventov vzbudzujú oprávnené nádeje, že t ieto 
mladé t a lent y budú prlnosom pre náš hudobný život. - v-

I~ ,·- ...... _ 

"'do!>ré; keby sa 'tlac p~!li1'iaci'u .lo 
v kritériách súťaže na to, aby 
aspoň jedna zo súťažných 
piesní bola prednesenä v jazy
ku s lovenskom, aby na vlast
nú š kodu sa nepomýšl'alo iba 
na maďarského poslucháča a 
napokon - nebolo by zlé, ke
by osobná ctižiadosť a ambí
cie popohnali mladých adep
tov spevu k naštudovan!u re 
pertoáru, ktorý nie je iba úzko 
zameraný na maďarské vysie 
lanie (konkrétne na Buda
peš ť, v ktore j h ľadajú podkla
dy pre svoj program). Ale pri
pomienky padaj ú a j na vede
nie príslušnej redakcie v tele
vízii, ktoré nezareagovalo ani 
na pozvanie organizátorov, ho
ci - celkom iste - by sa dal 
o podujatí nakrútiť aspoň krát
ky šot do Televfznych novin. 
Čiže - záuj em by mal byť 
väčší na oboch zainteresova
ných stranách, ináč j e namies
te otázka o malom dosahu po
dujatia pre samotných mta
r.lu čkých spevákov, plných ná
deji v budúce úspechy. Nie, 
nejde o vytváranie hviezd, 
skôr o presadenie sa skutoč
ných talentov, ich vyh l'adáva
nie a - dajme tomu - a j pri
jateľnú ponuku z ich strany .. . 

Hudobné úsmevy 
Béla Bar t ó k bol prísloveč 

ný svojou málovravnosťou. 
Keď ráno odchádzal z domu, 
matka ho zakaždým odpreva
dila až po dvere, očakávajtíc, 
že jej .~yn utrúsi aspoň slov
ko-dve. Až jedného dňa sa 
mladý Bartók vrátil zo scho
dišťa a povedal: 

- Mama, dnes prestrite pre 
tri osoby . . . Predpoludním sa 
totiž žením ... 

*** 
Známy anglický dirigent sir 

Th omas Beecham bol zná 
my svojou mimoria(inou du
chaplnosťou. Na oslave j eho 
narodettín priatelia nahlas čí 
talr. texty l>lahoprajných tele 
qrnntoiJ: 
· V.~e tlw najlepšie, mnoho ra
rlo .< tt a spo!.-oj nost i stop. Si
belius . 

Všetci prítomní nadšene 
tlieskali. 

Napokon ich Beecham pre
rušil otäzkou: 

- A čože, Mozart a Beetho
rJen mi nič neposlali? 

*** 
Zilcovo k varteto uvádzalo v 

Komornom spolku Sulcovo slá 
čikové kvarteto. Všetci boli 
zvedaví na predvedenie. Cez 
prestávku naraz Sulc zbadal, 
že Vítézslav Novák ,w pripra
r.mje na odchod. 

- Ty ILŽ odchádzaš? - pý
ta sa Suk nepríjemne prekva
pený. - Ani si nevypočuješ 
moje kvarteto? 

Novák sa naklonil k Sukovi 
a hovorí: 

- Nehnevaj sa, musím ísť 
domov, ale ked.' sa bude hrat 

moje kvarteto, potom môžeš 
tiež odísť. 

••• 
, Keď raz oduševnelý milo v~ 

ník lwdby chválil nepredstih
nuteľné majstrovstvo umelca 
Ar·tura Toscaniniho, tento od· 
povedal: 

- Nedirigujem tak dol>re, 
ako si to myslite. Správnejšie 
by bolo povedaf, že tí druhí 
dirigujú hodie ako ja ... 

*** 
1'oscanini ešte vo vyso/com 

veku neúrtavne pracoval, za čo 
ďakoval prísnej d isciplíne, kto
rú dodržiaval po celý život. 
Keď mu niekoľko týždňov pred 
smrťou istá ctiteCka lichotila, 
že má srdce dvadsaťročného, 
odpovedal s úsmevom : 

- To len preto, madame, ze 
som to srdce použil len málO -' 
kedy. 

Z obsahu 9. čísla: 
e Spomienky na tri ročníky Bratis lavskej lýry 
e Hostia festivalu, názory, povedali o Lýre 
e Zaujímavé údaje o hosťoch festivalu 
e Program jednotlivých večerov 

- uy-

e Tabuľka národnej súťaže a mnoho iných zaUJlma
vostí popretkávaných fotografiami spevákov 

KONKURZ . 
Konzervatórium v Košiciach vypisu je lwnkurz na 

d ve voľné učlteľské miesta od l. septembra 1969, a · to 
na jedno miesto pr ofesora klavírnej hry a jedno mies
to profesora pre vyučovanie hudobnej teórie. Vyžadu
je sa absolut ór ium VŠMU, AMU alebo JAMU. žiadosti 
doložené životopisom a dokladmi o vzdelaní treba 
predložiť riadit erstvu školy do konca júna 1969. Uchá-
dzači budú pozvani n~ konkurz písomne, · 

" 
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FVAN STADTRUCKER: 

"Poslucháči moji! Tu máte čosi na 
rozmýšľanie, kým vám zovrie voda na 
znamenitú kávu značky Rizdale, ktorá 
sa predáva vo vzduchotesnom balení. 
Už treti deň presvedčivo vedieme nad 
Las Vegas. K včerajšiemu dňu u nás 
vyniesli 411 rozvodných rozsudkov ... " 

Toto reklamné oznámenie je v čes 
koslovensku zn!ime - začína sa ním 
fi lm Mustan(ly, nakrútený podľa rovno
mennej knihy Artura Millera - ale 
mohol by som uviesť a:i mnoho iných, 
na pt~. o tom, že vo , Foodville na rohu 
53 Street a Pasea práve obdržali zá
sielku mrazeného cnlebového cesta a 
z\dtra v n'eďa.(ekej ósade La Cy(lne sa 
uskutočni verej ná dražba, na ktorej bu
de vydražených tisíc tehál z domu po
s taveného roku 1916. Podobnými ozná
meni·ami ohlušu je · a ohlupuje svoj ich 
poslucháčov každá rozhlasová stanica s 
neúprosnou p resnosťou dvoch oznámení 
za tri minúty. 

Vylad i ť na prijíma č i v aule alebo 
v domácnosti stanicu, ktorá nevysiela 
reklamy je umenie a komu sa to podarí, 
určite si miesto na stupnici poznačí. 
Je to výnimočná stanica, na ktorej sa 
možno dozvedieť všeličo zaujfmavé a 
vypočuť s i polhod inu alebo hodinu hud
b,y bez prerušenia reklamou. 

.Je to nekomerčná rozhlasová stani
ca. 

Videlo by sa, že vplyv takejto a po
dobných staníc je v porovnaní s ko
merčným i rádiostanicami zanedbateľne 
malý, ale nie je pravda. Vysielanie ko
merčných staníc sa naozaj nedá trva
lejšie počúvať a Američania sa im vy
hýbajú, ako sa len dä. Napríklad t~m. 
že sú abonentmi firmy, v našom chápa
ní akéhosi rozhlasu po veľmi kvalit 
nom drôte, ktorý im cez požadovaný 
čas dodáva hudbu, o akú majú záujem 
- ale bez reklamných oznámení. Takéto 
služby hojne využívajú obchodné domy. 
továrne i súkromníci. 

Naskytla sa mi príležitosť navštíviť 
rozhlasovú stanicu Univerzity v Kan
sas City, ktorá pracuje na frekvencii 
89.3 Mc/s s výkonom 40 kW up rostred 
miliónového mesta. 

V tejto rozhlasovej stanici vykoná
vajú službu poslucháči lunajše j univer
zity; zoznamujú sa so štúdiovou tech
nikou, prevádzkou i prograinovou tvor
bou, lebo v Amerike je pravidlom, že 
hlásateľ vykonáva aj funkciu zvuko
vého majstra. Táto predstava musí byť 
ľuďom znalým rozh lasovej prevádzky 
iste veľmi čudná, ale je to tak. Na 
vlastné oči som videl hUtsateľov a hlá
sa teľky so sluchá tkami na ušiach za
hlasovať program, mixovať pdtom vlast 
ný hlas s hudbou z gramofónovej plát
ne a popri tom vo voľnej chvíli pripra
vovať ďalšiu pl atňu. Bol som toho oči
tým svedkom a môžem potvrd iť, že 
všetci pracovali perfektne ... 

Stanica, o ktorej je reč, KCURFM 
mi pripravila jedno z prvých prekva 
pení na americkej pevnine: v deň môj
ho príchodu mala na programe kon
cert z minuloročnej Pražskej jari s Ni
nou Hazuchovou ako sólistkou . .. 

Návštevu v tejto rozhlasovej stanici 
som využil na rozhovor s programovou 
riad it Pl'kou stanice Gloriou Scottovou. 

A Bol som vel'mi prekvapený, ked' 
som sa dozvedel, ŽP vysielate seriál 
ko.ncertov z Pražskej jari. Ako ste zís
kali záznam z tohto podujatia? 

- Programy Pražskej jari 1968 sa 
nahra li na magnetofónový pás. Spoloč
nosť Broadcasti\lg Foundation of Ame
rica (BFA), nekpmerčná spoločnosť (nie 
št~tna agentúra), ktorá zaobstaráva za-

ujímavé a výchovné rozhlasové progra
my, nám ich ponúkla na predaj. Za 
Pražskú jar sme zaplati li skoro 400·do
lárov. Záznam je síce naším vlastníc
tvom, ale máme dovolené vysielat~ iba 
jednu reláciu z každého programu. Sme 
členom Broadcastin(l Foundation of 
America, ročne platíme 100 dolárov č l en
ského, čo nás oprávňuje vypláca! veľ
mi nízke poplatky za programy, ktoré 
sme u nich vybrali a zakúpili. 

A Vo svete je mnoho hudobných po
dujatí podobného druhu. čo ovplyvnilo 
vašu vof!Ju? 

Broadcasting Foundation of Ame
rica v minulosti ponúkala veľa hudob
ných festivalov z mnohých miest: Bay
reuthský festival . Wagnerových opier. 
Salzburský festival. Brnenský festival 
Musica Antiqua, Viedenský hudobný 
festival, Mníchovský festival. Päťdesi at 
rokov fínskej hudby, Festival populár
nej hudby v San Reme, fes t iva ly v 
štrassburgu, Versailles, Bordeaux, Lu
cone, Royane, Bourgognr <l Chartre. 
BFA nezaobstaráva len hudobné festi
valy, ale aj hovorené pl'ogramy, ako 
Zámorské stretnutia (pol itické komen
táre zahraničných korešpondentov BBC,), 
Panoráma pestrého umenia (zaujímavé 
programy z oblasti divadla, baletu, fil 
mu na celom svete), Medzinárodný li 
terárny obzor, Medzinárodný alma nach 
(miestne uda losti z rôznych kra jín k<~ž
dý týždeň ) , Prehl'ad francúzskej llače 
(rôzne názorv r E> cl akcií z francúzskych 
novín). 

A Znamená pre vi\ .~ toto pod ujatiE' 
niečo nového? 

- Zaujímame sa o uda losti zo všet
kých krajín ·a · snažíme sa poskytovať 
našim poslucháčom program medzinó
rodnej úrovne. 

.A Je takýto druh 'pt•ogr.amu zaujíma
vy aj pre vašich pos.lucháčov? Poznáte 
ich sociálnu štruktúru a ich ná1:ory? 

- Väčšina amerických rozhlasových H 

televíznych staníc je komerčná. To zn8-
mená, že ľudia alebo spoločnosti. kto
ré tieto statilce vlásthli!, ~htcu.1 0 tak, 
aby boli ziskoví, hoc i sú povinní. po
skytovať verejnosti v okruhu svojho pô
sobenia určitý počet všeobecne prospeš
ných programov. Všetkým staniciam 
dáva licenciu Federálny výbor pre ko
munikáciu, ktorý podlieha federá lnr~.i 
vláde a ktorý každé tri roky skúma 
ukážky programov každej stanici' prerl
tým, než obnoví licenciu. 

A Aký je základný rozdiel medzi va
šou uekomerčnou rozhlasovou stanicou 
a Inými komerčnými? 

- Tu v Kansas City možno počúvať 
28 rozhlasových staníc a všetl~y okrem 
troch sú komerčné. Komerčné stanice 
predávajú čas inzerentom, čo chcú pre
dávať s voje výrobky . Inzerent chce sa· 
mozrc,ime vysielať svoje oznamy čo 
najväčšiemu okruhu poslucháčov, preto 
sa každá stanica snaží vysielať také 
programy, ktoré bude počúvať čo naj
viac ľud!. V Amerike väčšina ľudf po
čúva ľahkú, t'ytmíckú, "populárnu" 
hudbu (piesne a skladby nahrané v ti
s ícových nákladoch), päť minút správ 
a predpoveď počasia. Z lje sa tak rý ch 
le ! 

A Kto tvo rí vašu poslucháčsku obec? 

Mnoho univerzit má rozh lasové 

stanice, ktorým poskytla licenciu FCC 
pre výchovné účely. Tieto nesmú pre
dávať čas inzerentom. Tieto stanice vy
držiavajú a podporu jú z t ých ist ých 
fondov, z ktorých sú platení profesori , 
popredné divadlá, gymnáziá atď. 

Naša rozhlasová stanica má tri ciele: 
a) prinášať poslucháčom z nášho 

)kruhu (60 m!ľ) zaujfmavé myšlienky 
a udalosti zo sveta, z nášho vlastného 
mesta a rajónu - inými slovami roz
šíriť možnosť zábavy aj pre tých J'udí. 
ktorí by do nášho ra jónu nikdy nevkro
čili; 

b) s l úžiť univerzite ako reklama a 
zverejňovať udalosti z univerzitného ra 
jónu, ktoré by mohli poslucháčov zaují
mať, ako aj iné udalosti kultúrnych or
ganizácii v meste (galéria, múzeum 
atď.); 

c) umožniť študentom, špecializujú
cim sa na rozhlas a televíziu (ktorí sa 
zdajú byť nadaní a seriózni). získať 
prax vo vysielaní. 

Naša stanica má preto v programe 
vážnu hudbu, politické diskusie, sociál
ne problémy. svetové udalosti, divadel
né hry, drámy, opery, poéziu, pričom 
prihliada na záujmy univerzity a vysie
la t aké relácie, ktoré komerčné sta
nice nevysielajú. 

Stanica dostäva poštou vel'a otázok 
na programový plán .a dos.tala aj veľa 
pochvalných listov. Na náš program 
nikdy nedošla vážna sťažnosť ani zo 
strany verejnosti, ani zo s trany správy 
univerzity. Správa univerzity nám za 
12 rokov nijaký program nenanútila, ani 
ni jakým spôsobom necenzurovala. Ve
denie a štáb mali absolútnu voľnosť 
pri zostavovani programov. 

Súdiac podľa pošty, naši poslucháči 
pochádzaJú zo všetkých spqločenských 
vrstiev, majú rôzne vzde lanie, ni·ektorí 
nás počúva jú, aby si ho preh!b!li, pre 
ďa l šieh sme st imulom pre obnovenú 
konzumáciu inte lektuálnej potravy. 

Zostaviť p rehľad počtu poslucháčov, 
by bolo také niíkladné, že to nie je mož
né uskutočn iť. Vieme však, že množ
s t vo ľudi nám ani nepíše, ani netele
ronujE' . Mnohí poslucháči sú vzd ia lení 
až na sto míl' (ti čo si postavili vysoké 
antény). Keby sme mali vyššiu vežu, 
mali by sme omnoho viac poslucháčov. 

...... 

A Mohli by ste mi popísať základný 
archívny fond'? 

Hudobný árchív KCURFM má v sú-

Snlmka: B. Puska il~r 

časností vlastné nahrávky 2050 dlhotr• 
vajúcich platn!. Klasickú, l'ahkú kla-" 
síckú ná rodopisnú hudbu, hudobné ve
selohry, operety, umelecké piesne, ko
mornú hudbu, 126 kompletných opier, 
80 albumov divadelných hier, poéziu, 
prejavy, archívne pásy najrôznejších 
predstavení hier, hudby atď. 

A Domnievate sa, že nová sucas-
ná československá hudobná tvorba by 
mohla zaujímať vašich poslucháčov? 

- O súčasn(! československú hudbu 
by naši poslucháč i mali záujem. Ameri 
čan ia sa zaujímaj ú o československo 
a našl poslucháči sa zvlášť zaujímajú 
o súčasnú hudbu. 

A Slovenská hudba je dobre známa 
v Európe. Mám na mysli opernú tvorbu 
Cikkera a Suchoňa, symfonickú tvorbu 
Zeljenku, elektronickú hudbu Bergera a 
Malovca a experimentálne usilovanie 
Kupkoviča. Mali by ste záujem o vy
sielanie niektorých diel s pomenutých 
autorov? 

- My by sme mali záu jem o vysie ~ 
lanie českos lovenskej hudby - súčas
nej alebo starej. 

A Z · vášho programového časopisu 
som sa dozvedel, že ste v priamom 
styku s RAI alebo Radio Sweden. Prečo 
to nie je a j v prípade československé
ho· rozhlasu alebo Rádia Bratislava? 

\ 

- Svédsko, Anglicko, západné Ne
mecko, Francúzsko, Holandsko, Latin
ská Amerika, Taliansko atď. majú in
formačné služby, ktoré popularizu jú 
ich krajinu a zaobstarávajú rozhlasové 
programy zaujlmavé pre americkú ve
rejnosť. Tieto služby na'dväzu.iú spo 4 

jenie s rozhlasovými stanicami a ponú
kajú im s voje programy. O českoslo 4 
venskej in formačnej s lužbe sme ne
poču li. 

A Som presvedčený, že programov! 
pracovníci bratislavského rozhlasu by 
mali záujem napr. o pôvodnú indiánsku 
hudobnú tvorbu. Mali by ste záujem na 
výmene takýchto alebo podobných ty
pov programu ? 

- Pre štáb KCURFM by bolo veľm! 
ťažké nájsť nadaných ľudových spevá
kov a nahrať Ich. Väčšina známych ame
rických ľudových piesnf a spevákov je 
už nahraná na fonografické platne, kto
ré sa dajú ľahko zaobstarať. Komentá
re, ktoré by sme mohli nahrať, by boli 
anglické a bra t islavský rozhlas by ich' 
hádam nemohol použiť. Na druhej stra
ne programy bratislavského rozhlasu by 
boli zrejme v češtine a neboli by pre' 
väčšinu našich poslucháčov zaujímavé. 
Boli by sme r adi, keby sme mali mag-·. 
netofónové pásy alebo dokonca platne1 
ktoré 'ly sa v tejto krajine nedali ko
merčne upotreb iť. 

A Predstavme s i, že by som sa stal 
1lôležltým činiteľom v oblasti kultúry 
u nás - v Československu. Co by st~ 
mi poradili, aby som robil pre lepšie 
poznanie našej hudby vo svete? 

- Myslím, že by ste mali predovšet
kým dať príkaz, aby bolo k dispozícii 
viac programov v anglickom jazyku o 
ľudovej hudbe, o vážnej hudbe minu
losti ako a.t o súčasných skladateľoch, 
o zaujfmavých miestach vo vašej vlasti 
a pod. Potom · by ste sa mali pozrieť clo 
ročenky pre výchovné rozhlasové stan i
ce, napís'ať programovým riadite ľom á 
vyzvať ich, aby si vypočuli záznamy 
programov, ktoré ponúkate (mnohé pro
gramy. ktoré ponúkajú informačné 
služby sú zdarma· a vysielať ich sa po .. 
kladá za česť). Mali by sme záujem 
o niektoré zo spomínaných programov, 
keby boli vyrobené nebombastickým 
spôsobom. Nazdávame sa, že klasická 
hudba j e zábavn á a snažíme sa, aby 
sa nikdy nezdala smrteľne vznešenou. 
Bolo by dobre vypracovať a.i nejaký 
pfán spolupráce, ktorý by bol na osoh' 
obom rozhlasovým staniciam . 

Nezáuiem o Beethovena l 
štátnymi. V súčasnosti ešte 
stá le nie j e ustanovený Celo
štátny výkonný výbor os láv, 
ktorý by cennú iniciatívu 
jednotlivých hlavných centier 

venského ministerstva kult úry vo federalizovanom štá
te. Slovenský prípravný výbor vypracoval návrh akcií, 
z ktorých za najdôležitejšiu považujeme medzinárodné 
beethovenské sympózium v Piešťanoch (29. VI. - 3. 
VII. 1970). Okrem toho sa vypracoval dramaturgický 
plán hudobných podujatí počas sympózia. · Počíta sa 
s využitfrn empfrového divadla v zámku v Hlohovci 
a kaštieľa v DQ}nej Krupej - za predpokladu, že po
sledný z menovaných bude dovtedy aspoň či astočne 
zrenovovaný. Dnes je spolu s priľahlým parkom v de
zolátnom stave. Záujem dolnokrupských občanov o tú
to cennú kultúrnu pamiatku je zárukou, Žf! tento 
schátralý kaštie l' dostane v čo najkratšom čast> dôstoj 
nú podobu. A. G. 

Prvoradou úlohou, pred ktorou v súčasnosti stojf 
Beethovenova spoločnosť v Československu, je zabezpe
čenie celoštát nych osláv 200. výročia nar odenia L. v. 
Beethovena, ktoré pripadne na budúci rok. Za týmto 
účelom zvolalo Ministerstvo kultúry SSR na prvú roz
šírenú poradu do Dolnej Krupej všetkých zaintereso
vaných poriadateľov spomínaných osláv z Čiech, Mo
ravy, Sliezska a Slovenska, aby preverilo doterajši prie
beh príprav a určilo ďalšie úlohy. Podľa návrhu vy
pracovaného sekretariátom Beethovenovej · spoločnosti, 
hlavná zodpovednosť za zaistenie osláv v českosloven
sku pripadá Hudobnému oddeleniu Národného múzea 
v Prahe, Sliezskeho múzea v Opave a Slovenského ná
rodného múzea v Bratislave. Hlavnými centrami ce)o
štátnych osláv bude Praha, Teplice v čechách; zámok 
Hradec u Opavy a Piešťany. Predpokladajú ' sa oslavy 
a j v ďal ších miestach Beethovenových pobytov (Dolná 
Krupá. Kar love Vary, Františkove Lázne ), ktoré by 
však mali iba lokálny charakter. 

Pt•iebeh porady poukázal na neuspokojivý stav v prí
pr ave osláv. Doterajší postup je značne živelný a re
gionálne záu jmy v ňom prevažujú nad záu jmami celo-

koordinoval. Ak sa priprava osláv nemá dostať 
do sľepej uličky, mali by sa príslušné miesta s ustano
vením tohto výkonného výboru co najskôr poponáhľať. 

V Dolnej Krupej sa hovorilo aj o potrebe zapojiť na
še akcie do celosvetových osláv. Beethovenova spo
ločnosť očakáva pomoc predovšetkým od národ ných 
ministerstiev kultúry, zväzov skladateľov, hlavne od ich 
muzikologických sekcif. . Za zmienku stojí fakt, že t ieto 
oslavy budú prvou spoločnou akciou českého a s lo-
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