
OTO FERENCZY: 

.. ·Bez sebatrýznenia ~ n :.: 

a pasivity , ~ 
' Nemám v 1l.my~le pitvať nedostatky, 
chyby a negaUva nášho súčasného hu
dobného života. Poukazoval! na ne In! 
z rôznych strán a asi sa l naďalej bu
dú analyzovať, bude sa o nich diskuto
vat ..• a nás všetkých to naplní skles
losťou, možno niekedy i }ilesimizmom. 
Treba sa všal< rozhodnúť, ako vykročiť 
z uzavretého k~;uhu pasivity ' a sebatrýz
nenia. Nikto nepochybuje, že podobné 
r ozhodnutie nie je Iahké a možno sa 
každému z nas ani nepodarf. Máme sťa
ženCi úlohu aj tým, že nás do· svojich 
os!cl!el denne vťahuj(! anomálie naplňa
júce myse! rozčarovan!m č! hnevom. Do
týka jú sa priamo nášho fyzického bytia 
a siahajú "na telo". Napriek tomu si · 
mysl!m, že vykročenie zo začarovaného 
kruhu je nevyhnutné. Uvažoval som o 
tom, kde nájsť hlavnú silu na preko
nanie obruče apatie, solipslzmu, pesi
m izmu . . . Najlahšie by bolo Judí odká
zať do sféry Ich vlastl}ej individuálnej 
zodpovednosti a požadovať, aby sl vy
riešili situáciu sami 1pred sebou vo svo
jom vnútri. Podobný apel na sebastvár -
1'\ovanle a sebavýcho·vu je s!ce fllozoflc
k y efektný a · premietnu tý do pr aktic
kých výsledkov by priniesol aj najviac 
úžitku. · Ale ani tu nemáme . zaručené, 
že by výslednica takéhoto individuálneho 
us i lia nebola nakoniec tJOStavená do e
goisti ckých služieb. Nepozostáva preto 
nič Iné, ako tento apel združovať so za
meran!m na vyšší ciel, ako je egoistic
ký. Mysl!m, že si treba viac ako kedy
kofvek predtým prisvojovať obsah toho, 
čím sme prlp(!tan! k vlastnému národu 
a teda 1 k jeho kultúre. J:áto požiadav
ka nie je nová - najmä. v slovenskom 
národe. Prirodzene, postaviť ju v stude
nej odosobnenej racionalistickej podobe 
by nemalo zmysel. Musf byť nesená emo
cionálnym zážitkom a naplniť všetky 
bunky našej bytosti. Slovensk\) národ 
má v tomto ohfade · zvlášť ťa.žkú situá
ciu. Ved ktorý národ v Európe mal na 
svojom. národnom vedomí tak dlho "sor
dínku"? A je jedno, čl to bolo dus!tko 
n'árodné, sociálne, kultúrne alebo eko
nomické. Stač! sledovať rozbory náro
ctohosr:>odárskych expertov, al<ými metó
dami sa utvrdzoval slovenský pauperiz
mus! Väčšina našich nešvárov má svo
je korene práve tu. Z tohto vyrastal 
prirodzeno.u cestou zllžitol< nevylmut
nostl: byt manipulovaným, necftit sa pl
ne zodpovedn9 za seba, lebo za mnou 
stoj! niekto, kto veci vyrieši a zariadi. 
Isteže, nie je to nový poznatol<. Dôle
žité je, aby sa pri ňom nezostalo, ale 
aby sme z neho vyvodili závery našich 
činov. Nikto by za nás nemal nič sup
lovať. Nemá zmysel "čakanie na Godota" 
-'- lebo nepríde. Mali by sme sa začať 
spoliehať len na seba a konať podľa 
presvedčenia, že budeme mať veci také, 
aké sl sami spravíme. Je to locus comu
nis, Gemeinplatz - ako hovoria Nemci, 
obecná pravda, ktorej venujeme málo 
pozornosti (možno }ilreto, .že je ·všeobec
ne známa] a vo všeobecnosti nemá v 
nás ani. zážitkové pozadie. A predsa, 
práve v zložitých, ťažkých, l{r ízovýcll 
sit~1áciách potrebujeme si uvedomiť o
právnenosť týchto obecných právd a za
merať naše konanie v súlade s nimi. 
Je mi vzdialená akákoľvek snaha servf
rovaf niekomu moralistické poučky a 
predkladať kázanie. Ako vo svete, v 
ktorom žijeme, niet inej rozumne jšej 
cesty, ako U_90zorniť na nevyhnutnosti 
nášho správania. Myslím si teda, že by 
sme sa mali zamyslieť, do akej miery 

.naše umelecké činy, úvahy, na.ša orga
nizátorská práca, za ktorú berieme In
dividuálnu zodpovednost, prospievajú 
k nadindividuálnym cie!om rozvoja a 
zveľadenia .slovi'lnskej kultúry ako cel
ku. Do akej miery naše občianske cho
vanie a konanie napomáha v ktorej
koľvek situácii t omuto zámeru. 

·v .. , ... . -
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V čísle: · Pohľady na Salvovo Requiem 
Hudobné festivaly doma i v. zahraničí 
Co s naším Supraphonom? ____ _ .J 

Karel Cernoch, 'dvojnásobný majiter zlatej Bratislavskej lýry, skladatel a lnterprét 
Plesne o mójéj zemi. Snfmka:'. A. ' š motlák 

.Diskutujeme o hudobnej _. výchove 
Ai keď prvf celoŠtátny . zjazd spoločnos

ti pre hudobnú výchovu , bol pred niekoľ
kými týždňami, opäť sa · k nemu vraciame 
diskusným príspevkom Tibora Sedlického 
z Pedagogickej fakUlty v Bb.nskej · Bystrici. 
Myslime si, že jeho r eferát prináša vermi 
progresívne my.šlienky, ktoré majú čo po
vedať a j v našej diskusii o hudobnej vý
chove. Pre rozsiahlosť materiálu uverejňu
fcme ho na pokračovanie. · 

P.rl nalýze s'účasného kfitlckého stavu 
nfzkej úrovne vyučovania hudobnej výcho
vy sa uvádzajú rôzne príčiny, z nich ne
pochybne najdôležitejšia je o-

totiž i:hápaf v oveľa širších súvislostiach, 
ako sa často zdá a jeho r ieiienie treba 
vidieť v komplexnom odstráneni viietkých 
negatívnych javov, ktoré súčasný nebla
hý stav podmieňujú. 

Napríklad aj pedagogické školy pre 
učitelky materských škôl, ktoré majú pre 
pr!pravu svojich žiakov relaUvne najlep
šie podmienky, ·sa dožadujú moder nizácie 
učebných osnov (a učebníc], ktoré by sa 
stali zárukou nových foriem rozvoja hu
dobnosti žiakov, do.žadujú sa hry na lah
koovládateiné nástroje, tvorivej impr ovi-

ll 

Pedagogické fakulty, ktoré pripravu j11 
učlte!ov pre všetky ročnU{y ZDS, p'rešli 
za 10 rokov svojej existencie mnohými 
zmenami, najkrutejšie však postihU roku 
1962 prlpravu učlteJov pre 1.-~. ročn ík, 
a to zrušením vyučovania hudobného !lá
stroja. Až }ilO 5 tokoch sme sa k nemu 
vrátili, dnes je však každému jasné, že 
počas dvoch semestrov nie je možné na
učiť poslucháča hrať na nejaký klasický 
nástroj tak, aby s úspechom mohol vy
učovať. Zdá sa, že by to bolo možné na 
iný Jahkoovládate!ný nástroj (flauta-ota
va, ako to Qdajne úspešne robia v Olo
mouci], pre takúto výuku však nie sme 
pripraven[ ani ma teriálne, ani personál
ne a unáhlené r iešenie v tomto smere 
by mohlo narobiť viacej škody ako oso
hu. I ked špecializované vyučovanie hu
dobnej výchovy od najnižších ročn!kov 
ZDŠ plne podporujeme, nemôžeme si v 
našich podmienkach tento luxus vo vše
obecnosti dovollt (velké množstvo málo
trle~nych škôl] a keďže naša dedina po
trebuje učlteia všestranne vzdelaného, 
nemali by ani v najbližšej dobe PF vy
púšťať učitera pre 1.-5. ročník, ktorý 
by nebol dostatočne hudobne vzdelaný a 
pripravený ·aj pr e vyučovanie hudobnej 
výchovy. A aby sa tal< v najbližšej dobe 
mohlo stat, bude potrebné vyriešiť stre
doškolskú prípr avu uchádzačov o toto 
štúdium, upraviť učebné plány a predo
všetkým pos!lnlt discipl!ny hudobnej v9-
chovy, zmodernizovať metodiku jej vy
učovania, skvalitniť pedagogickú prax a 
uvažovať o prípadnom osamostatnení štú
dia učiteľov pre roč. 1.-5., čiže o zru-

. šenf kombinácie s výchovami a s fazy
kóm ruským. špecializovaná výuka tých
to predmetov by tým . nijako nemusela 
byť ohrozená (na plne organizovaných 
školách by ju zabezpečovali ' učitelia 
s- aprobáciou pre 6.- 9. roč.], podstatne 
by sa však zvýšila Ich úroveii na ško
lách máiobrganlzovaných. Keďže zákla
dy vzdelania - aj hudobného - sa kla
dú práve v najnižších ročníkoch ZOS a 
v súčasnosti je práve na tomto stupni si
tuácia najhoršia, riešenie . prípravy uči--: 
teiov ~re ·tento stupeň je neodkladné. 

:fr * ·* 
Hoci - ako som uviedol v úvode ---< 

stav v úrovni učiteiov hudobnej v9chovy 
Je kritický takmer na všetkých typoch 
škôl - najviac vzruchu a reči je okolo 
učite 1ov v 6.- 9. roč. Je to nakoniec po
chopitefné, pretože na tomto stu}ilnl začí
na už odborné vyučovanie hudobnej vý
chovy a postihuje všetku našu mládež vo 
svojom najvntmavejšom a najtvárnejšom 
veku. V rokoch - mlnul9ch sa tento stav 
preva~ne len kr itizoval, dnes prichádza
jú - čl už jednotlivci alebo kolekUvy 
s návrhm! na zlepšenie danej nepriaznivej 
situácie. Okrem komisie pre prfpravu uči
teľov hudobnej výchovy podala MS (v Pra
he] svoj návrh aj komisia pre odborné 
hudobné školstvo a ak berieme do úvahy, 
at názory a návrhy jednotlivcov, možno 
ich zahrnút do t roch skupfn: + Najradlkálnejštm sa zdá byt návrh 
komisie pre odborné hudobné školstvo, 
:f)Odla kt·orého by sa všetci učitelia hu
dobnej vS'chovy (pre všetky typy škOl I. 
a IL cyklu] mall pripravovať jednopred
metove už od 15. roku výlučne na kon
zervatóriách, a to v Prahe a v Br1ie. 
Podfa pôvodného návrhu by po 4-ročnom 
štúdiu na konzervat6riu (ukončenom ma• 
turitou) získavali učitelia ZDŠ - podobne 
ako doteraz učitelia ĽšU kvalifikáciu 

A tak sa ml zdá, že Intencia našich 
činov smerom k slovenskej kultúre ako 
celku je dnes prvoradou úlohou nás 
všetk9ch. Je ml ľúto každého, kto si to 
neuvedomuje. Vychádzajúc z týchto pre- • 
mis, vldf sa mi pre našu súčasnú si
tuáciu nevyhnutné vypracovať domysle
ný projekt rozvoja slovenskej hudobnej 
kultCiry ako celku, v ktorom by mala 
byť zdôraznená perspekt!vnosf. ~áme 
vera úloh nielen pre dnešnú chvť!u, ale 
ovefa viac znepokojujúcich vyhliadok 
pre budúcnost (nejedná sa .len o prob
lém decentralizácie smerom na mimo
bratislavskú zónu, ale i o otázky vhod
ného uplatnenia mladého ume_leckého 
dorastu, a predovšetkým p~oblémy kon
zumu hudby, l{toré v súčasnosti ukazu-

tázka kvallty učitéla hudobneJ 
výchov.y na· všetkých typoch .TIBOR 
škôl, kde sa hudobná výchova SEDLICKf 
( či hudobný nástroj] vyučuje. .'-... 

PrJprava učlte rov prešla- of]."': , 
roku 1954 mno)lýmf" reformami PROGRES DO šKOL 

jú na znepolwjivý treli.d l. Ak v'y[lraco
v.anie to.hto projektu sl vyžiada pred
bežné kritické zhodnotenie . súčasného 
s.tavu a náročnú prácú racionálnej po• 
vaby, sily pre realizáciu' · bY. mal mať 
každý jednotlivec 1 organizácia, ktorej 
sa vec (aspoň vec] asQOň trochu dotý
ka, mali by sme čerpať ' zo zocl~?ov~clnos-
tl voči slovenskej národnej kult11re. 
V súčasnosti sl neviem · ani predstaviť 
Iný cle!,, ktorý by nás zjednocoval v ta
kej šírke a · možnosti. 

a dnes, po· 0dšťúpe času nius!-
me . konštatovať, že takmer 
všetky pôsopill negat!vne na -hudobnú prf
pravu uoltefa a že vlastne. len od }'JOsled
nej'' Upravy' učebných plánov. na PF Lod 
šk. r. 1-967- 68] badať v tomto' smere ur
t:itý . házil-~k zlepšenia. Na stránkach od
bornej tlače sa problematike prípravy 
uči.tefov hudobné{ výchovy venuje čim 
da lej · tým viac pozornosti, · O· riešenie 
tejto otázl<y prejavujú v poslednom ·· čase 
záujem aj ministerstvá škols'tva, čo všet
ko signalizu je, že s pripravovanou refor
mou všeobecnovzdelávacieho školstva sa 
neodkladne mus! vyrieš! l a 1 otázka skva
litnenia pr ípravy u~itfJ1a · hudobnej vý
chovy. 

Bolo by však .mylné :tamerať sa ten na 
kvalitu ul!itera ZDS, celý problém treba 

zácle, pohybovej -. výchovy,. dalej podstat
ného znfženla pol5tu žiakov a diferenco- . 
v.anJe skupín pri hre na hudobný nástroj, 
volaj'ú po r eorganizácll maturitných skú· 

' šok a Ich ná}illnl, po skvalitneni peda
gogickej praxe a pod. AJ ked sa perspek
tívne poč1ta s vysokoškolskou pr ípravou 
učiteliek MS, SJilOI\'fn~né .· návrhy vyžadu- . . 
jú neodkladnú realizáciu, pretože stred
ná PS by sa v žiadnom prípade zrušlt 
nemala, al< sa nechceme dostať do podob
nej situácie ako roku 1959, kedy sa sfce 
zaviedla vysokoškolská pr íprava pre uči
terov 1.-5. ročníka, súčasne sa však zru
šili všetky PSN, čo dodnes pociťujeme 
ako ' ve!ký nedost&tok vtedajšeJ reformy. 

.*. *· *. 

v dvojrol!nom pomatnritnom itťidiu (na 
6-rol!ných konzervatóriách), . kde by . sa 
mail pridať pedagogické ' predmety zame
rané pre 6.-9. I:Oč. ZOS. Priprava učite
rov pre II. cyklus l kôl (stredoškolských 
profesorov) by sa podla návrhu mala r oz
šíriť ešte o dva roky pedagogického štú• 

, dia (na O-ročných konzer.vat6riách), čím 
by 1ídajne malo ' byť poskytnuté · vysoko
iikolské vzdelanie z príslušného odboru. 
v návrhu sa počfta so zlťičením . katedier 
PF v Prahe a v Brne s príslušnými kon• 

· zervat6riami, pričom by počet absolventov 
týchto dvoch škôl mal kryť potrebu nči· 
terov ZDS v českých zemiach I o Sloven
sku v návrhu nie je zmienka). 

(Pokračovanie ~ bud1íco.m čísle) 



OHLAS NA CLANOK: IDEÁL V A 
SKUTOČNOSŤ 

• 

Tehelňa bez suroviny 
Ideály. a skutočhost - úv~ha r edaktorky T. Ur

sfnyovej v 8. čfsle Hudobného života ma vyprovo
lwvala k nafllsaniu niečoho, čo už dávnejšie v se
be nosfm. Ide totiž o budúcnost dvoch telies -
Krajského symfonického orchestra v Banskej Bys
trici a Méstského symfonlckéha orchestra. v ZlU
n e. Autorka spomrnanej úvahy sa reálne dfva na 
budúci osud oboch telles. Ak zodpovedn! kultúrn! 
pracovn1cl v Banskej Bystrici nedocenlli v minu
losti význam a ďalekosiahly dosah toho, aby kon
zervatórium bolo v Banskej Bystrici, :Zilinčanla 
správne a pohotov.o kalkulovali a vedeli zaistlt 
podmienky pre založenie konzervatória. 

Pripadá ml to tak, ako keby Banská Bystrica 
mala tehelňu a 2111na zasa hllnu. Nedomyslené, 
charakteristické kocúrkovské riešenie! A dnes do
pláca na tento .,tah" ako spevohra DJGT tak aj 
l~onzervatórium v :Z1!1ne. 

Or chester spevohry Je dnes v n eutešenom sta
ve. Chýbajú · najmä sláčiky. Musia s! vypomáhať 
externistami. Konzervatórium v :Zillne ich však 
má nadostač. Akým plus pre konzervatoristu by 
bolo, keby sa mohol prakticky ostrielat v orches
tri spevohry DJGT ... Okrem sláčikárov by naš!j 
v DJGT uplatnenie aj S.f.Jeváci. 

Tohto času poloprofeslonálny Krajský symfo- • 
' nlcký orchester v Banskej Bystric! by sa· mal 
časom vybudovať na profesionálne teleso. Buďme 
úprimnf: za daného stavu personálneho obsa
denia (l ked nechýba láska a chu tj pri jednej 
pä ťhodinovej skúške za tý~deň (počas troch me
siacov) a 25-30 vystúpeniach ročne je nemožné, 
aby . orchester dosiahol takú umelecktí úroveň, 
aká sa žiada od profesionálneho telesa. Sú mož
n osti spolupráce s Vojenskou posádkovou dycho
VOlj hudbou, je tu Katedra hudobnej výchovy pri 
Pedagogickej fakulte, rysuje sa možnost uplatne
n ia absolventov konzervatória, ktor! by sa mohli 
po dvojročn,om štúdiu na PF uplatniť ako uč!te- . 
11a ZDŠ. Táto eventualita je v súčasnosti v štádiu 
r iešenia. 

Nechajme stranou lokál!'latrlot!zmus. Nehanbi
me sa, že sme v minulosti strel1ll capa a pasta-. 
vlll tehelňu bez suroviny. PrHežltosf tu je. Na
pravme, čo sme pokazlll. Je čas, kedy sa majd 
rušiť krajské podniky a úrady. Po zrušeni KNV 
v Banskej Bystrici budli chcieť od!st mnoh! Zi
llnčapla spät do Žlllny, . Iste sa takto uvoinia 
mnohé byty. Ich výmenou za byty profesorov 
Kozervatórla v Zillne by sa mohol vyriešiť l naj
pálčlvejšl problém. A budova pre k()nzervatórium 
by sa určite našla, keby všetci do toho zaintere
sovan( dali rozumy dokopy. Ideály sú krásne, ale 
sú ešte krajšie a cennejšie, keď sa zmenia v sku
točnosť. A pre túto vec by sa oplatilo zmeniť 
ideály v skutočnosť, lebo je tu vopred zaručená 
niekoľkonásobná umelecká a hmotná efekt!vnosť. 

DEZIDER STRME~ 

Pozn. red.: Prís-pevok D. Strmeňa prinášame za
tial bez komentára. Problém existencie žilinského 
konzervatória bol už veľakrát na pretrase. Sli 
rôzne názory na tt\to otázku. Veríme, že sa k nej 
vyjadria aj zainteresovaní zo žiliny, hoci livaha 
Ideály a skutočnosť mala celkom iný ciel. Zdá sa 
viak, že jedno s druhým súvisí. Práve preto by 
sme radi uverejnili viac ohlasov - ' z oboch strán. 

MARIAN VANEK HUDOBNÉ VYNALEZY 

VIl.· Zah-rdlovadlo 

· Každý začiatok je ťažký, vrav( slovenské pore
kadlo. Najtažšf začiatok je - začat sa učit hrat 
na husliach. Husle sú strunný nástroj, ktorý sl 
musfme vložiť pod bradu. Aby nám brada dobre 
vpadla do husH, k tomu nám slližl podbrado
vadlo, ktoré však postupom času zastaralo a te
raz sa už nepoužíva ani v Maďarskej štátnej fil
harm6n11. Podbradovadlo Iste narobí vera starostí 
každému začlatočn1kov1. Brada sa totiž zošmyku
je dolu z husif, ruší to vzhrad a plynulosť učenia, 
je to neestetické a v širokých kruhoch bud( priam 
pohoršenie. Práve preto som vymyslel "zahrdlo
vadlo", pomocou ktorého sa husle už nikdy ne
vyšmyknťí spod brady. Zahrdlovadlo je jednodu
.chý bodec, vyrobený z kvalitného materiálu, kto
r ý pripevníme na koniec husi!. Nasadenlm huslf 
k brade sa zahrdlovadlo jemne a nečujne vnorí 
do hrdla a môžeme hrat bez obavy, čl husle ná
hodou nespadol\ na zem, čl sa neotočla, prlpadne 
čl nevykonajú Inú ne plechu. Zahrdlovadlo (S) 
odporúčam používať najmä začiatočnfkom, lebo 
je určené najmä pre nich. Uvidíte, aktl radost 
sprav(te svojmu synovi, ked mu k husliam pripev
n(te zahrdlovadlo. Jeho radosť potrvá celý život. 
Ku každým husliam aspoň jedno zahrdlovadlo. 
Vaša spokojnoat = Jl!š .~:leU _.---' 

• Zá"pacionemecM opern~ s~bóry 
hlásia už drarnaturgicl<é plány na 
novú sezónu. Spojené scény Nemec
kej opery na Rýne v DUsseldorfe a 
Duisburgu uvedú okrem Iných pre
miér aj novú inscenáciu janáčkovej 
Jej pastorkyne, Dalapiccolovho Odys
sea a ako nemeckú ·premiéru Cava
lieriho Rappresentazione dl anlma e 
corpo. Mestská opera vo Frankfur
te zaradila medzi premiérové insce
nácie budúcej sezóny až dve diela 
Albana Berga - Lulu a Wozzecka. 

+ Vo veku 71 rokov zomrela slávna 
š panielska sopranistka Mercedes 
Cap$ir. Spievala na všetkých ver
kých svetových scénach, v prvom ra
de partie lwloratúrneho a lyrické
ho so,pránu (Rosinu, Glldu, Luciu, 
Violettu; Butterfly). Od roku 1949, 
kedy odišla z javiska, venovala sa 
výchove speváckeho dorastu na bar
celonskom konzervatóriu. 

\ + V snahe prehlbiť okruh Informá
ci! o činnosti pražského Národného 
divadla bolo obnovené vydávanie 
bulletinu Tiskové zpravodajství ND. 
Z neho sa dozvedáme, že 14. júna 
vystúpila na scéne Národného divad
la v opere G. Verdiho Maškarný ples 
americká sopranistka· Carla Mario
ni. Nie je to tak dávno, · čo táto 
umelkyría spievala v Prahe po prvý 
raz - v Bachovom oratóriu Jánove 
pašie. 

+ Riaditeľstvo celoslovenského fes
tivalu amatérskych spevákov a slo
vensk9ch noviniek pop-music o Zlatú 
ružu v Detve vypisuje sú ťaž na pô
vodné slovenské novinky z oblasti 
po-music. Stlfaž je anonymná a jej 
uzávierka je 30. septembra 1969. Mô
že sa jef zúčastniť každý autor naj_. 
viac s trom! plesňami (so sloven
ským textom). Premiéra najlepšieh 
pesničiek bude na IV. festivale o Zla
tú ružu vo februári 1970. Podobne je 
vypisaná súťaž pre speváčky a spe
vákov vo veku od 14-30 .rokov. Ad
resa: Riad!teistvo celoslovenského 
festivalu amatérskych ,spevákov a 
slovenských noviniek pop-music', Det
va - s(dllsko, okres Zvolen. 

\ 

+ Slovenský organista a dirigent Ján 
Valach pôsob! momentálne v Belgic
ku - v Antverpách. Začiatkom mája 
nakrúcal v bruselsk,gm rozhlase s 
tamojš!m rozhlasovým zborom okrem · 
Iného Zimmerove štyri motetá a Ebe
nov cyklu:; Láska a smrť. Veiml 
prlaznii'O sa o ňom vyslovuje aj ta
mojšia kritika, ktorá hodnot! jeho 
pr!nos pr e tamojšl kultúrny život. 
Pod jeho veden!m bol! uvedené Ba
chove Jánove pašie a krátko potom 
dirigoval posledný symfonický kon
cert sezóny z diel Webera, Liszta, 
Suchoňa, DvoMka, Smetanu a Sibé
lla. K jeho pôsobeniu sa vrátime • 
neskôr. 

+ ·Kruh priateľov umenia a EnseJ11-
ble Comp v Ružomberku usporiadáll 
19. júna t. r. večer Novej hÚdby. 
Odzneli na ňom diela M. Adamčia
ka, R. Cypricha ·a J. Revallu. Je to 
ojedinelé podujatie v Stredosloven
skom kraji. 

+ Vo Frýdku-Místku bol v dňoch 
30. V.-1. VI. festival amatérskych 
symfonických orchestrov. Zúčastnil 
sa ho Mestský symfonický orchester 
Frýdek-M!stek, ktorý tohto roku o
slávi desaťročnicu, Symfonický or
chester ZK dopravy a SJ;lOjov z Brna, 
Symfonický orchester mesta :Z111ny a 
Krajský symfonický orchester z Ban
skej Bystrice. Prínosom festivalu -
okrem nadviazania stykov a ďalšej 
spolupráce bolo predovšetkým po
rovnanie reprodukčných kvaUt jed
notlivých orchestrov. 

+ Po' .sérii lis13ešných vystúpení v 
Buenos Aires, Stuttgarte a vieden
skej štátnej opere predstavila sa Ha
na Svobodová - Jankú opäť na ma
terskej scéne v Brne. Dňa 9. jlina 
ju videlo brnenské obecenstvo v jeJ 
gala postave - princeznej Turan
dot z Pucciniho opery. úlohu princa 
Kalafa spieval v tomto predstavení 
bratislavský tenorista Jli'f Zahradní
ček. V letných mesiacoch bude H. 
Janku spievať Turandot na festivale 
v t alianskeJ Verone · - v alternácii 
s Birgit Nillsson. 

+ Dve popredné sólistky· opery šD
v KQšiclach nastúpia od budúcej se
zóny angažmán v ·brnenskej opere. 
Po desiatich r okoch odchádza zo' sú
boru vynikajúca sopr anistka Gita Ab· 
rahámová, ktorá sa vyznamenala naj
ma vo vyp!ltých dramatických par· 
tlá ch svetového · repertoáru, ako sú 
Fidelio, Senta, Alda, Tosca. Clteinou 
stratou pre divadlo bude aj odchod 
mladej, talentovanej mezosopranist
ky Dany Suryovej. 

+ Záver londýnskej opernej sezóny 
sa nesie v znamení vynikajúcej sé
rie predstavení Verdiho Aidy. Pod 
taktovkou Charlesa Mackerrasa vy
tvára t!tulnd postavu Mar tina Arroyo, 
postavu Amneri s Grace Bumbry (obe 
černošské spev~čky l. V úlohe Rada-

mesa alťernuľd Cl1árles Cralg a Jon 
Vickers. Posledným predstavenlm v 
sezóne bude Verdiho Macbeth s Ele
nou Sullot!s R Kostasom Pas.kallsom 
v hlavných úlohách. 

+ V r ámci Wiener Féstwochen uvied
la viedenská Komorná 013era 175 ro
kov starý slngspiel Wenzela Mi.illera . 
Sestry z Prahy. Predstavenie naštu
doval dirigent Hans HageQ.. 

+ v júni t. r . boU v ťolandskom 
meste Zwolle Dni československej 
kultúry, ktorých · súčasťou · popri 
dvoch výstavách (Zlaté mesto Praha 
a Vysoké Tatry) boU aj hudobné pod
ujatia. Zó Slovenska sa svojim u
menlm predstavil slibor Vršatec a 
Slovenský komornsr orchester. V Ho
landsku boli Warchalovci po prvý
krát. Je to už pätnásta krajina, v 
ktorej koncertovall. Popri vere jnom 
koncerte uskutočnili nahrávku pre 
rozhlas v 'Gilversume. Nakrútili Su
choňovu Serenádu pre sláčiky, Bul'
lasov Planctus, ako aj suity pre slá· 
čiky od Janáčka a Purcella. Rozhla
sov! pracovníci zvlášť ocenili novú 
Burlasovu skladbu. 

+ Z lniciat!vy Pragokonc-ertu sa po 
prvý raz uskutočn! v septembri toh-
to roku Prehliadka slovenského · In- , 
terpretačného umenia. Koncerty bu
dú nielen v Prahe ( Smetanova sieň, ' 
Mestská knižnica, Mikulášsky kostol ), 
ale aJ v Plzni, Liberci a v ústť n. 
Labem. Na koncertoch bude ličlnko-
va ť Slovenská filharmón-ia a Sloven
s ký filharmonický zbor s dirigentom 
Ladislavom Slovákom, Slovenský ko
'morný orchester, organistka Eva 
Kammerlová, klavirista Ivan Palovič 
a flautista Vladlmfr Brunner ml. 
Dramaturgia obsahuje diela starých 
l súčasných skladateiov a je velmi 
vozmanltá.-

+ Slovenský komorný orchester pod
nikne od 1.-10. októbl'a t. r. turné 
po anglických mestách (Bristol, Not.. 
tlngen, Leeds, Rifon, Swansea, Chat
han a Londýn ·). V Londýne bude kon
certovať v Quen Elisabeth Hall a na
hrá niekoiko diel BBC. Na zájazde 
sa zličastn~ 'aj slovenský klavirista 
Alexander Cattarlno, ktor9 bude li
člnkovať v Bachovom čembalovom 
Koncerte d mol. Priamo z Anglicka 
odfdu Warchalovcl do Holandska a 
potom do švajčiarska, západného N·e
mecka a Rakúska. Uvedli diela tvo
riace Ich základný repertoár (Mo
zart, Vivaldi a ďalš!), medzi ktoré 
zaradll1 zo slovenskej tvorby Sucho
ňovu Serenádu pre sláčiky. 

+ Známe holandské stredisko pre 
stíčasnli hudbu Gaudeamus v Blltho
vene je usporladatelom Medzinárod
ného hudobného týždňa v dňoch 5. 
až 12. septembra tohto roku. Ako vý
sledok sútaže sa dostalo do progra
mu večera elektronickej hudby, (kto
rý sa uskutočn! v Hllversume ), tlie! o 
skladatElia Jozefa Malovca - Punc
turn alfa. 

+ Dirigent a organista Ján Valach, 
pôsobiaci nateraz v Belgicku, nato· 
čl! s bruselským rozhlasovým zbo
rom štyri motetá od Jána Zimmera 
a· na organovom koncerte v Gente u
viedol okrem iného , Prellidium od 
Ilju Zeljenku. 27. mája dirigoval kon
cert svetových árU, kde z českoslo
venskej tvorby v naštudovanl belgic
kých umelcov odzneU árie zo Sucho
ňovej Krlitňavy a Smetanovej Pre
danej nevesty. V budlicom 2lmnom 
obdob! zarad( bruselsk,ý rozhlas z 
podnetu J. Valacha dG s,vojho pro
gramu Planctus pre sláč1kov9 . or
chester od Ladislava Burlasa. 

• Prof. Moyzes obohatil svoju tvor· 
bu o Sláčikové kvarteto, VIII. symfó
niu "21. VIII. 19681' a "M~ssu salem
nis" pri sóla, miešaný zbor, organ 
a velký orchester. 

+ Existencia komorného zboru Slo
venských madrigaUstov _s dirigentom 
Ladislavom Holáskom bola už veta
krát podnetom našim skladatelom 
pre tvorbu komorných zborových 
sldadleb, nevyn(majlic diela experi
mentálneho charakteru. Z posledných 
prác napísaných pre Slóvenských 
madrlgalistov je Hudba pre 13 spe
vákov a bicie od· Ilju Zeljenku, prvá 
časť cyklu Zvony od Ladislava Eur
lasa a , Symfónia lásky od Tadeálla 
Salvu _pre komorný zbor a komorný 
orchester. 

+ Hudobnému Informačnému stredis
ku prišla od 13ána Herberta Bartha 
ponuka uv(esf v rámci Medziniirod
ného festivalu mladých umelcov v 
Bayreuthe (lnternattonales jugend
Festspleltreffen) dielo slovenského 
autora. Budlicl rok - 20. jublleJnS' -
venujf1 operám - jednoaktovkám. 
Festival je podujat!m mladých umel
cov, a préto ponuka J!!rišla pre slo
venskli hudbu vhod v čase, kedy na 
našej národnej · opernej scéne je 
krátko po premiére opery Juraja Be~ 
neša Cisárove nové šaty. Realizova
nia podujatia sa pravdepodobne ujme 
Vysoká škola múzických umeni, kto
rá naj lepšie môže splnit požtadu vku, 
aby n iP.len autor, ale najmä in teľpl'é
ti boli mladými umelcami. 

Vráti sa Karajao 
do viedenskej · 

opery? 
Na verejnej diskusii organizovanej 

spolkom "Thespis 65" o problémoch 
Viedenskej štátnej opery,1 na ktorej 
sa zúčastnil aj riaditel Reif-Gintl, sR 
po prvýkrát oficiálne potvrdllo, že 
~ Karajanom sa rokuje o jeho ná· 
vrate do viedenskej opery. Vledo·l ju 
osem . rokov. Riaditel označil tento 
návrat za "absoll1tnu nevyhn·.ltnost". 

Napriek písomnému pozvaniu ..._ k 
uzavretiu zmluvy ešte nedošlo. Ka
rjljanove požiadavky z roku '1.964( l) 
sú ešte stále otvorené. Jeh~;) činnosť 
v oper e J!!richádza do ú.vahy najskôr 
v sezóne 1970-71. 

Bolo by naozaj nepochopiteiné a 
nezmyselné, keby sa Karajan po ná
vrate do Hudobného spolku [ 1970 s 
Beethovenov9m cyklom l nevrátll do 
opery, ktorá ho tak naliehavo potra
buje. Samozrejme, nešlo. by o 1ec1nu 
novú Inscenáciu s l(iacerýml r epr!za
mi za sezónu. Aby to bolo e fektrv
ne, musela by opera predvlest sys
tematicky ,20-30 predstavenl, z to
ho viaceré vo vlastnom na~tuclovtm!, 
pretože Karaja~ diriguje iba takéto. 

Reif-Gintl je rozumný človek, r;rí
stupný návrhom. Je otázne, či bude 
dost .tvrdý a autorltat!vi:ly, Rby svo
je myšlienky realizoval. Jeho urlld
n!cke skúsenosti môžu v styku s by
rokratlc.kou aclm!nlstratfvou mať tak 
pozitívne, ako aj negatlvne dôsledl'Y· 

\ Rozhodne, za jeho pôsobenia ne-· 
môže dôjsť k takému grotesknému 
javu, že pre akúsi hypertrofiu zml'lv 
z rozpočtu 240 ml! Iónov , šilingov 
(skoro 40 miliónov mariek) zostane 
na listredné umelecké výdavky no
vých lnscenáci! 4,2 milióna, ako sa 
to stalo za jeho predchodcu. Program 
premiér na rok 1969-70 je radost
nou predzvesťou, že medzery sa vy· 
plňajú. 

Dôležitá je - bez lldzU - úloha 
vefkej opery nachádzať talenty a 
systematicky Ich vychovávať. Druhou 
požiadavkou je kontakt s novou pro
dukciou. Treťou požiadavkou je --< 
postarať sa o primeranú úroveň ba
letu. 

Pod vedenfm Relf-Gintla sa vo vie~ 
clenskej o.pere už mnoho zlepšilo. Sto
j( však pred ňou e~te vera práce. 
Veikým pokrokom je angažovanie 
Horsta Steina, ako aj záväzok Georga 
Soltiho dirigovať viaceré predstave
nia (od sezóny 1971-72) - a napo
kon snaha zlskať Karajana. 

Poclľa ~ahranlčnej tlače: ._b_ 

ILJA HURNIK 

Potreba isto~y 
"Zld dielo/ Autor by mal prestať 

komponovať," napísal kritik. Sklada· 
teľ, skľúčen!} nad tak!}mto súdom, 
naozaJ prestal komponovať. 

Vtom prišiel kritik a povedal: 
"Kiežby st opät tvorili Túžim po 
tvojej hudbe!" 

Skladateľa dojalo jeho priznanie a 
zlo!tll nova skladbu, ale kritik opäť 
napfsal: "Zlá skladba. Prestať kom
ponovať/" 

Sk ladatel umlkol, zase prišiel kr! -· 
tik a žobronil: "Pt!i, bez tvojeJ hudby 
nemli!tem žtt," - a uzmleren!} skla· 
date'ľ obnovil prácu. 

Tak to šlo ceZd roky. Keď sa raz 
skladatel zariekol, že už nevezme 
pero do ruky, prišiel kritik: "Prečo 
mlčtš?" · 

"Nemám už stl znášať tvoje odmie· 
tanie." 

Krtttkovt sa tr(asol hlas, keď ho•• 
varil: "Posúď sám, možno žiť v tr-1 
valej neistote?" 

"Nie, nemožno." 

" Vidíš. Kedykoľvek ptšem o tn!}cli 
skladateľoch, tonlem v neistote, ~e 
sdm ich precenil alebo nedocenil. Ty 
sl však tak!} zl!} skladatel, že jedine 
o tvojich dielach sa vyjadrufem s 
i stotou. Ach, ponechal mt ttíto tedt ... 
na prtležttost vyslovU nepochybntí 
pravdu/ Ptš, môf. drah!}, tuorf,'! . 



Autor 

Priznám sa, lie vefmi nerád hovorím o 
svojej hudbe a o sebe ako o skladate
fovi, Predovšetkým preto, :le mi takéto 
objasňovanie hudby pripadá zbytočné a 
tiež preto, že to ani neviem. Mojou spo· 
vedelnlcou je hudba, tu sa citim istý. 
No v narábaní so slovom som len oby
čajný diletant. Pokúsim sa preto iba 
zhrnúť niekoľko faktov zo svojho do-te• 
rajšielio ľudského i umeleckého vývo-
ja. 

Hovori sa, že detstvo býva rozhodu· 
júce pre celý další život. Ja by som 
chcel z tohto obdobia spomenúť •tajmä 
svoje velmi skoré a blfzke zoznámenie 
sa s cirkevnou hudbou, ku ktorej sa ako 
skladater - najmä v poslednom čase -
stále častejšie obraciam. Od svojich 12 
rokov som robil organistu v mojom ro
disku v kostole na Lúl!kach. I keď mi 
pri organovaní už vtedy sem-tam skol!il 
pod prsty nejaký neobvyklý tón, dikto
vaný zal!ínajúcimi umeleckými predsta
vami, ktoré mojim predstaveným pripil· 
dali- pre chrám trochu "prudké", pri· 
InuJ sont k cirkevnej' hudbe z niekol· 
kých príčin: Obdivoval• som jej stálosť, 
po stáročia pretrvávajúce, nil!ím ne-po
hnuté pravdy liturgických textov a sú· 
l!asne dokonalosť a jednoduchosť jedno
hlasých gregoriánskych melódií, nespú
taných faktami a prísnym rytmom -
a predsa, akoby zázrakom dodnes pri
kovanými k textu. 

Po začiatočníckych krôčikoch, ktoré 
usmerňoval ešte doma skladateľ Viliam 
Kostka a po štúdiu na Konzervatóriu v . 
.Ziline, začal som sa vážnejš ie zaoberať 
t ajomstvami kompozície na. bratislavskej 
VSMU u prof. Jána Cikkera. Stúdiá som 
dokončil v Pofsku u Boleslava Szabel· 
ského a Witolda Lutoslawského. Bol 
som vtedy - ako mladý človek, ktorý 
vždy ide dychtivo za všetkým novým - ' 
očarený obrovským zvukovým svetom, 
ktorý sa v hudobnej avantgarde začal 
otvárať. Spomínam si, ako som raz do· 
niesol prof. Lutosiawskému sláčikové 
kvarteto, kde som vymyslel všetky mož
né i nemožné spôsoby vyludzovania zvu
k-ov. Lutoslawski toto moje "dielo" roz
trhal a povedal mi: "Pamätaj si raz 
navždy, ze na husle sa hrá slál!ikom." 
Odvtedy som si stále viac začal uvedo
movať, ~e vymýšľať zvuky ešte nezna
mená robiť hudbu a že vo svojich sklad
bách musím vyjadriť aj niečo viac: Aby 
ľudia, ktorí budú moju hudbu počúvať, 
cftili, že mi o niečo ide, že sa tu odo
hráva drá'ma - dráma lásky, dobra, zla, 
viery, ľudského citu. Preto skoro všetky 
moje skladby majú text. 

Myslfm, že som si vytvoril určitý 
ideál, ku ktorému by som sa rád priblí
žil: ideál rovnováhy slova a hudby, ich 
vzájomného spájania a doplňania sa vo 
vyšší, pôsobivejší účinok. Z toho, čo som 
povedal, vyplýva aj to, prečo sa stále 
vraciam ku gregoriánskemu chorálu, aj 
prečo som skomponoval svoje Requiem, 
Canticum Zachariae, Litanie Iáuretane a 
Glagolskú omšu na starosloviensky text. 

-Gregoriá n je pre mňa určitým vzol"Om 
tohto ideálu - v duchovnom i umelec
kom zmysle. 

Nerád by som hovoril o tom, čo som 
chcel povedať vo svojom Reqiem. Ak to 
ľudia necíťili pri predvedení sklady, 
bolo by to aj tak zbytočné. Hádam iba 
toľko~ človek nemôže a nesmie žiť bez 
viery. Nemyslim tým len vieru nábožen
skú, aJP. vieru človeka v hodnoty, pre 
ktoré by malo zmysel i!iť na tejto ze
mí: v lásku človeka k . človeku, v prav
du, spravodlivosť, dobrotu, ctnosť. Viem, 
že je to ťažké, veď to, čoho sme v na
šom storučí svedkami, vedie ľudí k ra
hostajnosti, nevšímavosti voči bolesti, 
nešťastiu a nakoniec aj k ťontu, že už 
neveria ničomu a nikomu. Ak je naším 
tídelo.m žiť, je naším údelom aj veriť. 

Chcel by som posilňovať Iud! vo vie
re. Chcel by som nimi potriasf a za
kričať na nich: Ľudia, zobuďte sa, ko
najte! Viem, že chcem príliš mnoho. Ale 
aj tak sa o to budem usilovať, pokiaľ 
mi to moje schopnosti dovolia. 

• 

Herec ... .. 
Prlbll:loval som sa · k tomuto dielu 

ekllr zvedavo ako so skutočným záuj
mom. Nech mi je ospravedlnením, že 
som laik, nerozumiem hudbe. Vnímam 
intui~ívne · a nie som teda odborne pri· 

pravenf pre modernt hudobnf výraz. 
Ale existuje akési vnútorné napätie, a
kási väzba, ktorá spája moju profesiu 
herca s novou hudobnou rečou. Táto 
reč je rečou dramatickou a dynamickou. 
Nepredstiera, aie odráža stav sveta, spo
ločnosti. - A moja zvedavosť sa preme
nila na pokornú úctu v službách diela, 
ktoré chápem ako bolestný výkrik ad 
resovaný človeku. Zivým sa prihovára 
toto Requiem chvejúcim a vzrušeným 
hlasom, kde harmónia iba malým prie
storom v diele symbolizuje túžbu za ná
dejou a vierou v premene, v možnosť 
premeny človeka v pofudštenom svete. 
Ale obzor je zahmlený a nad zeme
guľou sa vznáša oblak hrozby svetu, 
citlivý umelec, v ktorom sa pretína
jtí siločiary úzkosti, neváha vyslo·viť 
svoje vyznanie fuďom, aby ich chrán'il 
tým, že ich privoláva k poznaniu nahej 
skutočnosti. Robi tak neúprosne, kako
fonicky, šokujúco, lebo nemá inú mož· 
nosť. Znova o-pakujem, že nerozumiem 

laského preJavu J. F. Kennedyho (pa
miatke prezidenta Kennedyho a pápeža 
Jána XXIII., je toto dielo venované) . 
Dramaticky velmi ú!:innej gradácii však 
chýba dosť presvedčivá pointa: vyvrcho
lenie v Rex tremendae zaostáva za pred
stavou, ktor(i navodzuje sám text pred
)lokladajúci vä l!ši, dr-vivejší zvuk. 
Ťažiskom diela sú časti zodpovedajúce 

postaveniu Creda v omš ovej ko-mpozícii: 
Confutatis a Lacrimosa. So zmyslom pre 
istú " liturgickú" atrakUvnosť textu za
komponoval tu Salva recitáciu latin
ského textu z encykliky pápeža Jána 
XXIII. Pacem in terris a slovenského 
'básnického textu (liturgický aspekt po
užitia textu vidím v tom, :l!e latinský 
text, i keď neprináša azda najvýznam
nejšie myšlienky encykliky - ~ažko ich 
zhrnúť do· tak krátkeho úseku - ako 
hlas najvyššieho pastiera cirkvi stojí 
právom na mieste creda; slovenský text 
je až príkro ueliturgický, no je takisto 
kt•édom - osobným}. Obrazove tvrdý, 

REQUIEM 
. \ 

AETE 
hudbe, ale vnímam jeJ t•e1!, pol!ujem !e! 
nesúzvučné dramatično, prlj~mam JBJ 
ítprimnosť. Viem, že ma neoslobodzuje 
od úzkosti, ale ma očisťuje- poznaním. 
.Zivý človek nesmie umftviť v sebe túž
bu vytvárať svet lepším -a dokonalejším, 
živý človek nesmie závidieť mftvym ich 
tichú harmóniu splynutia. Preto Salva 
porušuje tradWné formy, a preto' nad 
mŕtvymi uvažuje a boji sa o živých. 

A ešte dodatok: prednesené s lovo, re
cittíc'ia, nie je v jeho diele ornaman
tom, ani gestom. V štruktúre diela má 
svoje primerané, dôstojné postavenie, 
niekedy je dokonca dominantou. Nemô
žem zaprieť, že ml toto postavenie slo
va v diele imponuje, lebo mu 1láva nie
len význantovú, ale aj hudobnú hodno-
tn. Ladislav Chudí;; 

Kritik 
Salvove Requiem je ďielo eminentne 

vokálne. Základ jeho výrazu a zvuko
vá pôsobivosť je !lajmä vo vokálnej zlož._ 
ke, reprezentovanej dvoma zbormi -
mie~aným a detským, tromi recitátormi 
a sólovým tenorom. Zvukovým doplne
nfm a umocnením tohto základu je sku
pina dychových, bicích nástrojov a or
gan. Pravda, organ tu nemá tfi domi
nantnú inštrumentálnu funkciu, ako v 
tradičných liturgických skladbách; je 
iba jedným z nástrojov, dokonca je naj· 
menej v popredí. Možno takmer povedať, 
že Salva nevyužil možnosti, ktoré sa mu 
v tomto nástroji ponúkali najmä na vy- · 
váženie zvuku nástrojov 'i pri netradič
nom traktovaní organu. Dirigent La
dis lav Holásek vystihol podstatu tech
niky skladateľa a dobre vyvážil sled 
zvukových komplexov rôznej hutnosti a 
š trukturálnosti, z ktorých rezultuje pro
ces gradácii a uvofnení. 

l keď skladateľ pristupoval k textu 
ako k určitému zvukovému základu, 
predsa nezotlera celkom jeho sémanti
ku. Možno naopak konštatovať, že vý
sledná architektúra skladby a jej pô
sobivosť rezultuje zo skladateľovej 
schopnosti uviesť do súladu sémantic
ké i zvukové potreby zhudobneného slo
va i viacerých textových pásiem. Z pri
stupu k tomuto materiáln vyplýva troj
dielny pôdorys celku, pričom každá časť 
cyklu, ktorý tento celok vytvára, má 
svoju vlastnú vývojovú logiku a je uza
vretá. Tento celok je zarámovaný heb
rejskými modlitbami, tvoriacimi (!vod a 
kódu. Prvá je prednášaná sólovým te
norom. Jii.'f Zahradniček tu uplatnil pre
krásny tembr svojho hlasu a zmysel pre 
štýl 11rnamentiky (prispôsobený štýlu 
synagogálneho spevu), s ktorou sa v bež
nej praxi asi zriedka stretáva. Komplex 
tohto úvodu je trocha málo zreterne 
oddelený od vlastného Requiem, ktorého 
úvodný text je dosť nenápadný, ke1fža 
jeho zrozumiteľnosť je obetovaná zvu
kovej predstave. Pôsobivejšie je vyl!le
DI,IDá večerná modlitba v závere už tým, 
že je recitovaná; vyt-vára úl!lnn(I kódu. 

Casti od Requiem aeternam po Rex 
trell)endae tvoria v rozvrhu cyklu 11rvý 
veľký diel. Vytvárajú jednotnú drama
tickft gradáciu, podporovanú zaknmpo
vaným anglickým textom úryvku z dal-

l 

drastický text ·slovenský, uzavretý voľne 
prispôsobenou parafrázou myšlienky z 
evanjelia, kontrastujúc! s krištálovo 
!!istou š truktúrou s.pevu zboru, pOsobí 
vyslovene šokujúcim dojmom a vytvára 
najúl!lnnejší vrchol skladby. 

Treti diel - od Domine Jasu po Agnus 
Dei - vytvára odplývajúcu vlnu anti
klimaxu skladby. Tu už zostáva iba hud
ba, bez zásahu recitácie, hudba, ktorá 
postupne tichne. Ak v Agnus Dei sa 
o-päť zvuková vlna zodvihne, pôsobi to 
OJ>äť ako oslabenie pointy, hoci sklada
tel zrejme toto riešenie zvoli prá've na 
dosiahnutie kontrastu s kódou. Je to
tiž prerušením utíchania, ktoré jasne 
smeruje k osamotenému hlasu v r ecitá
cii záverečnej hebrejskej modlitby. 

Napriek tomu, že paleta použitých 
prostriedkov je ozaj veľmi bohatá (od 
seriálne traktovauých melodických lí
nii cez clusterové zvukové bloky, ply
nulé prechody tónových výšok, tónove 
nelimitovaný spev jednotlivých · zboro
vých hlasov, zborová recitácia v imi
tácii, aleatorické miesta - až po takmer 
tonálne či historicky or namentálne 
traktovaný jednohlasný čl zborový spev 
na druhej strane) , dielu nemožno vytý
kať š týlovú ·nejednotu. I keď by sa mo
hlo zdať, :l!e ide o montáž prvkov, kto
ré priniesol doterajši hudobný vývin, 
J>redsa je ich protikladnost' viazaná a 
obmedzená skladateľovým osobným prí
stupom a zjednotená do s lužby jeho 
predstave. Juraj Posp!šil 

Dirigent 
Keď som sl ako dirigent ujasňoval 

svoju predstavu o Requiem Tadeáša Sal
vu, uvedo~il som si, :l!e pre mňa je 
toto dielo - napriek cirkevnej forme -
dielom vášnivého fudského protestu. To
to poňatie vyplýva u :l! aj zo samotnélťo 
skladaterovho zvukového naturelu, kto
rý je ostrý, zemitý, rudimentárny. Ma
ľuje výrazné zvukové plochy, abstrakt
nej maľbe JlOdobné farebné škvrny, na
náša ich vefkoryso, širokým štetcom. To
to je zrejmé v celom vypracovaní par
titúry, kde si skladater nerobí starostj 
s vypracúvaním drobných detailov, ide 
mu o výrazné celky, a preto ani zápis 
nie je (až na niekoľko miest l presný. 
V našil:h JIOmeroch je to pre dirigenta 
i interprétov zriedkavosť. Hlavné opor
né body v partitúre predstavujú diri
gentské gestá, ktoré skladateľ vypisuje, 
no konečná tvárnosť toho, čo je medzi 
nimi, závisí na samotných interprétoch, 
na ich predstavivosti, clte, na určitej 
"dohiJde" o umeleckej predstave, ktorú 
si vytvoria. Netreba si však myslie(, že 
to znamená úplné ad Iibitum a po kaž
dý raz celkom iný tvar. Ak si interpréti 
na tento voľnejŠí zápis zvyku(!, skla
datefova predstava sa vždy presadí. Aj 
nám sn od samého začiatku aleatorickŕ. 
miesta d.arili rovnako. 

Ja - ako dirigent - som bol v Salvo
vej partitúre od začiatku "doma" prav
depodobne preto, že som jeho diela u :l! 
dirigoval aj predtým. Interpréti v zbore 
prijali skladbu nielen so zvodavosťqn, 
alo myslím, Ze a j s rado~ťou z nriH
tého nového zážitku. Chcel by ~m sa 

Im - a hlavne deťom - za Ich v'1ko• 
tloďakovat'. 

Rád by som este spomenul, že pred· 
vedenie v Dónie nezodtJOvedalo celk01n 
pôvodnému zámeru. Podla náčrtku v 
partitúre malo byť rozmiestnenie zburu 
a hráčov na spôsob starých · gabriellov
,ských duchovných ko.ncertov, tzn. kru
hovite okolo celého chrámu - zbor 
vpredu a na bokoch, vzadu organ. Zvuk 
by bol prúdil stereofonicky po celom 
kostole. Pretože doznievanie organu ho· 
lo príliš dlhé a nedalo sa zladiť so r.IJo· 
rom vpredu, museli smo hudobnú zlož
ku umiestniť dozadu na chór. Recitátori 
tokto ostali pri oltári sami a režisér pre 
nich vymyslel malú ceremóniu chlapcov 
so sviečkami, aby sa nestratili v dave 
ľudí. Bolo to trocha divadelné a ne
O•rgan'ické, aj kritika ironicky reagova
la na týchto " miniiHt·antov", ale bolo 
to predsa len m•čité východisko z núdze. 

Ladislav Holásek 

Sklada tel 
Na začiatok - priznanie: Requiem 

aeternam Tadeáša Salvu som prvý a za· 
tlal posledný raz počul na premiére v 
bratislavskom Dóme sv. Martina; ako 
radový poslucháč, bez partitúry, ešte som 
odvtedy ani nestretol autora, aby som 
sl s nfm o svojom dojme a názore po· 
rozprával. A predsa ·si myslí~, že je tu 
niečo, o čom by sme mali všetci, čo 

sme toto dielo pol!uli a budeme počuť, 

sústredene premýšľať. 

Použitý anglický t~xt je výzvou k ru
ďom, aby' zanechali svárov a spoločne, 
zodpovedne a s vierou budovali svoju 
budúcnost'. Sú to slová láskavého proro
ka, J· toré by povznášall, keby celý $Vet 
nevidel tŕňov(! korunu na jeho čele, 

spod ktorej dodnes kvapká čerstvá krv. 
Clovek človeka sáče do smrti. Kde je 
tu miesto pre boha, pre vieru, pre po
kojné a vyrovnané splynutie s večnos

ťou? 

Salvov slovenský text lmvorf o "krvi 
neviniatok na prstoch kostlivcov"; je to 
horúčkovitá, natnralistická vízia chaosu, 
pretvárky a zloby sveta, je to výkrik do 
hrozivého podtextu, ktorý vznikol po
užitím Kennedyho prejavu. V tomto du· 
chu sa_ nakoniec nesie i väčšina hud· 
by v celom diele, a:l! na pár krásnych, 
vyrovnaných, preva~ne vokálnych miest. 
Salva tak sám dokazuje, že mu nejde 
o pokoj človeka, ktorý naveky odchádza; 
odprevádza ho síce svojím Requiem, ale 
sám nie je spokojný, nie je vyrovnaný 
s mystériom smrti, pretože ho ako mD>
derný človek, čo nezatvára dvere pred 
dobou, v ktore j žije, vidí v rovine mys
téria Judskej existencie, možnosti, !!i ne
možnosti jej spravodlivého a užitoi!né• 
ho naplnenia. Neposiela svojich mŕtvych 
do náručia boha, púšťa ich s hrôzou a 
výčitkou z náručia vlastného, jeho Re· 
qulem je omša za živých, za tých, čo 

tu zostávajú, vzájomne sa nechápajúci, 
zraňujúc! , kým obeť týchto rozporov 
klesá do jamy večnosti. Ako vraví Vil· 
Ion vo Veľkom testamente: " Boh mu daj 
pokoj konečný a c hr á ň tých, č o tu 
o s t a I i .. . " Sol va vynáša súd nad tý· 
mi, čo tu ostali, obviiíuje ich, obviňuje 

seba i nás všetkých. Nemá pochopitef
ne dusť sily a múdrosti, aby zjavil svo
jím dielom boha, ako sa to pobarilo 
povedzme Bachovi, !!i Mozartov!, len 
nám ukazuje prázdny priestor, čiernu 

dieru, čo v nás miesto boha zfva prázd· 
notou, pretože napriek nášmu intelek• 
tnálnemu sebavedomiu, citovej prekum
pllkovanosti v nás, fuďoch tohto s toro· 
čiu, t áto veľká pt•ázdnota je. l to je od· 
vaha a sila, ktorá imponuje. Je to vlast• 
ne priznanie: nemám · dostatok viery, 
som prázdny, nemám kľudu, !!o by som 
vám vložil do sŕdc, som rovnako ne• 
šťastný a dezorientovaný, ako vy všet
ci . .. 

Salvovo Re!JUiem nevidí ľudskú existen-
- eiu v jednoduchom zrkadlo náboženských 

istôt, ale v celej jej relaUvnosti a ro·z· 
pornosti. tu na tomto nepochopltefnom 
a n~uchopitefnom svete. Cítila to možno 
i prostá dedinská bablta, ktorá sa po 
Rex tremende poko·rne, prosto modlila. 
Potom vstala a zdesená, no bez jedinej 
známky nejakého odporu a nesúhlasu, 
počúvala až do konca. Keď sme sa po• 
tom placho a s neistotou bohorúhačov, 
nazvaných hostí vymaňovall z gotickej 
dllstojnosti chrámu, babka znovu kfača
Ia a modlila sa. úprimne som jej závi~ 

del. Juraj Hatrfk 

l 
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Chronický nezáujem brati- Kvarteto spevákov neprecl-
slavskéh.o obecenstva napriek · stavovalo čo ctq úrovn€! zvlášť 
očakávaniu nevystupňovalo vyrovnaný . súbor. V hierarchii 
podstatnejšie v dňoch 15. a 16. výkonov by som na l. miesto 
mája na dvojici koncertov SF postavil vynikajúceho muzikál-
ani hosťovanie atraktívneho neho tenoristu Friedricha 
dirigenta .J!.OJ.!.~~a . _B~nziho. I Molzera s prekrásnym hlaso-
naprie!< :tomu však na 'J'i'tll'tl-"" vým fondom, pomerne vyspelou 
slavskom .festivale najväčší zá- kultúrou tónu a sol!dnou into-
u jem sa sústreďuje práve na načnou pohotovosťou. Približne 
podujal'ia abonentného cyklu na .Jednej úrovňovej hladine sa 
SF. no nepreclstavuje v cUagra- držal výkon basistu Giinthera 
rn~ návštevnos ti hladinu precl- Reicha zo štuttgartskej Staats-
cháclza júcich ro·kov. oper a sOt)ranistky Nan.,y Burn-
úroveň vystúpenia Benziho s ove j. členky Deutsche Oper, 

treba posudzovať z dvoch zor- kde krásny ,hlasový fond ne-
ných uhlov - z hladiska jeho bol priamo úmerný umelecké- · 
)Jľlstupu, alebo lepšie poveda- mu výkonu (najmä vo intonač-
nA sná !ly o určitú koncepciu a nej stránke ). Altistka Libuše 
z aspel(tU realizácie tejto pred- , Márová z pražského ND na-
s tavy orchestrom. Tieto dva pr iek peknému t!mbru necloká-
momenty sa pomerne najmenej zala najmä v l . sólovej árii 
dostávali do súladu v úvodnej (Qu! s'edes v Gloria) pr eko-
Symf6nfi B dur č. 85 La Reine nať návaly trémy a ,neistoty, 
nd foze[a Haydna, ktorá nepat- ktoré sa prejavoval! v zrých-
rí k dielam kmeňového reper- rovanf tempa a v intonačne j 
toáru nášho národného orches- labilite. ' 
t ra. Benziho prístup k Haydno- Napriek čiastkovým nedo-
vi ie skôr muzikantsky vitálny- statkom v interpretácii, ktoré 
ako intelektuálsky rozvážny. pramenili nezriedka z únavy 
Výrazne vyzdvihuje jeho opti- a z menšieho sústredenia ú-
mizmus, jas, zrnitú zemitosť a činkujúcich, čo je pri rozrah-
eleganciu. S týmito rysmi však losti a náročnosti diela Iste 
ne vystačil ( sčasti i záslulum pochopiteľné a ospravedln!ter-
menšej pohotovosti orchestra l né (napr. začiatok Creda), ne-
ľlH jmä v druhej časti diela môžeme nepoukázať, že celko~ 
l Romanca l. Ce lkove Haydn po- vý dojem a najmä výkon zbo-
stráclal kultivovanú precíznosť ru - ktorý spieval 'jednodu-
ét zvukovú vyrovnanosť jedn ot- cho, prirOdiiJene a v koloratlír ach 
livýciJ skupín. s obdivuhodnou ľahkosťou, e- _ 

K Franckovej symfónii d mol leganciou a zreteľnosťou, bez · 
Benz! uplatňoval výrazné mo- n·ejakébo zvláštneho dôrazu na 
numentálne - dramatizujúce príliš 'plastické klenutie fréz 
tendencie, ktoré spájal s in- - vysoko a niekorkonásobne 
tenzívnym emocionálnym pono. prekračoval pomerne nizky 
rom typického . romantického, štandard, k akému sa dosial, 
r azenia. Populárne dielo našlo naše telesá · vo vä!!~ine ' prípa-
pochopenie · aj v orchestri, a dov stiil!ili . dopracovať. úspech 
ta l\ l technická stránka výko~ nemeckých .' hosU neclt je im 
nLt blížila sa k norme, akú od kritériom pr e ďalšiu a ešte 
r ept;ezentativneho orchestra lepšiu 11rácu! Vlado Čížik 
zvy•kneme • očakáv-ať. ·• '"" 

Sťastným spestrením lwncer
tu bol jedinečný výkon mladé
ho hráča na lesný rob - čes
l,éh·o umelca ·Zdeiika Tylšara, 
k torý vystúpll ako sólista v 
Prvom kpncerte pre lesný roh 
a orchest~r Es dur up. ll od 
Richarda Straussa. Svojím vy
spelým umen!m demonštroval 
Tylšar jedinečné technické 
možno-st!, vyspelú kultúru tó
nu, vkus, zmysel, stavbu a 

.... ---.plastický tvar fráz. 

f 
Zatiaľ čo úroveň prvých 

troch orchestrálnych koncertov 
bratislavského festivalu nepre
sahovala veľmi zvyčajný štan
dard bežnej sezóny, vystúpenie 
stuttgartského orchestra B;;tch-
Collegium a speváckeho zboru 
Gäch.inger Kant01'ei, ktoré sa 
uskutočnilo v dňoch 22. a 23. 
mája v Koncertnej sieni SF, 
vysoko predčilo svojou úrov-

' ňou doterajšie podujatia abo
nentného cyklu SF. 

To, čo sme na výkone nemec-
· kých hostí - ktor! pod ' tak
tovkou pomerne mladého, zá
palistého a n espom e vysoko 
inteligentného. a vzdelaného 
d irigenta Helmuta Rillinga 
predviedli monumentáln\l..O!!:I.§Y~- ' 
h mo-l-·od1--·~:~-Blulha - naj-

' 'viác obdivo,vali, nebO'ľcr- azda 
technická precizita a dokona-
losť výkonu - i l<ed tieto do
sahova!l imponujúc! stupeň -
ale 3týlová~o.tat protiposta
veni~astov, bez ktorých 
si lepšiu a účinnejšiu interpre
t áciu tohto· diela ani nevieme 
predstaviť. Chtiac-nechtiac, na-
še reminiscencie smerovali k 
domácej interpretácii tejto veľ
kolepej skladby, ·ktorá l popri 
niekoľkých škrtoch tľvä.Ta-s-
prSštäVkanrt-Oezntat pol 
h OciTn)i'_:--we-crt5šfä'tô'čnalšt·ofa na-

.:-mträ'Oviinrn-- zapríčinila vtedy 
prílišnú rozvláčnosť i živš!ch 
t emp, šedosť a jednotvárnosť. 
Kompletné dielo v podaní ne
me-r:·k'ymt-umel-cov" trva_lôRau
z.Q!!"11'll'Ctlté tr l~ vy
cháažäm~--í5Ff' porovnani tých
to dvoch naštudovan! z dlž
Iw trv(!nia jednotlivych naštu
dovanf, automaticky musíme 
pokračovať i v hodnoten! vý
l{onov jednotlivých účinkujú
cich súborov. Inštrumentálne 
zložka nemeckých hostí mal a 
m enš1e obsadenie ako naša 
SF. pričom na bicích nástrn
joch vynikajúco "zaskakovnl~· 
hráč SF František Rek, 

Rress a stoveské 
kvarte ie 
Dľia 25. mája sa predstavil 

bratislavskému hudbymilovné
mu publiku [škoda, že jeho ra
ely tak citeľne rednú!] natura
lizovaný kanadský huslista 
Hyman Bl'ess za klavírneho 
swr!evodu- prof. Rudolfa Macu
dzin.ského. Ked som v(del jeho 
program, povedal som sl: buď 
ho zahrá ]!lrvotriedne, alebo st 
mal vybrať Iný. Bress sl totiž 
zvolil - s jedinou výnimkou 
- repertoárové člsla viac než 
obohrané: Tartiniho sonátu 
g mol Diablov trilok, Ciaconnu 
d mol J. S. Bacha, . Franc kovu 
s~nátu A dur, Ravelovu rapsó
diu Le Tzigane a I. sonátu pre 
husle a klav!r Bélu Bartóka. 
Nestalo sa sice ani jedno ani 
druhé (Bress nehral vždy skve
le) a predsa na zážitok z tohto 
koncertu si budem dlho spo
mínať (a Iŕtyslfm sl, že väčši
na tých, ktorí naň prišli]. Pre
čo? 

Pravdepodobne preto, že v je
ho -osobe ako keby s a zjavil 
duch minulého storočia: Bress 

Slovenské kvarteto. 

je em inentne virtuóznym ty
pom. Mä fascinu júcu techniku 
a s!{velú .pamäť [celý pr.ogr am 
hral bez nôt!] . Lež inklinuje 
neraz l( povrchnosti a vonkaj
šiemu efektu. Tak sa stalo, že 
malá sústredenosť mu zaprfčl· 
nila v Tartinim i Bachovi in
tonnčné a rytmické lapsusy te
mer až školácke - kým v tých 
istých sldaclbách mal mi.esta 
vyslovene geniálne. Ich celko
vému uchopeniu však prel{ážal 
umelcov romantizujúci naturel 
- agogických výkyvov bolo 
primnoho a prive!J(ých. Okr em 
toho v · oboch •sldaclbách bol 
Bress zreterne nerozohransr. 
Lepšie dopadla Bartókova skve
lá sonáta - jedna z najlep- ' 
š lclJ, ale i na jťažších sonát pre 
husle a klavír vôlJec; jej ná
ročnosť prinútila Bressa lm 
koncentrácii, ale tónová stup
nica - čo sa šírky a plnosti 
zvuku týka - bola ešte dosť 
úzka. Hlavnú zásluhu na s kve
lom vyznení Bartókovho uni
kátneho diela mal . však profe
sor Rudolf Macudzinskt: kl'a
v!rny part sonáty je nielen 
rovnocenným partnerom huslí, 
ale neraz nad nimi aj domi
nuje - a čo sa týka technic
kých ná rokov, má málo skla
dieb sebe ro-vných! 

Prof. Macudzinski bol hlav
ným tvorcom koncepcie aj 
Franckovej sonáty. Bress až v 
tejto skladbe sa rozohral na
plno a udivoval čoraz viac - . 
vo vir~uóznom Ravelov! t v 
dalších prídavkovýcll sklad
bách (Blei:h, Ysay, Paganini ). 
Press je zrejme ,akýsi novodobý 
Pagai).ln! - pravda, bez jeho 
démoni čnosti. 

• 
O dva dn.! neskôr opäť v 

koncer-~nej sieni Slovensl(ejJ· fi-l
harmónie (škoda, že nie rad~ · 
šej v štúdiu Vš MU - ·tá je '• . · 
najprimeranE)jšla pre zvuk ko- •J 

morného teles a 1· počet .pr!
tomnýchl l - vystúpilo· Slov en_-.(._ 

. ské kvarteto. Bola tO""-~ttii:Túk
_. cia-"ľVíľäjiéP'šom zmysle. tph

to term!nu] skutočne reprezen
tatívna. V Haydnovom kvarte
te D dur, op. 64, č. 5 domino
vala gracióznosť, fahkosť štý
lová perfektnosť, v Ravelovom 
kvartete F dur zasa sóničnosl. 
( farebnosť ], mnohotvárnosť 
tvorenia tónov, vytvára jQca do-

. jem opal!zujúceho kryštálu, v 
Dvo·fákovolJ1 kvartete F dur, 
op. 96 [tzv. Americké kvarte
to) zasa mäkkosť, sýtosť a pl
nokrvnosť podania. Spo.Jočným 

m(lnovate!om všetkých troch 
skladieb bola nevšedná kultú
ra a kultivovanosť tohto nášho 
pr vého kvartetového telesa. 
Možno síce namietnuť, že spo
mínané diela patria k jeho zá
kladnému kmeňovému reper
toáru - a le je nepopieraternou 
skutočnosťou, že dnes vo svete 
možno preraziť len jed inečným 
predveden!m, a tak je pri pod
mienkach práce Slovenského 
kvarteta len pochopiteľné, že 
sa vracia l k dielam, naštu
dovaným už sl{ôr. 

Koniornli koncerty tohtoroč
ných BHS uzavrel recitál hus
listu Sidneyho Harta za sprie
vodu prof. Alfréda Holečka 3. 
júna v malej sále Reduty. Hart 
má skvelý nástro j ( stradivár
ky], dobrú techniku a zauj!
mavú noblesu podania. Zaujal 
už v III. sonáte pre sólové 
husle, op. 27, zvanú Balada od 
E. Ysaya - skladbe predovšet
kým virtuózneho rázu, domino~ 
val v II. sonáte op. 94 D dur 
Sergeja Prokofieva a Szyma
nowského Nocturne a Tarantel
le, op. 26. V Prokofievovi do
kázal nájsť syntézu spevností, 
výrazovosti a predsa nesenti
mentálnosti [resp. moder nej, 
asketickej · clto>'osti), v Szyma
novskom preukázal zas oslnivú 
farebnosť zvuku. Nadšené obe
censtvo sl vyžiadalo menší 
koncert z pr!clavkov; najviac 
z nich zaujal poetický, skutpč
ne klasický predne::; transkr ip
cie z · Gluckovej opery - ba
letu Orfeus a Euridyka. 

Igor Vajda 

V rámci Bratislavských hu
dobných slávnosti sa dostali. 
pomerne blízko seba vystúpec 
nia dvo.ch komorných - telies: 
Rímskych sólistiek (celý názov 
ensemblu zneje Concentus an
tiqui Soliste di Rr;~ma ) a Baro
kového slíboru Adulfa S'C'lféí::-"' 

·]iáiiiiiii::.:_- prvšf účinkoval tri
násteho, . druhý l sedemnásteho 
tná ja, -Zhod ou · ""G"Koínäš"fr-oml 
súbory. vystúp111 v štúdiu 
VŠMU, -ktoré je pre koncerty 
tohto 'druhu vari na jvhodnej
ším prostredím v Bratislave 
·vôbec :_ škoda ·Jen, že pre po
treby výučby (a skúšok d iva
rleln.ých produkaií poslucháčov · • 
divadelnej i hudobnej fakulty) 
nemôžu sa .- talJ1 konať častejšie. 
Lež sppločné miesto vystúpenia 
bolo jediným pojítkom _: aj 
to len :vonkajším - talianske-

. ho a z-ápadonemeckého ensem
blu. Iriáč sa dosť Hš!l1 - re
pertoáriom l úrovňou. , 

Rímske_ sólistky s ú E)nsem
blom, ktorý sa špecia lizuje na 
staré, dnes už zväčša nevlda
né nástroje - fidula, fla1,1ta 
do lce .. spinet, rebeca, viella, 
lutna, viola da gamba, trom
ba marina a iné. Väčšina jeho 
členiek ovláda hru na viace
rých nástrojoch. Do súboru 
patria ďalej sopranistka a a l
tistka - a dirigent (jediný 
muž v súbor e ) Carlo Quaranta; 
pravdepodobne on je "spir!tus 
agens" vysokej úrovne súbo
ru. Tá je skutočne obdivuhod
ná. Veď s lohový diapazón sú
bOl"U sia ha qd obdobia ars an
tiqua až po · baroko. Keď k to
mu pripoč!tame mimoriadne 
d isciplinovaný, skutočne ko
morný, cle.centný pre jav všet
kých účinkujúcich , -znásobený 
ich kultivovanosťou a s kvelým 
zmyslom prE) štýl, dos taneme 
aspoň približný obraz nezabud
nuteľného zážitku poslucháčov. 
Menoviťe by bo,lo treba oceniť 

Sn1mka; M. Robinsonová 

aj obe spevačky - lež pro.; 
gram [a nie je to jediný prí· 
paci lapsu ·v rámci tohtoroč-
ných j3HS!] uviedol len sopra• 
nistkt,t : Ellu Strazza. 

Sc_b.Gp-baumov- s(lb..QE sa jp_~:.... 
c!alfzuje- v)lhlC1Hf"1'íä rueia-"l'Ja• · 
roka. · Nie je to však zcľaleka 
lľcrmc)génbe teleso. Huslisti a 
violista sú skôr snaživí dobrí 
amatéri, čembalista je spoľah
livý hráč, zato veľmi kvalitná 
je vio lončelistka lrJttio.gard 
Seeman a o úrovni samotného 
Scher bauma '(trúbka) sa mo-ž
no vyjadrovať len v superlatí
voch; jeho tón je veľmi tvár
ny, in tonuje spoľahlivo, per
fektne odohrá i tie najnároč
nejšie pasáže a dokáže na sto
tinu sekundy presne sprevá
dzať sopra nistku Barbaru 
Schlick; tá má síce kvalitnú 
techniku, lež hlas je nespráv
ne "posadený" - tóny sú úz· 
ke a výšky zreteľne umelé o
proti strednej a · dolnej polo
he. Prvá po.Jovica programu 
bola poznačená dosť nepr!jem
nými lwl!z!ami v súhre 
najlepšie vyznela Sonáta C dur 
pre violončelo a čembalo Fe
lice Mária Pl!l!n.e.tti-fto: Umenie 
čelistky - dominovalo i po pre
stávke - v V. sonáte .Antani.a 
~IHr.-Lež i súbor sa vyt)ä l 

l< dobrému výkonu v Toreliho 
Koncerte pre 'trúbku a sláčiky 
a v árii z kantáty Endimone 
a Cintia pre s oprán, trúbku, 
violončelo a sláčiky od Ale
ssandra Scarla ttihll; ctofiiTO:.äVl'il 
Sc"1rel'baum~.:Rt.OÍ.L sa 'ža·:: . 
skvel v _.KO.!lll!;~!e pre ·ľi'llb'Kú, 
obiigát.ne-•. l6olončé'io-:-a·-šn·fikY ... -
-Giuse~_p-~ J~clíinllio-·;;--v-~.s!l.!!.r
laľff"o. ... i,!ntäflr- s n-·-lfl-··-sfiíilllte---
d.et Tebro. "··----.. ----1-get'.....V.a+d~ -···-·-- ...... . 

Zábrebskl sóltsti 
. bez tani gru 

V rámci komorn'lích poclujatt 
BHS predstavil sa 12. ·mája. 14-
členný komorný orchester ' Zi.-:-.. 
hreb~kých sólistov. SúbóTSme 

<::pozna:It-z-nteKurt:1ľ~r.=-
dzajúcich vystúpen! ako teleso 
európskej triedy, a preto sme 
prichádzali na koncert v oča-

. kávan.f mimoriadneho zážitlnt. · 
Zdá ' sa však, že po odchode 
svojho umeleckého veclúcého · 
- svetoznámeho čelistu A. ja
n!gru - akoby súbor stratil 
punc .svojej vynikajúce j kvali
ty a sklzol clo radu priemer
ných, V' širšom lwn text-e menej 
významných ensemblov. 

· Tera jši umelecký vedúci 
orchestra - huslis ta Dragu
tin Hrdíok v sólis tickom vystú
pen! nezanechal priam naj
priaznivEljšf dojem. Ani úroveň 

· ostatný.ch s ólis tov (Tinka Mu
radori - flauta piccola, Ti.nko 
Ninič - husle l nejako zvlášť 
neprekračoval a priemer. Veľmi 
sympaticky sa vša k uviedol 
Andrija Petroško v pozoruhod
ne j skladbe Borisa Papandopu
la - Allegro r ustico pre kon
trabas a sláčiky v technickej 
.i muzikálne j str ánke svojho 
výkonu. I mimo hranrc dobre 
známy barytonista ' Vladimír 
Ružd jak . nemá však zmysel pre 
kultivovanú Intimitu piesn! 
(A. Scarlatti: Ca l do Sangue a 
Violetta ). Presvedči ve jš! výkon', 
temperamentný prejav, zmysel 
pre v tip demonštroval však · 
tento spevák v štyroch Iudovo 
zafarbených Piesňach mojej 
matky od Josipa Slavenského. 
[edným z najväčších prínosov 
kOf7-Certu bola dramaturgia. 0 • 
f)iera la sa o diela v Bratislave 
zriedkakedy uvádzané (A. Vi
valci!: Koncert pre sláčikový 

orchester c mol, Koncert pre. 
dvo.je husH a • s láčiky B dur, 
Koncert pre flautu plccoll.l ·C 
dur, W. A. Mozart: Serenada 
notturna D dur Kóchel 239), 
pričom juhos lovanskí hostia 
h·ore nohami pos tavil! známe 
porekadlo: Koniec dobrý, všet.:. 
ko dobré, pretože najvtac ka
zov v programe s a· im "pdda~ 
rilo sústrediť" práve do záve
rečného Mozarta. 

. Yl-do .Cíiik . 



'. 

SF + ·soBR 
Symfonick'ý orchester bľa

tlslavského rozhlasu i na 
tohtoročných BHS zostal 
verný tradícii a podal na 
svojom festivaJovom vystú
pen! jeden z naj lepších vý
konov v sezóne. 

Na koncerte, ktorý diri
goval holandský dirigent 
Frits Celis, zrejme v snahe 
ztskať · čo najväčšiu náv
števnosť, upustilo sa v dra
maturgii od programove j 
priebojnosti. Táto snaha ne
bola sice korunovaná ús
pechom ! niečo vyše 60 di
vákovi ], vyvážila IU však 
na druhe) strane ume tcci{á 
úroveň naštudovania celého 
programu a vedomie, že 
koncert počujú tisícky po
slucháčov z priameho r oz
h lasového prenosu. 

Cells sa uviedol nana jv9š 
sym!'Jatlcky, vcľaka svojmu 
zdravému, vitálnemu, muzi
kantsky vrúcnemu pr!stupu 
k In terpretácil. Holandský 
dirigent je výraznou ume
leckou osobnosťou, k torlí 
priam magicky dokázala za
páliť hráčov svojim tvori
vým zápalom k nadšenému 
a presvedčivému výko.,u. 

Už v úvodnej Sláčikovej 
serenáde Dll. 5 nár. umelca 
Eugena Suchoňa rysy tem
peramentného a vrúcneho 
muzlkantstva dirigenta vy
stupovali výrazne do pol'Jre
dia. 

Spestrenlm programu bo
Ja menej známa symfonic
ká báseň La Péri od Paula 
Ducasa, v ktorej diriger.: 
výrazne vyzdvihoval v du
ellu novoromantických po· 
žladavlek jej obsahovú a 
náladovú náplň. 

ióka. Postrádal! u prvej 
sltladby (Rozkvet l výraz
nejšiu difeŕencláciu orches
trálnych farieb a celkove o· 
sobltejšiu poeticky ladenú 
atmosféru. V Dedinskom 
tane! by presvedčivejšie vy
znelo živšie, bezprostrednej
šie, uvo rnenejšie a zemitej
š ie s tvárnenie. ' 

Na záverečnom Jwncerte 
BHS a súčasne l celej sezó· 
ny !;), a 6. Júna _drama tur· 
glcka'-vymrnezavosť - azda 
najpr lebojnejšla na festiva
lových orchestrálnych pod
ujatiach - · kráčala ruka v 
ruke l s náročným a· zad- · 
povedným prístupom k in· 
terpretácii; z týchto dôvo
dov stavl.am túto dvoiicu 
podujat! na čelné miesto 
medzi festivalovými vystú
peniami orchestra Sloven· 
skej filharmónie. 

úvodom odznela koncert
ná premiéra tretej časti 
{Musica Notturna) zo Suity 
pre sláčiky, klávesové a 
bicie nástroje od slovenské
ho skladatela, príslušníka 
strednej generácie Romana 

· Bergera. Dielo vzniklo ešte 
v rokoch Bergerov.ých štúdií 
na VšMU v kompozičnej 
tr~ede Dezidera Kardoša 
(1962) . Autor nim sleduje 
skôr úprimnú výpoved svo-J
ho citového sveta ako výber 
čo najvýbojnešich výrazo
vých prostriedkov. Napri'ek 
týmto tendenciám ·nemôže· 
me však flOvedať, že sa 
azda jedná o dielo prekva
pujúceho citu, vitality; :at!'~·· 
bo dramatizmu. Emocionál· 
nu zlooku skladatef prísne 
zarámoval do formovej 
schémy. Zdá sa, že prá ve 
nadbytok Invencie vyústil v 
konečnom dôsledku do ne
llmerného využ!tla množstva 
nápadov a tým ! k men-

Brahmsovu I. symfóniu c- šlemu prihliadanlu na psy-
mol op. 68 dirigoval· Celis chologickú tlnosnost priliš 
spamäti. Jeho koncepcia sa rozsiahlej )1>1ochy. 
zamerala najmä· na podčiar-
kovanie romantických rysov Jul~o:~lf!vanskA.......In._!lzzosop
Brahmsovej partitúry. Inten- r~mstka Djurdjevka C"ä'Kare
zitou emocioná lneho stvár- vttova- z!:~_Ie.väla pod tak: 
n enia, mužnou hlbkou lyr l- "'fo~l!!!:l.l!.a : Slova&! 
ky, dr amatickou hutnosťou, päť zo známych Biblickýcll 
výrazným odlfšenim kon- !)i8&nt'""'tl1J'."'"99tfd"-í\1\'tll111mr 
trastov i stavebným n'élp1J.- . · Dvofáka:-m•1l.s1ie'šY'fe7'za
trm · btJlä táto !nterpret{icla -ma·tevé-zaf.a·rbenie-jej-itlfffill
i napriek nezvyklé) ·vofbo · . .mam.enite-*erešpom:h:Jvaio-:1 
temp (prHiš r ozospievan(l mystickou vrúcnosťou a 
spomalené lyrické partie J svojrffznyn1- aramatizmom. 
nanajvýš presvedčivá a pr1- Pro~nrmmnnrttta;-senozny, 
jatefná. nie !'lrfliš spatet~llt.J?re-
. jnv;--"jecrtl'fl!!'cfi!i technické 

• maj&tl'ovstv15""ä"'Kľiíšň-a hla
s<llW, ..Jw.~ttmr·1m!Ti-"šii""Zaľu
kou----ve-Ik-éhu, zriedkaVého 

D,ňa 29. n 30 má.ja.-d.it!; ~s.p.e&lm (prfclllVC!l!T zopakO: 
govaL or~hester Slo~ensker-Vanie piesne: H,lspodin jest 

·fllharmóme v rámc1 BHS muj pastýi') . t'.akarevičová 
dr. Ľudovít Rajt!'r. spievala piesne v or!giná-

Dramaturgicky tento kon- li. Neznalosť češtiny zapri
carl nevyzerá na prvý po- člňovala občas nedo~tatky v 
hlad priam najqbjavnejšie, spr ávneJ výsl?vnostl, alebo 
no v druhej polovici odzneli 1 v dekla~ác11. Tieto však 
v Bratislave menej známe popr! ~a1strovskom C_?lko-
diela. · Podujatie charakter!- vom do]~e dostali sa u plne 
zovala štandardná technic- na okraJ. 
ká úroveň naštudovania ,a úspešnou bodkou za sezó-
trochu priakadem!cký pri- nou a súčasne vyvrcholen!m 
stu!'J dirigenta k !nterpretá- koncertu s~ s talo uvedenie 
eli. Objekt!vlzujtlce tenden- dvojdejstvoveJ . opery-orató
cle vykazovala napr. zn~!L.QJ,!IJru!!...!ex oci Igora
ma ouverttlra V prírode O•P· -~Yinské.ho... (l~n 
91 od Antonina Dvoráka. Cocteau). Slovák velmi 

Jediným klaviristom, kto- --rräsfffeSfäV'a! foto dielo 
rý-mtn- ·!rolfS'fá- lltlstoval na ako mo:hutný, monume~tál
tohtoročných BHŠ'"'"'Dol .... 17i=·-llY....0~ehsk plný typickeJ a.n
lian~elec, vlta:C'Cfi-opr-- tickel velebnosti. Z hiadls
novej sôťaže vo Väršave ..: ka zámeru skladatera bol 
Maui!i'ii'irP'D1Ullt;--V-"'jeiro'"1e" to úspešný, svojou presved-
dlnečríe);'~~-ľ.ll!ID .t!ti:i1ilštrc!fäj člvosťou a naliehavosťou 
inte:_P!'éf!E:!LV.Y.Pg.čull ·-S~!}B priam otrasne hlboký záži-
sl Sclfumanni!.JL.~ny tok. So znamenite hrajúcim 
koncJU1_.a...moJ...-o~L...Eak- orchestrom spoltlčinkovala 
l!niho..Jmncepc!a....rue.sla_p.e- mužská z\o~t:ketro
čat velkeJ umeleckej osob-
nosti, pričom všetky , zložky~oru ~F (zb~rmajster_!-~ M. · 
}lianistického umenia boli v. D~bro~m~YJ. ""Vlrn'stra, leť!· 
nej zastúpené na· najvyššej noouchá, nre- pr11iš patetic
lT!JO·žnej úrovn! ·a v ideálnej ká recitácia speaker a { Gus
syntéze. V agogike rešpek- tá v Valach) podiefala sa 
tuje Pollinl požiadavky no- takisto ve1kou mjerou na 
tového záznamu, dokáže ve1kom a zaslúženom úspe-
však pretaviť požiadavky chu diela u obecenstva. Ti-
autora silou svojeJ osobnos· , . ,. 
ti do !'J(lsobivého, prirodze- tulnú tllohu · st~á~ng ~OO. d · 
ného toku hudby. ~1_<.. ktorého kvalltnl li:!rm~ 
technický arzenál ie neob-- rovy""-timbre nevyvažovala 
meelzetT97'- · dostatočne technická zdat-
. JJill.uásn.W fantáZia a nost a kultiyovanosť. ' Part , 

hudobná· predstavivosť sú Jo~asty interpretovala....IY.a......, 
natolko 1nteJ:11N.ňä..3!),...1!Q:_ na Mixová. Jej mohutný hla· 
ká'ZQOdm!\ID.LJl.QslU.c.M.C.a. 'š'ävyrälliľ~"ä"t) jal najmä v 
9\tprv~.J?.9 . . ~sledný dramaticky vyhrotených t1-
t!'!_-:..........--·. . --- sekoch. Okrem toho spolu-

V druhej polovlcl koncer- účinkoval!· sóllsti Eduard 
tu odzneli Metamorfózy pre _!!aken, K. Berman, A. Zle-
23 sólových sláčikových n,á- sék a z . .. Kroupa. 
strojov od Richarda Str:~•1ssa 
a Dva obrazy od Bélu B~~~ - ·- ·----:-Vlado Cižlk 

Záver košických hudobných jarf 
už nlekofko rokov patr! tradič

ne Slovenskej fllharmón11, ktorá so 
svoj!m zborom vždy znamená [ dr a
maturgický l výkonom ) vyvrchole
nie koncer tnej sézóny v Košiciach 
a na výcllodnom.Siovensku. V dňoch 
9:- 13. júna 1969 dirigoval v košic
kom Dome umenia zaslúžilý umelec 
Ladislav Slovák Beethovenov Hus
rový ll:oncert D dur s Petrom Mi
chalic!Jm, Str avinského oratórium 
OldiflUS Rex, C. M. Weberovu pre
dohru Oberon, R. Straussove posled
né plesne so sólistkou Alžbetop 
Svobodovou a M. Ravelovu suitu 
Dafnis a Chloé. V oboch progra
moch sa L. Slovák predstavil košic
kému · obecenstvu na novom stupni 
svojho dozrlevajtlceho vrcholného 
umeleckého výkonu. Oproti zvyčaj
ne klaslcizu jtlcemu a dynamicky 
statickému poňatiu Stravinsl{ého o
ratória postavil L. Slovák Kráľa 
Oidipa ako monumentálnu drámu 
na koncertnom pódiu. Všade tam, 
kde dramatické napätie tragického 
osudu starogréckej postavy koreš
pondovalo s rudským pochopenim 
nášho stlčasn !ka, L. Slovák nevá
hal vyťažiť z rukopisu I. Stravin
ského (snáď l ·j)roti jeho zámeru l 
to ludsky otrasné, umelecky drs
né, ale nakoniec mravne očlsfujúce. 
L. Slovák to mohol doslahnuf vy
budovan!m niekofkých vrcho lov v 
celom diele a vyakcentovan!m muž
ského zboru práve na dramatic)<y 
najvy]!l!itejš!ch miestach. Mužský 
zbor SF 1 zbormajster J. M. Dobro
dinskýl svo jou hlasovou ku ltúrou 
- ale aj akusticky zvýhodneným 
umiestnenim na pódiu podal 
vefký umelecký výkon a plne sa 
zaslúž!l o úspech tohto diela. Ko
šice mali možnosť počuť celý rad 

Zahraničie 

v Košiciach 

HUDOBNA JAR 

NA VÝCHODE 
špičkových spevákov, a to v Krá
rov! O'ldlpovi l. Mixovll, l. Zídka, E. 
Hakena, K. Hermana - v Haydna
vej Neisonovej omši H. Tattermu
schovú, L. Buchtu, M. Maršálkovú, 
J. Horáčka a v Krá ľovi Oidipovi vy
t1llíajúceho rozprávača Gustáva Va
lacha. 

Umelecký naturel a vitalita L. 
Slováka sa prejavili v strhujúcom 
výkone Ravelovej suity Dafnis a 
Chloe. Toto ':l ielo vrcholného Im
presionizmu so všetkými nálado~ 
výml a zvukovými odtleľimi umožni
lo Slovákovi rozohrar takú ši rokú 
palo tu orchestrálnych farieb a dy· 
namiky od ppp až po ff!, akú Jen 
orchester [doplnený o miešaný 
zbor) môže v sebe skrývať. 

V Košiciach úž známy mladý slo
venský huslista Peter Michalica 
presvedči.l v Beethovenovom huslo
vom koncerte, že nám rastie šplč· 
kový slovenský huslista. Jeho into
načne svieže, technicky vyspelé a 
dynamicky mladistvé poňatie tohto 
husľového koncertu - i . napriek 
niektm•ým intonačným a technic

.kým kazom - vyznelo veľmi pre
svedčivo. Ked k tomu pridäme vy
nikajúci s6ľistický výkon mladého 
slovenského klaviristu {košického 
rodáka) Petra Toperczera v ). 
Brahmsovpm koncerte pre klavfr 

d mol, mol no len kladne hodnotiť 
sústavnú prácu SF s mladými per
spektfvnyml slovenskými umelca
mi. 

V Kráfovl Oidipovi sa upla tn il 
len mužský zbor Slovenskej filhar
mónie. V Ravelovej suite 'Dafnis a 
Chloe mie.šaný zbor SF prejavil 

' svoju funkčne poňatú zvukovú ta
rebnost. V Haydnovej Nelsonove j 
omši sa miešaný zbor SF sta l hlav
ným nositerom hudobného prejavu. 
Pod taktovkou zasl. umelca Ľudo· 
víta Rajtera odznielo toto závažné 
voká lno-symfonické dielo vieden
ského klasicizmu s veľkým úspe
chom. C,elkovú výstavbu umožnil vy
rovnaný výkon orchestra miešaného 
zboru. ale a j sólistov [ako ich spo~ 
miname vyššie ). Ľudovit Rajter 
pa tr! k dirigentom so skromným 
di rigentským prejavom, tým viac 

· jeho práca spočfva v ~kutočnom 
tvorivom pr!stupe k u.rnelecke.J h!b
ke diela a interpretačným možnos
tiam telesa. Prejavilo sa to nielen 
v 1. Haydnove j Ne lsonovej omši, 
a le a j v Brahmsovom klavírnom 
koncerte ct mol. 

S vrcholnými výkonmi kompletneJ 
Slovenskej fllharmónie, jej rl irigen-

' tov a popredných českých. a slo
venských sólistov v Košiciach 'do 
urči~e j miery kontrastoval znižený 
záu jem košického obecenstva. Kým 
v minulosti koncerty SF v Koši-

l ciach prebiehali pred preplneným 
Domom umenia, tohto roku bola 
návštevnosť len priemerná. Prlčlny 
možno hľadať nielen v m•ganizač· 
nej zložke. Celkovä utiahnutosr a 
depresia našich ludí v súčasnej do· 
be ša prejavila aj tam, kde by mo
hli čerpať nové impulzy k optimis
tickejšiemu pohľadu na svoje ?;ivot
né pl'oblémy. -mt~· 

Tohtoročn'9 hudobný máj bo.! v 
Košiciach neobyčajne bohatý a · pes· 
trý. štátne ·divadlo v Košicl.ach u
viedlo v dňoch 26. V.- 5. VJ. 1969 
cyklus opier pod názvom "Belcan
to" s o zahraničnými hosťujúcim! só
listami. V opere Aida v úlohe Ra
damesa vystúpil sólista opery v 
Krakove Boleslav Pawlus, v úlohe 
Amneris sólistka , .Metropolitan .. o pe~ : S tátna filharmónia v Koš iciach vo svojom 1tánku v Parku kulttíry a od~ , 
ry Nedda Casei, v opere Rlgoleť- ' dyclm. Snfm\ra: Jaroslav Vycpálelt 
to spieval vojvodu taliansky spevák ~ , ·•·, ' ··~ ·:, .. · , .·~;-1.-::-·'l::.~ 
Gino ·Taddei, Rigoletta predstavoval Varlations sur Nolil ) nestretla sa 
budapeštiansky sólista G. Radnay, u obecenstva s mimor iadnou 'ózve-
v opere Maškarný bál Manrlca nou. 
predstavoval taliansky sólista' Ciro 
Pirotta a napokon v opere Carmen štátna filharmónia v Košiciach 
v t1lohe José sólista be lehradskej svoj tretť koncert 28. mája 1969 za· 
opery Stoja-n Gančev. Zahraniční só- merala na r anné dielo nár. umelca 
llsti prilákali na predstavenia po- Eugena Suchoňa - Malá suita s 
četné publikum, ktoré zaplnilo di- passacagliou op. 3, na F. Schuber-
vadlo do .Posledného miesta. Bol tovu c mol "Tragickú" a na vio~ 
to na.ozaj záslužný čin zo strany lončelový koncert A. Dvofáka. Or-
dramaturgie SD v Košiciach. Hos- chester St. filharmónie so svojim 
ťujúcl sóUsti zvýšili predovšetkým šéfdirigentom BystrHcom Režuchom 
úroveň domácej produkcie a spolu opäť dokázal, že v nefahkej práci 
s domácim! sólistami, súborom, or- napreduje, že cielavedome pokra· 
ctestrom, jeJ dirlgentaml vytvorili čuje vo vytýčenom pláne vybudova( 
sviatočnú atmosféru a znamenali repertoár hudby národnej i sveto
súčasne vyvrcholenie tohtoročnej vej. Vrcholom večera bol Dvoi'ákov 
sezóny. ' violončelový koncert so sólistom 

Jozefom Chuchrom. 
XIV. l<Ošicltá hudobná jar pokra-

čovala v máj! koncertom v rámci v· posledné májové dni sa Koši
Roku sl'ovenskej hudby. Hudba dneš- ce dočkali vytúženého nového . or
ka, bratislavský súbor pod vede- ganu, ktorý bol verejnosti slávnost
ním L. Kupkovlča uviedol v Dome ne odovzdaný v Dóme sv. Alžbety 
umenia v Košiciach dňa 14. mája [31. mája 1969). Nový organ posta-
1969 1. Parlkovu Hudbu pr e verní· viU krnovsk1 organárl na elektro-
sáž pre sólovt1 flautu, S011átu pre magnetický pohon, organ má trt 
s61ové violončelo, L. Kupkovičove manuále, 55 registrov a vyše 5 tt-
Spomienky, ' skladbu " . .. " a od sie p!štal. Pri tejto prHežitostl sa 
Romana Haubenstocka - Ramatiho uskutočnil aj chr ámový koncert, na 
)eux 2. Bol to prvÝ. koncert tohto ktorom odznel! dlela J. S. Bacha, 
druhu v Košiciach. Publikum - aj F. Z. Skuberského, C. Francka, A. 
keď spo.člatku s utajenými rozpak- Dvoi'áka, F. Schuberta, Ch. Gouno
mi '- prijalo súbor Hudba dneška cla, ale l domácich skladaterov, bý-
so sympatiami. Organový koncert valých regenschori: Oldl'icha He-

- inerku a Vojtecha Fllčáka. účin-
Jozefa Bucllera zo svajčiárska (21. kovali prof. Konzervatória M. Ma-
mája -·1969 v Evanjelickom k.ostole šlková, prof. r. Sokol, P. Škvaren!-
v Kos1ciach} nepresvedčil am !'lro- na [organ) sólistami večera boli 
gl'amom an! výkonom umelca. Jed- - B. Pawlus 'z krakovskej opery, L. 
notliárna registrácia. (bez registran- Ganzová, o. Golovková

1 
D. Suryo

ta ) - i keď v niékto·rých sklad- vá, E. Smálik<wá, M. Vargovč!k, só
b~h orlliehavá - (·Glaude ďAquin: llsti opery šD v ~ Košiciach, sólistky 

M. Brannová a H. Baránková, spo
luúčinkoval zbor a orchester SD a 
zbor Dómu sv. Alžbety, dirigovali 
zas!. umelec L. Holoubek a L. se
peši. 

Košice zlskali kvalitný nástroj a 
tým sa dostala organová hudba v 
tomto meste na vyšší technický stu
peň. Státna filharmónia v Košiciach 
vo svojom sldle, v Dome umenia 
zatiaľ nemá inštalovaný organ, pre
to ttíto .. prlležitosť využila na uspo
riadanie koncertu pri prfležitosti 
1100. výročia smrti Konš tantína-Cy· 
rila ( 4. júna 1969) v Dóme. Spolu
účinkovali KošicKý spevácky zbor 
učiterov, Spišský spevácky zbor u
člterov (zbormajster Vojtech Ada
mec), sólisti SD Mária Adamcová, 
I,ucia Ganzová a Vojtech Schrenkel, 
Pavel Puk l (flauta) a Ivan Sokol 
(organ) . Dirigoval B. Režucha. Na 
programe boli ). S. Bachova Ouver
túra h mol, Prelúdium a fúga pre 
organ e mol, G. F. Händlova Ce
ciliánska óda, Koncert pre organ a 
orchester, Alleluja z oratória Me
siáš .a od anonyma Offertórium pre 
orhester, soprán a alt (z flnt!ckých 
zbierok). 

Ak na jednej strane pre.javujeme 
radqst z nových koncertných mož
nosU z Košfc, na druhej strane 
musfme pripomenúť, · že kvantita 
chr ámoil9ch koncertov v Košiciach 
nie je priamo tlmerná kvalite. Mys
Ume tu nielen 1 na neprimer anú dlž~ 
ku koncertov, ale a j na priliehavej
šiu dramaturgiu a na nutnú požia
davku . neznlžovan!a umeleckej in- ' 
terpretačnej tlrovne profesionálne
ho hudobného umenia. 

Már-ia Potemrová 

Viac 110fnoslf na vidieku ... · 
Dňa 27. ·mája 1969 sa v Robotn!ckom dome· v· Banslíej 

Bystrici predstavil domácemu publiku s náročným kla
vírnym programom Lumír štefáneié, absolvent bratislav
ského konzervatória z triedy profesorky Zity Parákovej 
a Pavly Pokojnej, t. č. pôsobiaci v Banskej Bystrici. . · 

Vo svojom programe uviedol diela L. v. Beethovena 
!Allegro con brio z Waldstelnskej sonáty C-dur), J. 
Brahmsa [Rapsódia g mol], R. Schumanna !Karneva~J, 
V. Nováka (Môj máj) a F. Chopina [Fantázia lmprbmlu, 
Nocturno els mol a Balada g mol). 

V BrahmsoveJ Rapsódll sa š tefánek p~edstavll ako 
rutinovaný lnterprét, čim sl vytvoril priestor na stvár
nenie dramatického obsahu s hlbokým vnútorným pre-
žitím skladby. · . · 

zostal š tefánek niečo dlžn9, či už v energickej predo
hre s tanečným rytmom, v lahkosti, iskrivosti a hýri
vosti strednej časti a napokon v pochode v 3/4 t akte 
s cod,ou. ·ktoré , majt1 spolu vyznieť karnevalovým, v!ri
vým satirickým sm,lechom. Interprét sa snaž!! o výstiž
né vymodelovanie programu, ale technicky zle pripra- · 
vený nás~roj mJJ to nedovoiova l. Môj máj od V. Nováka 
bol prf!lcizne ppdaný: lyrlcké east! skladby plne kon
trastoval! so strhujtlcl~ rytmom moravského Slovácka. 
Choplnovej FaJ?tázii lmpromtu bola vtlačená vzletná 
brilantnosť. Nocturnu sa dostalo chopinovskeJ .!nt!mnej 
spevno$ti. ·Balada g mol je !'JO obsahovej stránke sl~ l a
dat erovou métOu, čo núti Interpréta k vys okej kon
centrovanosti pre správne pochopenie a podanie. Tu 
sa ukázaľ Lum!r Stefánek so všetkými kladmi dobrého 
klaviristu, ktorému treba da ť možnosť časte jšieho vy
stupovania. 

V Karneva le R. Schuml! n!l(l - te jto bolll!te j, rýchlo 
sa meniacej myšllenkovej palete obrazov a postáv -

Jeho prvý klav!rny recitál priJali Bystričania s pln9m 
pocho~en!m, · " ·eň-: 



BRATISlAVS:KÁ LÝRA 1969 ~l~~. 
V dňoch 18.-21. jllna sa konal vo Velkej bale bratis lavského Parku kultdry 
a · oddychu IV. medzinárodn Sí festival populárnych piesnf - BRATISLAVSKA LÍRA 
89. Prebehol už tradične vo dvoch et apách. Prvá sa niesla v znamení českoslo.ven
skej skladateľskej súťaže a druhá predstavila niektorých domácich a zahraničných 
umelcov - sólistov i skupiny. Máme pocit, že IV. ročn!k Lýry mal vel mi dobr11 
umeleck11 11roveň. Skoda, že ho celSí nemohli sledovať diváci prl obrazovkách 
a poslucháči pri rozhlasovs;ch prijlmačoch. 

Na festivale sa zúčastnilo veľa hostí a (Jozorovatelov zo zahraničia, ktorf sa 
o jeho umeleckej koncepcii vyjadrovali veľmi pochval~e. V dnešnom čísle priná
~ame recenziu nát•odnej súťaže, ako aj nesúťažnSích programov. Verime, :lie Bratis
lavská lýra bude ešte dlho predmetom diskusii a pripadne l polemlk. Preto sa 
ani my . neuzatvárame pred pd padným uverejnením ďalšieh materiálov. 

NARODNA SÚŤAZ V ZNAMENI KVALITY 
" 

p!ra a Jlf!ho Stajdla HEJ,_ PANI KON• 
SELE. Jej autori si volll! dnes málo' po

.už!vanú, ba vari až nezvyklú kombiná
ciu. Po varnej verzll prechádza kompo
zfcia do valč!kového refrénu. Aj ked sa 
miestam! možno zdá, že autor hudby 
citu je, nemožno mu uprieť originálnosť 
myšlienky. Navyše má táto pieseň velmi 
vydarený text, využ!vajúci slovnú záso
bu velkomestského žargónu. Pri zdanli
vo popevkovej pesničke netreba prehlia
dať, že slová plesne majú hlboký lud
ský podtext, vyžadujtlcl od pánov tohto 
sveta vytúžený pokoj medzi !udm!. 

J. Laufer Snímka: J. Kopera 

Keď sa pred štyrmi rokmi vyhlás!l po 
prvý r~z bratislavský festival pop songu, 
dostal za tllohu byt predovšetk~m dô
stojným reprezentantom československej 
tvorby. Aj ked sa jeho bežný návštev
nik, č! inSí sledovater zameriava poväč
šine na hviezdne mená zahraničných. 
,host!, predsa len pre našu kultúru a jej 
ohlas doma i vo svete zostáva základ
ným kameňom národná súťaž o Bratis
lavskú lýru. Stalo sa už pravidlom, že 
skladatelia si nechávajú pre ňu to naj
lepšte a že In ter préti sa na ňu tešia ako 
na sviatočný koláč. Niet sa čomu čudo
vať, publicita, ktorú festival za štyri 
roky svojeJ existencie z!sl<al, Je nielen 
fórom na skvelú popularitu, ale predo· 
všetk~m záväzkom na zvyšovanie kva
lity. 

zvukomalebným textom je zrejme záru
kou širokej popularity. rialšou piesňou 
z te jto série 'je Ondráčkov a Ryt!rov 
BONBON [spievala Helena Vondráčko,.. 
vá), a lebo Lalferova .a Karšay ov a Sklad
ba (sp. M. Laiferová) DAJ POVEL: PAĽI 
a dalšie Pesni_čka, ktorá môže rátať s 
posluchilčskym úspechom, je Svobodov 
a ayurov UFO (sp. Václav Neckái.') -
žartovná pleseň s vtipnou 1nštrunientá
clou. 

Slovenská tvorba sa stretla so strle
davs;m úspechom. Aj keď slovenské pq
roty sa už tradične odosobnili a skúpo 
bodoval! "poslov" svojho autorského zá
zemia, aspoň skromnému zlomku sa po· 
darilo dostať do finále. Tu sme rad! za
tlieskali "federálnej" Bak~tkove], Fische
rove] a Janovlcovej pesničke JEDNU 
LÁSKU MÁM (spievali Kar el HáJa a Mar
cela Laiferová), pomalý valč!k so zaují
mavým nosným mot!vom, znejúcim ver
ml prfjemne. Z ostatn~ch piesní nás za
u jal refrén Horváthovej a úradn!čkovej 
NADEJE (sp. Alena Tichá) a verzia Va
šicovej a Hlaváčkovej plesne ROZTVO
RILI SA NEBESA (sp. Taťjana Hublnská), 
Invenčne nie je n ezauj!mavá prvá časť 
refrénu plesne T. Seba-Martinského a J• 
Turana AKÝ JE PRAZDNY TENTO DOM, 
vyžadujúca potrebnú kantilénu (sp. No
ra Bláhová ). Sk oda však, že je pridlhá 
a miestami pôsob! vykonštruovane. BLAZ

. NIVE DIEVCA Igora Bázl!ka a Jána Čiž• 
már a (sp. P. Sedlák a M. Lička) nepri-

V tomto roku sa dostalo na stôl od
bornej poroty 347 česlr~ch a 77 sloven
ských pesničiek , z ktorých prešlo cez 
výber rovných 24. Tie sa stali bo)ovnHr
ml v dvoch semifinálových večeroch 19. niesla invenčne vera nového a je trochu 

v pozad! ostatnej skladatefovej tvorby. 

Aj keď je Bratislavská lýra skladater
ská súťaž, nem_ožno nespomenllť niekto
ré spevácke vs;kony. Vys•oko nad vietký· 
mi stoji suverénny Karel Gott so svojou 
vs;bornou technikou a nevyčerpatelným 
fondom, iskrou podania a naprostou &U• 
verenitou všetkých stránok speváckeho 
prejavu. S istotou spievali aj Helena 
Blehárová, Karel Cernoch, Marcela Lai
ferová a Karel HáJa. 

N. Urb4nkov6 Snímka: fi . Smotlák ' 

a 20. júna t. r., aby jedenás ť z nich 
zápolllo o tri najvyššie trofeje - zlatú, 
strleboŕnú a bronzovú Bratislavskú lýru 
69. V tomto ročn!ku oproti minu losti ' 
rozhodlo o osude piesn! 10 sedemčle,n
ných por ôt, vymenovaných redakciami 
Svobodného slova, Ceskoslovenského vo
jáka, Zemlld~lských nov!n, Večern! Pra
hy, Melodie, Práce, Smeny, Slovenky, 
Svetu a Zivota, ergo novín a časopisov, 
k toré častejšie uverejňujú materiály o 

· svete populárneho. umenia. 
Pri započt1van! sa do dvoch tuctov 

melódii badať hneď na prv~ raz, ža čes- -
ká 1 slovenská pesnička ·sa snaž! for mou 
držať krok s európskym, resp. svetovým 
pochodom. AJ na Lýre prevláda li plesne 

Okrem tchto základného po.pevkového 
radu sme sa stretli s piesňami harmo
nicky náročnejš!m\ a aranžérsky pôsobi
vejšlml. Vysoké kritér iá znesie v t~chto 
sdvislos tiach PlSE~ O ME ZEMI Pavla 
Záka a Karla Cernocha. V nej sa zlu
ču je t):'adičná bl!lad lčnosť s pocitmi mo
derného človeka. Poslucháča zaujme od 
pr vého taktu. Navodf sugest1vnu atmo
sféru, ktorá pretrváva až do hymn!cké
ho záveru. ZauJ!mavá je jej celková vý
stavba, v ktorej sa preHnaj11 rôzne dy
namické stupne. Na druhej strane sl zas 
treba orenlf kvalltat1vnu rovnováhu vo 
všetk~ch ' častiach kompozície. Pesnička 
kladie ve lké nároky aj na interpréta. 
Z velmi citlivej verzie ho Prenesie do 
rytmicky náročnej pasáže, aby sl zase 
na záver vyskúšal svoje technické da
nosti. Zaujfmavá, l ked kvalitou Zaostá
vajúca, je pieseň Alexeja Frleda a )ana 
Schneidra ODA NA. PiUSTl STOLETl 
(sp. Helena B lehárovil, ) ' s "rozospleva
n~m" r efrémom, kladúcim úskalia spe
vákoveJ pripravenost!. Vera ruchu spô
sobila pieseň Karla Kopeckého, Ladisla
va Pikarta a Jana Schneidra MUSIM 
ZPIV AT DAL, ktorá pre ochor enie pô
vodného interpr éta Waldemara Ma tušku 
vypadla zo súťaže. Publikum al cenilo 
jej angažovaný, miestami atl bojovný 
text, Dl' po · muzikantskej · stránke ne

. mala nádej na mimor iadny úspech (aj 

českoslovertská skladatelská slltaž o 

. K. Gott Snímka: J. Kopera 

Postrehy 
z Lýry 

O NECHUTNEJ TLACOVKE -
V rámci Bratislavskej !~ry sa už 
tradične konali tlačové porady s 
tlčastníkml festivalu. Rozčarovan! 

sme odchádzali práve z tejto naj
poslednejšej. Po skončent národ
nej stl taže a rozdeleni trofejí sa 
v tlačovom stredisku stretli novi
nári š vfťazml L~ry, ako aj s nle
ktor~mi ďalšími zainteresovan~ml. 

Atmosféra tejto porady nijako ne
zodpovedala pocitu z dobre vyko
nanej práce. Niektorí českt kole
govia, no n ajm!l U, čo už pred 
Lýrou zapochybo·vall o potrebe 
tohto festivalu, priam s nenávis· 
ťou hovorill o Bratislavskej lýre. 
Chápeme, 'priatelia, vaše rozbor-

Bratislavskú !Síru priniesla do hudobné- ,...., 
ho života niekoľko dobrých pesničiek, 

1 
rôznorods;ch ako publikum samo. Celko-
vý pohlad na predvedenú tvorbu nám 
našepkáva celkom objekt!vne vysokú ú-s prost~m re!réni kom, pod la možnosti 

l)Ollloženým ešte jednoduchš ím textilsom, 
určené najširšlemu poslucháčsl< ~;Jmu zá
zemiu. Typickým prlkladom na to je pes
ntčlw Milana Drobného, Jaroslava !<~ro
sila a ' Jii'ího Grossmanna BAMRULE BI· 
JOU BAC! Skromný mot!v zrátaný so 

keď ju festivalová kritika o~dobila svo
jou cenou) . Zďaleka nedosahuje kvality 
humanisticky · zameranej Černochove] 
P!snä o mé zem!. 

rove•\ ktorá smelo obstojí v európskom 
merani sH. Invenčne v inštrumentác11 aj 
v textovej kvalite pri~11esla vera nového, 
ba 1 podnetného. Dúfajme, že to bude 
záväzok a j pre perspektivu tohto v,ý
znamného podujatia. P. CHVOJKA 

K oncerty zahranl~ných só
listov sa už v minulosti 
na Bratislavskej lýre 

osvedč!ll. Jednak zoznamujú 
nášho poslucháča so zahranič
nou lnterpreta~nou úrovňou , 
resp. dávajú možnost stretnúť 
sa s menami, ktoré náš poslu
cháč pozná Iba z po~utla. Na
vyše nemožno prehliadnuť sku
točnosť, že mená dodávajú kaž
dému podujatiu punc. Prečo by 
to tak nemalo byt práve pri 
Bratislavskej lýre! 

V tomto roku urobili uspo
riadatelia výnimku. Dal! vä~ši 
priestor na mimosúťažné vystú
penia aj domácim sólistom, 

čen!e n ad niektorými nejasnosťa
mi. Sme !ba prostf smrtelnic!, stať 
sa môžEl všel!čo - od nedoro.zu
menia pani Urbánkovej s toaletár
kou, až po neprenášanie semlfi· 
nálových večerov slovenskou tele
víziou. Ide len o fo rmu Interpre
tácie. Mám 'flOCit, že práve na 'tej_ 
to · tlačovk e sme sa rozdellll na· 
tých, čo chceme Brattslavskej lý
re - a neraz ,aj velmi adresný!fli 
pripomienkam! - pomôcť a na 
tých, ktorým úspech Lýry kole 
oďl • · 

TAZKOSTI S GOTTOM - Vo 
vstupnej hale bratislavského PKO 
lnštalo.vali stánkl s gramofónový
ml f)latňam! firmy Panton a Sup
raphon. Národnú súťaž o Brati
slavskú !Síru sa oddal nahrať Sup
raphon. Alré však bolo naše pre
kvapenie, keď sme po finále ne
dostali kúpiť pleseň Hej, páni 
konšelé v podani Karla Gotta, 
ktorého ešte chvílku predt~m o
slavovalo publikum. Dozvedeli sme 
sa Iba, že platňa je už vypreda
ná. Pýtame sa však - je také 
komplikované zistiť sl kapacitu 
Ve lkel haly, kde sa súťaž kona
~? (~) 

Zvláštnou kapitolou v predvedenej čes
kel tvorbe tvorí pieseň Jaromíra Klem-

pokia! sa nezúčastnil! v ná
rodnej sú ťaži o Bratislavskú lý· 
ru. St<tlo sa tak už v úvodnom 
gala koncerte, ktorého prvá 
časf patrila gramoshow Panto
nu a Supraphonu. Prvé minúty 
dáva li nádeJ, že uvidíme pro
gram, ktorý bude v~datne gra
dovať, žia!, opak je pravdou. 
Dramaturg preconll svo·je sily 

ktorá mala trochu vhodneJšie 
vybran~ repertoár. 

Z domácich súborov, účinku
lúcich v inom term!ne, s! za
slúžia- pochvalu Prúdý, hrajúce 
tradične dobre a najmä neoby
čajne sugestivna skupina Geor
ge and the Beathovens so spe
vákom Petrom Novákom. Ich 
tvorba je jedinečná, svojská, 

LÝRA NE SÚŤAŽNÁ 
a po vystúpeJ1l Josefa Laufera 
mu zostal celt koncert "hlu
chý". Sympaticky sme prijali 
snahu Pantonu - predstaviť 
n~ t akomto fóre m.ladSích spe
vákov, ktors;ch si vzal pod 
ochranné kr(dla. Tak sme po
čuli talenJovan11 .Jltku Zelen
kovú, ·spevá,čku s temným &op
ránom a i týlovým zanletenfm. 
Zvedavi sme boll na Valériu 
Ci:lmárovtí, ktorá zakotvila v 
pra:lskom Rokoku. Podala sna
:livSí vs;kon, no plný samoúčel
nosti. Vrcholom s how Panto
nu, ale celého prvého vei!era 
vôbec, bolo vyst llpenie_ Josefa 
Laufera a jeho skupiny. Kto 
ho nevidel a nepočul dlhšf čas, 
mohol zostať šokovans;. Má na
študovanú perfektnú show s 
refrénmi starš!cll 8 celkom 
nových hitov, tlčelne vygrado~ 
vaných, plných aranžérskych 
"nápadov" a gagov. K tomu 
všetkému má prlkoniponovanú 
hereckú súčast, ktorá priam 
srš! vtipom, •eleganciou a 
svižnosťou. 

Po· tauferovi nasledovalo nie 
prfllš reprezentačné show 
Supraphonu. Velmi slábý bol 
napr. Petr Spálens;, ale žlal, l 
lfalšl osvedčeni !nterpréti. Ne· 
atrakt ívny repertoár si pripra
vfln Eva Pllarová, ktorá bola 
spevácky presvedčiv! ako 
vždy, no zoskupenie pomalých 
piesn! pôsobi lo mdlo. štandard 
sl zachovala Marta Kubišov6, 

netradičná s pozoruhodným 
dynamickým napätim. 

Dramaturgia vystúpen! za
hranlčnSích sólistov sl zrejme 
predsavzala predstaviť nášmu 
publikll nlekolko P,Opredných 
skupin. Tak sa dostali na pó· 
dlum' bratislavského Parku kul
tary svetoznámi americkl Beach 
Boys. Treba sa úprimne pri
znať, že napriek chýru, ktorý 
predchádzal lch vysttlpenle, bo
li sme z Ich vý~onu rozčaro
van!. Svoj prejav stavajú na 
preexponovaneJ intenzite, pre
feruJú - silu a tou chctl prak
ticky ohúriť. C!ovek sa nemôže 
zbavit dojmu, že za týmto 
vfchrom Intenzity sa skrýva 
nie pr!llšná muzlkantská čl 
spevácka bravúra. Inteligenciou 
nevyn ikal ani Ich humor, t ro
chu prlplytký pre európskeho 
poslucháča. S nepomerne väč
šlmi sympatiami sme prijali 
anglickú skupinu The Treme
Joes. Ich prejav bol daleko de
centnejšf, kultivovaný, nevnu
cujúcl sa, prit om SľJevácky a 
hráčsky perfektný. Vysttlpenie 
Angllčanov patrilo určite me
dzi vrcholy Bratislavskej lýry. 

Velmi pri jemne sa počúvala 
ft•ska skupina We 4, prostá, 
ako ich názov. 

Prostota prejavu a čistota 
vokálu je tvrdou valutou aj 
šiestich Chorvátov - spevákov 
a hráčov z Dubrovníka. Dub
rovai!ki trubadfiri už roky osi-: 

ňujú v mnohSích európskych 
štátoch repertoárom z vlast
ných radov, l<torý je často o
vanutý národnou melodikou. 

Jedin~m "nepodarkom" bolo 
trio Watson T. Browna and the 
Soul Agency z Trinidadu. Je
ho členovia sfce spievali s ve{
kým zanieten!m a badať na 
nich velkú náklonnosť k tomu, 
čo prôdukujú. Intonačne boli 
však velmi nepresní a ich po
ňatie piesňam skôr ublfžllo. 

Výber zahraničných sólis tov 
sa konal racionálne. Podarilo 
sa z!skať hviezdy európske j 
veľkosti ako aj v!ťazov n!e
k tor~ch národných súťaž!. Tak 
pricestovala do Bratislavy š pa
nie lka Salom~. ktorá pred ča
som interpretovala jednu zo 
štyroch v!ťazn~ch piesn! na 
Veľkej cene Eurovizle v Mad
ride. Jej plesne hrejú · PL'Iznač· 
n~m temperamentom a južLÍým · 
šarmom, cl obre sa ]ločúvajú a 
vyvolávajú predstavy o lnte
ligemcii samotného interpréta. 
Podobné pocity sme si odnáša
li z vystúpen! Rumunky Lu· 
miuity Dobrescu a Juhoslovan
Iry Terezy Kesovije. Obe sú vi
tálne, energické a muzikálne. 
Prfjemne prekvapila aJ nená
padná Belgičanka Ann Chris· 
ty s výdatným š týlovým poda
nfm ako aj intonačnou čisto· 
tou. 

Z mužských Interpretov sl 
ztskal pozornosť Novozélanďan 
John Rowles. Nie azda preto, 
že sa ponáša na Engelberta 
Humperdlncka alebo hlasove 
prlpom!na Toma Jonesa, ale 
najmä pre svoje výrazové dan
nosti, lúblvSí repertoár a ele· 
gantné vystupovanie. • 

Francqzsky "hviezdny" spe
vák Michel Polnareff potvrdil 
aj na Bratislavskej lýre silu 
svojho talentu. Tento Inak drob· 
ný, no sugest1vne pôsobiaci 
spevák, má danosť sviežeho, 
lyricky zafarbeného naturelu, 
ktors;m vie spoľahlivo nará
ba! •. 

Ivan Stanislav 



e Dňa 25. júna · t. r. odovzdali 
eeny Slovenského hudobného fon
du na rok 1969 z rúk predsedu 
Zväzu slovensl,ých skladateľov 
národného umelca prof. A. Moyze
sa a predsedu výboru Slovenské
ll o hudobného fondu doc. dr. La
dislava Burlasa, CSc. Na návrh 
komisi!, pozostávajúcich zo zá
s tupcov ZSS f t SHF, výbor SHF 
udelil ceny takto: Cenu Jána Le
voslava Bellu, skladateľovi Andre
jovi O čenášovi , zaslúžilému umel
covi za skladby Poéma o srdci 
pre sólové husle 11 Fresky pre 
husle a klav!r ; Cenu Mikuláša 
Schneidra-Trnavského skladate
rovi Jurajovi Hatr!kovl za Con
certo grosso fac ile pre husle, vio
Joncello, klavfr a sláčiko.vý or
chester; Cenu v oblasti malých 
hudobných foriem skladateľov! 
Svetozárovi S tračinovl za hudbu 
k tanečnej lwmpozícii Sviatok na 
Zempline; Cenu za hudobno-ved
né dielo dr. Ladislavovi Lengovl, 

CSc. za dielo Slovenské fudové 
hudobné nástroje a Cenu Frica 
Kafendu dosta l dr. Stefan Kllmo, 
zaslúžilý umelec za vynikajúcu 
nahrávku gramoplatne zo sloven
skej zborovej tvorby v roku 1968 
a za zborový koncert pr! pr!leži
tostl 20. výročia Lúčnice. 

e Dňu 19. júna t. r. udelil rek
tor Univerzity J. A. Komenského 
na návrh vedeckých rád čestné 
doktoráty našim l zahranlčnýl')l 
"vo vede a ·umen! presláveným 
mužom". Túto poctu dostal pri 
pr!ležitostl os lá v un! verz!ty Ko
menského aj národný umelec 
prof. E. Suchoň. Za pozornosť sto
j!, že práve Suchoňova skladba 
Serenáda pre sláčiky odznela v 
podan! Slovenského komorného 
orchestra na tomto slávnostnom 
zhromažden!, kde sa zišll význam
n! hostia z celého sveta, aby o
sláv11! 50. výročie UK a 500. vý
ročie Academie Istropolltany. 

Tip na dva týždne 
MALA ENCYKLOPeDIA HUDBY od autorsMho kolekt!vu pod vedením 

• M. Jur1ka, vedeckým r eduktor om publikácie. je dr. Ladislav Mokrý, CSc. 
Kniha obsahuje vyše 6000 abecedne uspor iadaných hesiel, zhrňujúcich 
stručné informácie zo všetkých dôležitých oblast! hudobnej teórie a je 
adresovaná všetkým priateľom hudby. Obsahuje asi 250 ·notových prí
kladov, 100 kresieb nástro jov, 550 fotografií umelcov a obrazov z hu
dobného života. Malá encyklopédia hudby vychádza vo Vydavatelstve 
OBZOR a jej cena je 75,- Kčs. 

Slovensli:á spoločnosť 
p1•e hudobní• výchovn 

vypisuje stíťaž o sólovú akordeónovú skladbu a k tejto 
tíčasti stanovuje tieto pravidlá: 

1. Do súťaže sa prijímajú s kladby pre tt•adičný ale bo bary
tónový a k ordeón. 

2. Kompoztcie nie sú žánrovo, druhovo a formovo určené, 
prijlmaj ú sa v autors kom zázname. 

3. Notový záznam požadujeme v t roch exemplároch. 
4. Do súťaže sa prijtmajú len ·nepublikované a verejne ne

Interpretované skladby. 
5. Autor môže prihlásiť do súťaže tri kompozfcie, ktoré sa 

budú hodnotiť nezávisle na se.b e . · · 
, 6. Súťaž je anonymná. Meno s adresou sa prijíma v zale
penej obálke označenej hes lom skladby. 

Pravidlá tíčasti a priebeh súťaže : 

a) Za prihlášku do súťaže sa pokladá auto r ský záznam 
skladby označenej h eslom ( viď bod 6) , ~~laifý_ ~o _ 3~: 119- .. 
vembra 1969 na adresu: Sekretariát SSHV, ~orkéhO· 19, Bra· 
tisla va. 

b) Vyhovujúce skladby (aj neodmene né cenami) budú pub
likované a interpretované s o súhlasom autora za p ríslušný 
autorský honorár. 

c) Originál sldadby ostáva majetkonfi s kladatera. 
d ) Súťažné skladby posúdi odborná porota menovaná SSHV 

a ZSS (Zväz slovenských skladateľov ], ktorá udelí tri peňa
žité ceny. 

Ceny súťaže: I. cena 3000,- Kčs 

II. cena 2000,- Kčs 

III . cena 1000,- Kčs 

+ Výsledky súťaže sa vyhlásia do konca roku 1969. 
+ Usp oriadatelia súťaže sl vyhradzujú právo niektot·ú 

z cien neudeliť. 

·-
C'C 
C:, 

-

-
·-

Záber zo Schumannovho Karnevalu, s ktorým sa Státne divadlo v Brne okrem Iných 
ínscenáctt predstavilo ~pantelskemu publiku,., Snímka: R, Sedláček 

Aby neprišlo k omylu: náš balet v Španielsku. 
Presnejšie - súbor Státneho divadla v Brne, kto.. 
rý popri pr ažskom Nár odnom divadla a bratislav
skom ensemble vykazuje v poslednom čase naj
vyššiu zájazdovú aktivitu. I umelecké akUva. 

Bol to dlhý zájazd a trval spolu p!fť týždňov. 
NaJdlhšf, aký kedy brnenský balet uskutočnll a 
myslím i najnamáhí!vejš!: tých cca 10 000 k!lo
metrov "nasadených" v priebehu tej doby v auta.. 
busoch, hovoria, myslfm, samé za seba. Zladny 
turistický výlet, ale pekná "štrapácia" s mnohý
ml vystdpenlam1. 

Prvých clevät sa odohralo na scéne Gran Teatro 
del Liceo, ako súčasť tohtoročného barcelonské
ho festival u. Ol<rem brnenského súboru tu vystu
poval Holandský nár odný balet s hostujúcou su
perhviezdou Rudolfom Nurejevom, Mazowsze a Ná
rodný balet z Kuby (samozrejme na čele s Alicou 
Alonso, k torá ešte stále tancuje svoju preslávenú 
Giselle). Brno sa v Barcelone predstavilo s tromi 
programami: popri Labu ťom jazere "priviezlo" 
Stravinského Petrušku, Schumannov Karneval 
(všetko choreografia M, Kúru), Straussov Ples ka
detov [choreografia Ivo Váňa Psota), Vackovu 
Stastnú sedmu {choreografia R. Karhánek ), Buko
vého Hirošimu a Ki'!žkovu Baladu o námo.rntkovi 
(obe v naštudovan! šéfa baletu Luboša Ogouna l. 
Trojtis!cové hiadlsko L!cea bolo temer vždy vy
predané. ohlas u obecenstva l kritiky velmi dob
r9. Určité obavy mail Brňania z pr ijatia Hirošimy 
vzhľadom k jej pokrokoveJ pr otivojnovej téme 
i nekonvenčnej konkrétnej hudbe - avšak balet 
t' ' v p,r ostred1 fankts ttckého Spanielska "zabral" 
a spolu s Labutfm Jazerom nakoniec zožal naj
väčš! potlesk l najlepšie ocenenie kritiky. Naj
sporne jš!m č!slom fJ rogramu sa prot! všetMmu 
očakávan i u sta la Vackova Stastná sedma, ktorú 
sl čast obecenstva vysvetl1la politicky - ako kri· 
tiku amerického spôsobu života, novinové referá
ty sa v pr!pade tohto dielka rozchádzal! priamo 
diametrálne. Na jednom sa však kritici zhodil 
jednomyseine: že brnenský balet je vyspelý,- dis
cipllnovaný, herecky neobyčajne zdatp9, čisto u 
presne pracujúci kolektfv, produkujúcJ skutočn9 
"team-work" a schopný interpretovať rovnako 
úspešné diela k lasického l moderného· reper toá
ru - ozvall sa l hlasy, že práve jeho predstave· 
n!a znamenajú vyvrcholenie tohtoročnej barcelon
skej baletnej sezóny. Ak sl uvedom!me, aká Je tu 
konkurencia, aké náročné obecenstvo, je to po
chvala iste nemalá - tým skôr, že Brno (ako 
ostatne ktorýkoľvek náš súbor l nemá "hviezdy", 
ktorých virtuózne techn ické výkony l medziná-

rodné r enomé avnia]ii Íilvákov na ZáJ!lade zo se
dadiel a dávajťl predstaveniam onen koŕlečn9 a 
najvyšší lesk. 

Po štrnásťdennom poliyte liol čas rozlúčiť sa 
s Barcelonou, Llceom •. "našim" tradičným botelom 
Oriente (stojacim rovnako ako divadlo na Ram
blas, prekrásnej ulici, lemovanej platanmi a de
siatkam! kvetinových stánkov a ústlacej k mo
ru - priamo ku kotvišťu kopla KolumboveJ galé
ry Santa Mari a; nie nadarmo ju označil Sommer
set Maugham Ramblas za "najspan1lejš!u ulicu 
sveta") a vydať s a na dlhll · púť po Spanlelsku, 
po jeho divokom, vzrušujúcom, patetickom, ta
jomnom, nevyspytatelne r omantickom vnútrozemí. 
V r ámci mamutích "Festivalov Spanlelska", orga
nizovaných ministerstvom kultúry a turistiky vy
stúpil! Bri1ania v Puertollane, Valladollde, Zara
goze, Leride a Cordobe. V mestách, · kde s balet
nými súbormi sa d iváci stretávajú len zrledka
i,edy a. kde sú z toho dôvodu o to vďačne jš!. Bola 
to nezabudnuteľná cesta, aj ked medzi jednotli
vým! zastávkami boll niekolko stokilometrové 
vzdialenosti (napriklad z Lerldy do Cordoby uká
zal tachometer autokaru 960 l<m - a t o. sme eštr. 
na ceste mal! poruchu, a tak sa premenil na ri e
clobrovoinú nociaháreňl) a únava i večné nev y
span!e zatvárall viečka. Treba však poved~ r, že 
na úrovn! predstavení to nebolo badať an i na l
menej, že súbor po celú dobu zájazdu dokáza l 
pozoruhodnú pr acovnú morá lku, obetavosť, hú
ževnatosť a elán, že ponad kr!zové momenty sa 
vždy dok.äzat ~;eniesť s humorom a bez obvyk-
19ch "I\erv~kov' . NatJokon ,o tom; že t u. odvlfl.dol 
poc tivú .a vydarenú prácu, · svedOf op!!tbvné po
zvanie na budúci rok ..• 

Na jväčšie zážitky? - Pre t ý<:h zopár š ťast l i v
cov, ktorf pr áve nemaU predstavenie, bola to 
určite corrida. Pas de deux, na ktorého konc! č!
!la smrt. Vždy: väčšinou na býka, občas J na 
torera. Ďale J - poznáte ten náš odveký vnútro
zemsk9 komplex - more, Costa Brava, tá stovky 
kilometrov dlhá šnúra perfektných hotelov, mo
telov, fllážf, barov, r eštaurác!f, pravé eldorádo tu
ristov. Z r 9dzo kultúrnych zážitkov aspoň tri, 
vlastne štyr!: š panielske národné tance, k toré 
súboru predviedli sólisti baletu Licea - a samo
zrejme Totedo, v kvetoch utopená Cordoba a gra
nadská Alhambra, ma urská architektonická kraJ
ka nevídanej krásy. Nakoniec pridám i záži tok 
najhorší: počasie. Až na tri-štyri dni, cet9 mesiac 
·zamračené, chladr.o, pochmúrno, dažd ivo. Nech 
mi ešte niekto niekedy povie, že Spanielslm lež! 
na juhu . . • Vladimír Vašut 

l To je náš rytmus - ozývalo sa po!!as 
"lýrových" dnf - vo sviatollnej 

nálade - zahlásenie populárnej relácie 
Cs. rozhlasu. Pri mikrofóne sa striedali 
pesnillky a interpréti - tentokrát vidf· 
me pri " sebaspytpvanf" Evu Sepešiovú, 
ktorej dáva otázky Juraj Paška. Dnes 
u:1: asi prvá dáma slovenskej pop-music 
odpovedá s jej prfznallnou skromnoa~ 
ťou, .. 

l Rytmus - al kei:r te náš, i!eskoslo
venský, prináša so sebou veľa sta

rostf. Ze Ich mal plnú hlavu aj zaslú
žilý umelec Karel Vlaclt, tste netreba 
prlzvukovať. No napokon vše tko dobre 
dopadlo, festivalový orchester l dirigent 
vydržali tľalší nápor na duševné i fyzic
k~ slly, 

l Eva Pilarovií tohto roku nes'úťažila, 
ale spolu s Martou Kubišovou a Jo· 

sefom Lanfrom patrila meilzl trojicu 
najvýzuamnejšfclt lnterprP.tov, ktorf sa 
predstavili v prvý veller bratislavského 
festivalu na prehliadke lles}j:osloven
ských gramof6~!lvých spo lu~nosU. 

·l Medzi najsugestívnejšie 'lližitky Bra· 
tislavskej lýry nesporne patrilo vy-

111lí pen ie pražského speváka Petra Nová
ka so skuplnon GEORGE 1\ND THE 
BEATHOVENS. Festivalo·vé publikum 
zmrazila nielen angažovanosť textov 
piesní, ale sline r.a p6!1obila aj hudobná 
stránka produkcie, ktorá vo výslednom 
iiojme zalieu lla aj vý~ony mnohých za· 
hri!D!~nfcll Il viez!l, -:UY• Sn(mkY.: J Kopero 
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PAVOL BAGIN: ,NA PRETRASE V máji a ľdni sa zilčastnill dve n,aše tele
sá na významných medzinárodných hu

dobných fest1valo9h. Najprv to bola opera 
a balet Slovenského národného divadla so 
štyrmi vystúpeniam\ na Medzinárodnom má
jovom festivale vo Wiesbadene a potom 
Symfonický orchester brat'isiavského roz
hlasu absolvoval dve vystúpenia v Theater 
an der Wien na Wiener Festwochen. 

väi!§i podiel na Íispe!inom prljatf Kriitfia.; 
vY mali dr. Gustáv Papp, dirigent Tibor 
Frešo a re:Zisér Karol L. Zachar. 
+ S vefkým nadšením bolo prijaté pred· 

vedenie Stravinského Svätenie jari. A opráv· 
nene. Tóthova choreografia je skutočne mi
moriadne zdari'lá, obsahovo i výrazóvými 
prostriedkami adekvátna k Stravinského hu
dobnej reči, najmä rytmickej štruktúre a 
rituálnemu slohu. Vedľa Karola Tótha sa 
na tomto predstavení rovnocenne podielal 
dirigent Adolf Vykydal, !{torý ovláda parti• 
túru priam suverénnym spôsobom. Ostrči
lova Deviata vlna, dielo kompozične značne 
problematické, tormovo a s ujetom nevyvá~ 
žené, zaujalo predovšetkým svojou vyna~ 

liezavou choreografiou (K. Tóth). Je zaují
mavé, že hoci je to asi tri roky staré dielo, , 
hiadalt v ňom niektorí kritici zámernú ak- · 
tualizáciu, konkrétne na smrť J. Palacha. 
Gerschwinov/ Američan v Par'iži šťastne za
vŕšil náračný večer. ·· 

GR 
V súčasnej dobe je evidentné, že hud~ 

ba a hudobné umenie je priamo ovplyv
nené stavom a rozvojom ' technlckýcJ1 
oznamovacích prostriedkov.. Tradičná 
koncertná forma pódiového vystúpenia 
je už ten článkom v možnostiach po
čúvania hudobného prejavu. Vždy bude 
mať, l'JOCllO.piteine, svoj plnohodnotný 
význam z biadisl<a bezprostredného sty
ku s umelcom, ako a j význam -um~lec
kého a spoločenského zážitku. Ni'e je . 
však už článkom prioritným, a zďaleka 
nie je jedinou možnosťou pre vnem slu
chového orgánu v istej vymedzenej ob
lasti estetického zážitku. 

V minulosti nastal veiký rozmach pes
tovania hudby na základe rozvoja čin- · 
nosti nakladateľskej; tlačený notový ma
teriál sa velmi významne podieia na 
domácom Interpretovaní hudobného, u
menia vo všetkých . oblastiach a žán
roch. Ďalš! a veľmi podstatný vývojový 
zlom nastáva vynálezom a priemysel
ným využitím. mechanického záznamu. 

Gramofónová pl\}tňa sa t!lk s táva (a 
zrejme dlho ostane) najmasovejšie po
užívaným prostriedkom k dlhodobému 
zachovaniu zvukového Jil rej avu. ]e pod
kladom k n ajintrrrine.Jšiemu individuálne
mu styku s hudbou. Takýto (hudobný l 
záznam je najobvyklejší a najrozšírenej
ší, aj kecľ nie je možné obísť hovorené 
slovo (literárne dielo, jazykové kurzy 
a pod.). ' 

Pri r ealizácii kultúrneJ politiky v. ob
lasti g~ainopriemyslu na Slovensku .mu
slme vychádzať z toho, že !'llatňa pred
stavuje pre spotrebiteľa relatívne lacnú 
možnost (kedykoľvek vo vlastnom pro1 
stred! a podľa individuálnych časových 
možností a žánrových záľub l r eprodu
kovať najhodnotnejšie diela svetovej l 
domácej hudobne j produkcie. Ukazuje 
sa - a zrejme perspektívne tak bude 
ešte viac, že uplatnenie gramoplatne sa 
n ebude obmedzovať .len na konzumáciu 
individuálne, ale svojím š irokým žán
r ovým uplatnením bude predstavovať 
v9znamné miesto v systéme školsk ej vý
chovy, ako aj v mimoškolskej kultúrno
výchovnej práci. 

Gramofónoyá l'l latňa by sa teda mala 
sta ť v plnom slova zmysle prostriedkom 
slúžiacim oddychu, zábave a odpočin
ku, ale aj pou~eniu, výchove a umelec
kému zážitku. Veď popri rozhlase a te
levízii je druhým významným č lánkom 
v systéme hromadného šírenia zvulm. 
Medzi týmito masmédiami je zjavná ob
sahová· súvislosť a spätná závislosť. 

Nie je mo.žné nespomenúť. oolasť za
hraničnej funkcie gramofónového prifi)
myslu. Platňa je nielen objekt čisto ko
merčný, prípadne doklad o technickej 
vyspelosti tej-ktarej zeme, · ale je aj 
dôležitým prostriedkom propagácie kul
túrnej vyspelosti námda a štátu. 

z toho vyplýva, že východiskom pri 
posudzovaní ilinnos ti a načrtnutí per
spelrUvneho vývoja gramofónového prie
myslu u nás musí byť prvoradé hľa
disko umelecké a ku ltúrno-politické. Do _ 
Istej · miery paritné však musí byť a~
ceptovanie princípu, že výrQba a rozsl
r ovanie (pr edaj, zapožičiavanie a pod .) 
p latní sa lwná na komerčnej báze. Z 
tohto hfadfska má gramofóno-vá platňa 
charakter tovaru so všetkými atribútmi 
tejto elm nomickej kategórie. 

Pri rozbore doterajšej činnost! gramo
fónového priemyslu na Slovensku (aby·· 
mohol byť východislmm pri koncipova
ní r ealizácie kultúrnej politiky · v r ám
ct potrieb obyvateľstva, zahraničného 
obchodu a zámerov štátu) , môžeme 
stručne vymedziť oblasť: 

+ splnenia úloh s prihliadnutím na 
nepriaznivé podmienky v širšieh sú
vislostiach: 

- Najvýznamnejšie hodnoty kultúrne
h o dedičstva v hudobnej tvorivej oblast! 
sú zaznamenané na gramafónových plat
niach; 

- AJ v nevyhovujúcich podmienkach 
technického zabezpečenia pr! r ealizácii 
t1loll sa dosiahli kvalitné nahrávky, vhod
n é aj na zahraničnú r eprezentáciu; 

- Dosiahli sa pozoruhodné komerčné 
Ílspechy. 

+ Ciastočné nedostatky, by v budúc
nosti mohli vážne ohrm:iť zámery 
kultúrno-politické -i prosperitu ko

. merčnú: 

'- ·Slovenské interpretačné umenie 
v oblasti vážnej hudby nemalo dosta
točnú možnosť uplatnenia pri interpre
tovaní svetovej hudobnej literatúr y; 

- Pri záznamoch pôvodnej tvorby sa 
nehladala cto.statočne možnosť f!Odi~ľat 
sa na produkcii vynil{ajú.c!m zahranič~ 
ným intel'prétom; ·' ' 

- úspechy komerčného rázu sa ne
stali bázou, na podklade ktorej by sa 
bol dosiahol taký tnvestičný zámer a 
jeho realizovanie, aby Slovensko malo 
vyhoyuji:tce technické zázemie pre na
hrávanie. Tým je vo velkej miere ohro
zená, možnos·ť uplatnenia ·v zahraničnej 
konkurencii; 

- Vyskytovala sa - a žiaľ, vyskytu
je - nepružnosť pri realizovaní nahrá
vok a ich distribúcie v oblasti zábav
ného žánru; 

- Vybudovaná je pomerne malá sieť 
(32} predajní, ktorá obmedzuje sféru 
vplyvu na konzumenta; 

- Celková propagácia, práce a je) vý~ 
sledkov nie je na úrovni potrieb v dneš
nom ekonomicky zložitom vriútrokonku
renčnom boji; 

- Chýba dostatočná koordinácia pri 
presadzovaní zámerov medzi jednotli
vými tnštltúclaml; 

- Chýba presná vymedzenosť vzťahov 
medzi Prahou a Bratislavou pre budúc
nosť. 

Z hľadiska kultúrnej politiky a po
trieb moderného kultúrneho európske
ho národa mažno 'pomerne presne ur
čiť determinanty pre ďalšiu činnosť a 
t·ozvoj gramofónového priemyslu na 
Slovensku v širších . súvislostia·ch; prio
ritnou zložkou však ostáva stále vyme
dzenie legislativuych vzťahov medzi 
Prahou a Bratislavou a dosiahnutie ta
kého status quo, ktoré umožni optimál
nu možnosť tejto · činnosti. Náčrt rie
šenia základných východiskových bodov 
pro futnrum mo~no zhrnúť do dvoch 
kategórii: · 

+ úlohy termínované: 

- Vymedzenie práv a postavenia gra
mopriemyslu na Slovensku; 

- · Dosiahnutie takého, stupňi tech• 
nického vybavenia, aby bola reiilna 
možnosť kvalttnej výroby záznamu po 
každej stránke; ' 

- Dobudovanie ' siete predajní na 
ta ký počet, ktorý bude vyhovovať zá
mer om kultúrno-politickým 1 komerč-
ným; ' 

- Vytvorenie takého systému odbytu 
l'l latnr, ktorý by splňal potreby konzu
menta a podporiť zámery kultúrnej po
litiky; 

- Vymenovanie odborných sekcii, 
ktoré bud1í teoreticky a. prakticky scho-p
né plniť svoje poslanie - v plnej objek
tivite. 

+ úlohy trval~: 

- Zabezpečiť podiel slovenského in
terpretačného umenia v oblasti' ~ážne j 
hudby na interpretovaní 'svetovej i do
mácej hudobnej literatúry s ohľadom na 
kvalitu interpréta, dramaturgickú ob
javnosť a záuJem konzumenta; 

- ZabeZflečiť podiel vynikajúcich za
hraničných. Interprétov n a nahrávkach 
pôvodnej slovenskej hudobnej · tvorby; 

- Pružne realizovať nahrávanie a 
distribúciu nahrávok v oblasti zábav
n!'lho žánru; , 

- Vytvorit základný fond gramafóno
vých platni najzávažnejších nahrávok z 
oblasti tvorivej a interpretačne j, po kon 
zultáciách s o ZSS a MK SSR; 

- Prenikavo zlepšiť propagáciu gra
moplatne, so zvláštnym zretefom na ob
lasť vážn ej hudby; 

- Angažovať sa vo vi:lčšej miere ako 
dosiaf vo výchovno-vyučovacom proce
se na školách všetkých cyklov; 

- Účinne zasahovať do vš etkých ob
lastí determinovaných podmienkami pre 
záznam na gramoplatňu; 

- Zasadiť s a o dôslednú propagáciu 
našej tvorby a Interpretačného umenia 
smerom k ·zahraničiu; 

- Dosiahnut stay objavnej dramatur
gie v súvislosti s tvorbou pre naše u
melecké súbory; 

- · Dobudovať personálne obsadenie 
na l!latričnej úrovni, aby osadenstvo pod
nilm bolo schopné realizovať všetky po-
zitfvn e zámer y. , 

Nie Je možné v určitom časovom a 
priestorovom obmedzení vyčerpať celú 
obsaho.vú štrku problémov gramoprie
myslu na Slovensku. Mohol tak vznik
núť len náčrt, snažiac! sa o' objektrv- . 
ne po'sudzovanie daných skutočností z 
hladiska kult11rnej poll ttky a poskytnu
tie niektorých námetov pre budúcnost 

+ Wiesbadenský fest ival zaujjlle predo.
všetkým tým, že je veľkou divadelnou pre
hliadkou s fľnančnými možnosť.ami pre po
zvanie veľkého množstva komfJletných te
lies. Dramaturgicky je však značne tradič
ne orientovaný. Z hľadiska našich doteraj- · 
šfch možnost! je však účinkQ.vanie opery 
a baletu SND na wiesbadeqskom festivale 
nesporne veľkým kladom. Náš súbor tu vy
stupoval popri Londýnskom festivalovom ba
lete, Open Space Theatre z Londýna (so 
Shakespearovým Macbethom), Komickej ope
re z Paríža (s Massenetovým Wertherom ), · 
činohernej scéne z Diisseldorfu (prišli so 
Shakespearovým Kráľom Richardom Il.), da
lej tu účinkovalo Schillerovo divadlo z Ber
lína, Hessenské štátne divadlo z Wiesbade
nu, Glen Tetley Dance Company z N·ew 
Yorku, Teatro Comrnunale z Bologne (s Do
nizettiho Luciou z Lammermooru a Rossi
niho Mojžišom l a l'JOmedzi t ieto divadelné 
inscenácie bol zaradený džezový koncert 
Humphrey.a LytteHona s jeho orchestrom 
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Hosťovanie opery a baletu SND bolo ne
sporne ús.pešné, avšak nemožno si zastrieť 
niektoré spominané nedostatky, a to ja 
hlavne umelecká konsolidácia s·úboru, nut,• 
né doplnenie operného ensemblu novými 
špičkovými sólistami, čo ešte viac patrí na 
adresu baletného súboru. 

*** + Pred velmi náročnou úlohou stál aJ 
Symfonický orchester. bratislav·ského roz• 

Scéna zo Schiinbergovho Pierrota Lunaíra. 

a šanzó,liový recitál našej Hany Hege~ovej. 
Speváckych hviezd na festivale však bolo 
pomerne málo. Mená Mario del Monaca, 
Claire Watson, Antonietta Stella, Sandor 
Konya boli Iste ozdobou festivalu, avšak 
umelecky stoja už ďaleko za svojfm zeni
tom. 

Z repertoáru opery a baletu SND si in
tendant fes~ivalu vybral Verdiho Nabucca 
(hral sa dvakrát), Suchoňovu Krútňavu a 
baletný večer. O vys túpen_í našej národnej 
scény možno povedať, že obstála dobre, 
predovšetkým ako ucelený, vyrovnaný ko
lektív, ktorého hlavnou prednosťou sú mo
derná a progresívna réžia a s cénografia. 
Z Verdiho Nabucca najvyššie hodnotím 
kreáciu Abigail v podaní Eleny Kittnarovej, 
ktorá aj na medzinárodnom fóre dokumen- . 
tovala svoj neobyčajne vzácny d,ramatický 
soptán. i)alej zaujali Bohuš Hanák, Kizling, 
Juraj Záhradníček· a Marta Nitranová. 
+ Veikým prekvapením pre nemecké pub-

, likum bola Krútňava v Zacharovej réžii. 
š koda, Že s a flUbliku nedostal do rúk po
drobnejš! obsah, ba dokonca 1 preložené 
libreto (pri exporte tejto národnej Ol'Jery 
by s a na to malo myslieť,) , preto~e detailné 
pochopenie textu je tu nutné. No i napriek 
tomu početné publikum pri jalo našu národ
nú op'eru s prekvapujúcim aplauzom. V te j
to súvislosti treba však povedať, žé divadlo 
sa musi nutne postarať o to; aby toto naše 

- exportné dielo malo a j exportné obsadenie. 
Zbytočne dlho nám chýba Katrena a pri 
absencii O. Malachovského aj starý štetina. 
Margita AbraMmo.vá podala slce spoiahli
vý ,výkon, avšalr nie adekvátny speváckym 
nárokom na tento part. Podobne tomu 
bolo aj u juhos to.vanského basistu Rudolfa 
Németha z Novél1o Sadu, ktorý "zaskočil" 
na uprázdnené miesto s tarého Stelinu, 
tejto základnej postavy. A navyše toto die
lo by potrebovalo nové dôkladnejšie pre
študovanie v zbore ' i v balete. A tak naj-

hlasu, ktorý na viedenskom festivale po dva 
večery sprevádzal Ballet Rambert z Londý· 
na. Dramaturgicky a choreograficky veľmi 
zaujtmavo zo~tavené dva Jilrogramy si v nie
ktorých viedenských kritikách vyslúžili aj 
velmi závažné výhrady, avšak na adresu 
rozhlasu, orchestru- boli vyslovované väčši
nou s lová vysokého· uznania. Mys lím, že 
celkom oprávnene, pretože výkon, aký ten
to orchester vo Viedni podal, žia ľ , ťažko 
možno zrovnávať s jeho domácimi výkonmi. 
Nechcem sa rozpisovať o výkone baletu, to 
]:}renechávam odborníkom, dovolím si vyslo
viť iba s voj súkromný názor, že sa mi sú
bor velmi páčil, -pre svoju perfektnosť pre
javu, obrovskťl myšlienkovú fantáziu · a . v 
niektorých dielách [ Pierrot Lunaire a Ha
zard) s fascinujúcou výrazovou silou. Oso
bitne Schiinbergov Pierrot Lunaire v cho
reografii Glen Tetleya bol najsilnejšlm zá
žitkom nielen mojfm, ale a j pre publikum. 
Pätnásť opôn Schonbergovi v konzervatív
nej Viedni hovorí už samo za ' seba. · Na 
tomto úspechu sa významným dielom po~ 
dielali hráči rozhlasového orchestra (Sim
čisko - hus le, Vl. Brunner ml. - flauta, 
M. Telecký - viola a ). Sikora - violon
čelo ). Bol to vj kon prekvapujúci a obdivu~ 
hodný. V prípade inscenácie Dark Elegies, 
choreQgrafickej verzie Mahleroveho cyklu 
Pieseň o mŕtvych deťoch, bolo zaujímavej
šie l!l.Očúvať výkon orchestra a Mahlerovu 
hudbu, ako - hoc' výrazove zaujímavú, ale 
predsa len pop!snú - choreografiu Antony 
Tudora. Veiký úspech vzbudila tiež Insee

. nác!a baletu Hazard s hudbou dirigujúc eh o•. 
Leonarda Salzeda (pod ktorým orchester 
hra l po oba večery 1. Po nedávnom ús peš
nom vystúpení Slovenskej filharmónie vo 
Viedni, získal sl tu priazeň aj rozhlasový 
orchest er, čo po dlhých rokoch konečne 
znova ·otvára možnosti lepšieh umeleckých 
kontaktov s blízkou svetovou hudobnou 
metropolou. MARIAN JURIK 
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