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S{ovensk[J t udov!} umelecký kolekftv v 
tom/u roku oslavuJe svoJe dvadsa(rot!n~ 
fubileum. Pri tefto pPíle!Lilosti sme zhliad
li uZ dva premiérové programy. Všetky 
de-teraJšie rJystapenia mali vcelku vysokú 
u me1eckú ··r:m:JVelt · Dal !liu časť osláv bude 
tvorlf vystúpenie v Martine v r ámci oslá'IJ 
25. výro'bta . · Slovens{<:élzo narodnélzo po
vstania q. n.akonte,a rJy_urcholet!!m bude 
slávno st v 'Parku kult{try a oddychu v · 
Bratislave v sep1embri t. r. Preto · ten/ o 
priestor uyui!tieme vtac! na za~'rYoľfz1nanie 
a .. ·zamyslenie. -sp. . nad• duadsaťro/J,nou bin· · 
nosťou v tel kiad(lom ·i ·zdpqmom význa· 
me v sna/ze ná/Sť spra'vodlive!šťi? kritériá . 
nqtmé1 pre !Je ďal~te desa.ťr.ot!níce. 

• J • 

Čo 
zos..ta.lo . 

kraf.~la prtroda - park, 
letory. znovu ,dostdvo svo
iu ·pôvod/la tvár. Zdalo. 
by sa teoa, že b.V z ta
kejto umeleckej dielne 
mohli vznlkat le/l VIJni
ka;úce diela. Keby 1. , . A 

·. 

tu nahltadntme troc/w do 
probl~mov, na ktoré sa 
né,dá · zabu(imír ani v o 
vhvtlt sli:í.ur~ostnef. , Zat!-
111/im ·slápou, .ktorä sa do- • 
stáva ka~d~mu, kto v .. · 
SĽU K •u : začl'r.lal · ( 11C/.(ql.ti 
v P1'VÝ9il , r ,o_kqvlz J 'a po· . · . • ... 
/crabopáť b1,1d~ . otc;i~kou.- ' . · ;•:: 

:. /Hi lctclrt2 hevtein: d,Ql :. : 

.. l : ."' ' •.\' 

' ... ' .. ~ ~ 

....; .... .... 
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V čísle: 

• Prázdninový rozhovor 
s Jánom VaJachom 

e Kultúrne genOI!ídhtm 
' ' 

• U~tdce a klavíristii v Paríži · 
' ' . 

• . Jubileum SĽUKu : -~ 

• Brátislava alm operné 
eldorádo 

• Tom Jones dobýva Amerik~ 

· ta · akošz · ZiikonUé, ... ,Ze rzafkrafsle spo
mienky patria alivtľ-am. v ktorýclr SĽUK 
vznikol, i tar.! nebbla $om ich svedkOf!\ . 
ale často o 1 n ic'll počl1vam. Najviac sa · 
spomlna ·na spontdrmosť, zanietenost, na 
odozvu u pu'bltkp, 110 spolupatrlt!nost a 
spätosť Slpuensk~Jzo ľudového umelecké
ho kolektfvll .s celým kultúŕno·politick,ým 
a spoločenskOm ltiaJtim v r1aše; vlast i . 
Zn·ouu by som pova~:ovala . za zákonité, 
Ze v lna spontánnosti a nadsenla umllcla 
a . l e pr /!Ho obdobie l!! ad an/a vgchodisko
výalz snáh v 'tvor;vet i organ)začne; prási. 
A tieto hľaäanta · mali zase niekoľko vy
vofovgc!i etáp. ktoré 'sl1vlseli s vpfyvm! a 
vývojom ci!lai spoločr.msli, v ,kúltúi',~, po
'zttlke t ek01l071like, .1'ažléo nlOŽflO zabud
nÚť na -r oky, •v k tO,I'!jCJh sa nq~i~.!le . ptlá,(JtJ/ 
do umelecke fi pr~<c;e purw · sl1t!aS/1ost.z a· na 
veretne hlasy\ ktpré óhcelt umeleckú ·· čln
·nost SĽUK-u ! pochova!, [JretoM videli fol · . 
kl6r ako časf. neadel<!vrttne technlck~mu a 
spolot!!?nsk~!n!J pokro)l=u a nastup~~aceriw · 
'modem~riw l!lllentu . vo · v~etk.ýah drúht;~ch 

dobre. odpoveď; čo zosta- .,.. , . , 
. ľo zo sl~úy?; ,' ktortí , po' ·. ( ·._-; .. . , , , .. · · · . . ~ . ,· .. 

a !Mnrocll. ' . 
dpadstattcll ro'koc•(t ' n,amá(wvej práce·. $fM- · :· terpr.~,!t9Dii:! vo v$etkých ;elzo zložkách, na ' ho zam_IJslenta . a • vychádza]uc z tohto · f(lk• 

• ca • nq tnten~tta. k~cl. ·nq tv.á_ra.~h · Z(lčínaiú . nedosta\ok zdr.otqv tvorby adekv6.tnef in- ·, tu mažeme sa naposledy zamyslieť o per~ 
pribúdať vrásktJ, ha !J. I avár!h !í'eäiny .a kecl -' terpretačnému ~týlli a úrovni v SĽUK- u spektivacll ,' pred ktorými sa Slovenský Dnes st u il {na šf as tie J zhodne uvedo-

. mu·teme, ža zákla dont umela.ck:e7 ~.Lvpr_h!! ~ · _ 

.Slovenskom ľudovom , umeleckom k olektí· 
ve· bolo te a bude l'~(iové umente, pr.ičorn 
mieru kontak(u s· nlm, náročnosti a formu 
štyli?;c1cie, ·· móž11p róbtt naj~oz m.anitetšíml 
smermi a full kctami, od zabavn.e1 až po 

·umeleck y , vysoko náročné koncerty hudby, 

rokJl nema~no zastaviť._ Zostali stopy. ú.na: a ako. s.poločného metiovatela na Oclcudze- ľudov!J u meleck fí kolektíu oc!tq. lC pgr-
·-.vý · p.ä~.čctstl ' 't.fvoTď1sträiJé,ňbŕll : v a.utb~i:l: , .· · d<Jst, l,ebe l'llz sá oiléuďiiZt tvorcovia, 1710- spektlvach umeleckých, , poal:ropiťe'ľnď','! by 

soch) no : cestách, tba da~edy dobrých, .. w: • .. kedy -verefnest, potom prišlo k odcudz~> nema ll chýbat prívlastky: lepšie, nároč ·_ 
S,ldvbu· na dedi il(lah" l mestáph, doma t .v . n!U sa medzi Sf1ÓOU -' a pritom. uzdy rr.e/šie. r!dpdditefšie a poci:obne, aie . ct4~ 
zahraničí. Zostali , s. topy [10 . o!J}a,~e·-J~l..01lÚ' . . /édno , s., druh[Jm •.a}cq~t. ' lfel.tnt:.·súvtselo a . .: . f'ltjľr'le: ·.ze- bud'IJ >v,tnlch\ splhrme.'at želtl•p.ia, 
/Jave, po neuhasenom smtltle'l!~a'/.[po~T.€1/(rtŕt.- ·' 'n~ l sébé f z.~v~.s'dliJ. Ztt.eme:J síK:e ,•'u o~gantl •t ·, · h-Q" kióryth ~'st1·> z~illšlé rp'redsriv'zati'q; ·v'atni-

. spevu a táno/1 . Ak, si pritom r;ta1e; ubedo· 
· mtme, ~e Slovenský ľudový umeleck!} ko· 
lek tív popri Slov.enskom národnom ,d/vad--· 
le a Slovenske! ,f llJwrm6nll má vy'ruihra
dlt mimoriadne cennú zložku národnej 
kult11ry oživorJantm rudovef luutby., spevu 
a tanca, nebudeme · ·o ;e1w ·poslant· ďal ef 
poahyQovať. Nao:pak, ·. chael(l 1Jy sqm vy
jadriť želanie, ~e SĽUK st svofu opodstat
'1enost a poslanie wvedomi at v ,to1h ;sme-

. nutýa7z hodin dcl! spdryku . . Bez' 1J~h'ľ.~d,~ ,~na ~~tJ,anef spoltočf'10~tl, .,,w:; do ;~két mi~ry ;e · · ·. ·me~ • te·. sa 1 v!}rfe!Jia ' soctalf!O! otázky; ,. ze ·: sa . 
v,šetky . útrapy {s ma~tmdlnym~'VYJ}ä:tzmj l čmrzost!am~·::pptzna~J'Cí •prav6. ' lľOťlnota, by· - · postaví nová prevádzlcova •budova :.v "Bna-· . •: 

· výsledný dof~m . a umelecký ~: zqíttok.1 z · l ·. nám' mala \ zodpov-edať veda; lén~e ' tá ob~h · · tis'lave, · Ze sa . vy ;asnf ·a 1 vylepJí 'prograŕno
progran,zov SĽUK bol vä9~1nou .. vyrÍikatú"' • ·•· vykle l radšef 1 vyd!íúa · svedectvá -- až •po I!H: vá ·~trziktúra a v n.epos1édn01'1.l ra~e, .. ,.že 
ai. Chcem. tento riwment zvláš~ · po.dčtark - , · bokom ,htsto~tckom po'zna11í. rl-Jypoté?- te ·.· · aj divak• bud,e ,·.rrlat' pr.a'vg ·vzt1ah ' k ,r~m.eniú 
nuť, pr eto!(! oil. sa ,Zfl$l uhu;a Pfrípe lí,;'_k.to< .. :.... mál9J a. ak,,a; :s4, ,. maJií. .:malú~ popularizá, · .í . 1· svo/ho: lľ6..roda, 1 l!;toré s vel' kou z'aniétéilps-,: 
rým nemo~no clať óqpov,eď ,,~ ČO s ·: iolz. ,clú; a . talc· _sa pot:~liz ·· · ani ' nemôžl,lD . diviť , (OU . a oMtavosťou : pre ' ne/zo :priiúíšaíl1 ., 
sláf!Olf.- · . . . ~ . :· ·~ ·,. >.; :·. · ~~- v ·. tr_z[iMdfi,tl~nbsttaall,n~ánz.e >vote po-. tv,orcovta _ ll .. in:ťe,·preti ISĽl/'K-u: Vedomo .· 

... Ddlšie zamysleule Sf~čl'IJ~ v ;olafk~, lc,to. .. zna!'!ill, . ZJ':q~dy , a, l p~e~st~vy, ~t?r~ _.mame " l neszforlztriam l mil' teiin~Jio z- ·.·,itcl!, /JPIItože l • 

. ~a komu odcudz,_ll ·11 pre.l!Q?, . Rov(l~ujem " . právo zovšeo~ec~ovať. často 1 so ' škodltv,qm 
1 

. 
1 

ľ . l' k" . tt Z á ,, · . . " 
tot i~ za na1~éUJšiu trhlinu rľ pri:ici' SĽUK·u dosa/zom. ; ' · e ze l ~a rm ve " 1 or. na. . ve. o rn lv a , , , . 

ra. · 
Všetko to, 's l!l TJl sa v Zivej podobe so 

SĽUK-om stretd me, VZ I11kd v zqc~bvalotn 
a prekrásnom k ašttt?ll v Ruskovczaah n e
ďaleko Br atislavy. Kastiel obklopute· ešte 

ocitnutie '-~a na kriZqvatke, · íJéz .. ·oznaČe· _-· Dne'$ sa ~ zďd, · i e - by sme ·sa v ' budúcich' .. s~romne, ale · veľmt•ľJprl'mn~ -Vakltf~me za · 
nia 'smeru, ktorý si mo~no zvol!ť, : aby ~;me · rokoch nemali stretnút ·· s ( bo;om · 0 · exís-. ]Josobente v ztplynulom dvqrl~.arroč1~ a w,-. . 
nezabl údili. ·My$llm .tým raz sl1vislosti . s tenclu a Ze platl to, čo si o -:folklóre a . §ime sa na krCisne . st~et~mtla . /J .desať rb-
opodstatnenosťou Interpretácie . . fp lk16ru v • jeho · st1vlslosttách o . SĽUK~ u · (pŕavdaže ' ~Jtao1r bud (Ja/ah . '· · · · · ' 
ako takého, inokedy opod~tát,umosr ., in· .Zfednodu~ime J ·uvedomujeme v ' úvode náš- · • Ef, EN~ - JANÄKOY A 

Uzatvárame 
diskus.iq 

.. 

o hu:do~ne; 
; 

:v·chove 
!· 

•' 

l 
'• 

s·l'b.v. 
l ~ ' l ' ., 

k· . člPDm 

• l ~ ' l • •• • • 

Prob~m nedostatočnej výchovy ludl k hudpe(. sa. ,od.r~zPnajmäw·konce~clt ·učeoného - plán~· pre 
a z neho plynúce: dôsledky pre celkovú kul~úr: 1 štú'dlum . esfetickeľvýchovy.l Zdá :sa,' :že ·najmä 
nosf n4roda nie :so iba na.šfm probl~niom. Pa·, ·' huäoo.ql ' peda~ógovlá .prejavujú ·:obavy. o zatlače·· 
su jú sa s nim ešte aJ také ~ultúrne V}!Spelé kra- , . ,.ni'e' 'akttvn'eho· pristúpu k -'hudbe: Pretože sa však 
jiny' akO napr. Fratict1zs'ko, b ktOr~m jeho O by·· ' Ulli\O",di~kUtUjllC!Ch.,' vyslo'vl!o . k tejtO 'Otázke, ne-. 
va teWl - azda ·polovtipom :...... hovoria, že . je :to ' ,"m·ož'no. vy,vodif z diskusie tjasn'ý záver, prípadne 
jedrla z 'mála krajín, lide liUsl!sta, Idúci po ulici , n~v.r~. ~ ·.t:i~ a : a~ o by·; sa :tomu malo predfst 
so svojím . nástŕojoni, vyvolá Vf! pozornosť' a po· ( , . . Pruhxnr vážnym ·problé:mo'm ' je otázka p·ectagó: 
známky. Lenže bieda neprestane byť bledou len . . gov ·p re. est.etickú. výchovu, .pretože prv~ch ·aprd-· 
preto,, že nou trpia · aj· inf. ·Pre n,ás ·Je dôležité ~o, ., ~ bov~p.1ó~-.'učí~erov :b'udenre mať · až~ o štyh· rol;:y. 

·že •ju máme.'tu, pred očami a že s i'lou' treb~. me' ; t:~Jsku,ste . vyplynulo, že;.by ., ich lio.lo, trelw za-
čo robiť. ' ' : . . _lst!.ť .' n~jmä : z ; r a,dov: p}:omovaných hll,dOb!lýph a 

Jererlliády na zlý, sťa v hudobnej výchovy trya·. · .v9tyart:J·ý_ch .1 pedagágt>v., z! bývalej . VšP :a . F·FUK: 
jú už mnoho rokov · a . ,sú , leltmoUv~m vä~šiny '- ~r~db~žne sa: tá to ! ot~zw~_··rlešl c tak, .. že sa pre 
(tv all o :krfze hudobného 21vota, nF)dostatočného · .· týchto. učfteiov 9rgamzu]u · sllst·redema s pred· 
záujmu o hudbu;· atc!. Niet"sa PľJJ~o čo., d!vlť, ~ že·. n·áškami · a ·že- sa .- urých-lene : pripravu je ·.l prof: 
aj däskusia, ktorll sme v časbpl.se lotvornr e-lán- • t· T<resáne:kl ·a ,. kol.) , učebn1ca , estetic!;:,ej v,ých(?vy . . 
kom "Kameň do vody?", a .v k torom išlo o otáz· - Medzera; ktotá vzn~kpe, .. kým· dQš,tudujú- prví ab· 
ku náplne . a koncepcie nového predmetu, zav á· : solventi estetickej výchovy na FFUK, je ty_m vi:ič-
dzailého na gymnáziách - estetickej výchovy, · šia, že odbor : hudobnej výchovy na Kaťedre hu-. 
sa .stala opäť diskusiou ó hudobnej výchove. dobnej vedy 4 výchovy FFUK už ni.ekolko rokov 

Nevieme, či sl mle!anle o estetickej výchove nedostáva smerné číslo a fakticky neexistuje. 
' treba 'vysvetliť nezáujmom o osud tohto nového V dlskusit sa poukazovalo - v it~ých · si'\vislos-
ôdboru, aie.bo podla hesla Kto mlč( - ten sved~ tiach - aj na to, ~e hudobná výc~ov.a na . FFUK 
čí, tým, že· je všetko \1 poriadku. Možno namiet- znamenala aprobliclu pre u čltelov na pedagoglc· 
nuf že nový Odbor o nový pre(lmet sa ešte ne·. ké fakulty. Po jej zrušen! pr!chádzajt1 do úva,hy 
zab~hali v praxi, a preto .ntet .d · čom diskutovať. iba absolventi -VŠMU. Je všalt ·vysosťne umeleckq-
J;eqže Cie.Iom úvodu . do diskusie, v ktorom sa v.irt\IÓZIW pristup k výchove absD'1venta VSMtl 
v 'krátkosti · vysve.tíovala koncepcta .· eštetiokej dostatočn·e ·vhodil ý na to, aby pôsobll . v · cel.kom 
VýChovy bOlO práVe tO, ,ab')' sa Šltók~j verejnost!, inom 'WlÍ1erOn·f pedagogiCkom, ' ktO•ľé vyž~dltje 
pedagógom i rodjč0in dpla .možnosť prtnlesf pod:' vš<H?becné a . pedagogic!<é 1/zclelarlfe, •· a ' ~11jmä 
neťy; náv~hy, gredstayy, . ~to ré:' by .bplq · n1.o~ué;, .. v~ťah· ,_k . 'f:!čiteJskél')1,u ~;~p~~laniu? . N.a . úrov!lň .tl 
využiť; už teraz, ke'ď -sa nápll'l lli?Vé:ho predólétl! · . :šltku s~údlq _huclobnej• výchovy na ., ~:FUK sa ·sú· 
tba; ,rodí, . · . , :- . stri:Jdil· vo · svojom prfspevku áj Tibm:· Se9,llcký, 

· Pokl~r sa· niekt orf ' (Hskutujt1cl tétmo (lo tk' li' !dórý na.vrl'lufe. dokonca 'toto ' štl.'t(iltlrn ' roz~ú;l( .L 

otái i{y esteticl<et 'výchovy, · Išlo· hlflvrie. o··, nasle ; 11j :Y ·sú.vt.S1ost-1 s. 'možnost'arn t ·cľ <t lšlehó oclbor~l$11o 
dUjtíce.'problémy; UkllzuJe sa rozdielny názbr. nu · rastu pre huclob.hých· pedágó~(.'V [Ío.skoMent š.tú~ 
otil.zku; či v estetickeJ výchove , uprednosťova r · . dií .(·postgr(ld1.!!ílne štúdhun 11 tť).n . ' ". · . · • 
aktlimy' prfn-os k• nmÉmlu, .ta~ n!<'o v rr!Mfc li · rdč: Gelko'v.e . mqžno pod ra prip~tntehok ' a ~iín'retov 
n!koéh gymniízil na h(ldohne~ a výtv'l1rnej.·výcho , ~:· ct.iskusiil : kopštalovať, ž~ so: zrušen!in hudobneJ 

: ve, 1 ' alebó .~pasfvny p!!!stu·p ce,z .pas1vne• Konzume ·. Ír ý_c!Íovy lia ' .FF,UI< ,,vzhik ; I ~J ntľ,~<i rJto t>róblémov 
vaAte · umehta . a : ztsk~va nte , vedoQ'lPstt ·q ' k u· l ~úr-· . ~-tor.é· by• si mali rradrll)tluné , orgány ctôkla~ne · · 

;neJ ·hiS.t~iJl,. Je · to .cló$C .• ,~stam~ 'otázka, ktor.á . . · óbJ~sJ.'li(, a :,podln uváženia vnie~l(, ' .. , 

-,;·.l . '. _:;.: ; _::~~-~ · :'L~ ;·' ·.·; .' ~. '· . l . 
:o ,· ;i .l :.( \ ; •• : .,. ~ • ~ ,. :.:~ · • \,· .. ·! : 

. ,.·:._ 

·vo'~ vzťahu ll estetickej ·výchove/ priniesla , dis
kusia aj 'oťá"zku •·na - MJnisterstvo školstva, čo sa 
sťalo s návrhom . prof. 'M.Q yzesa, a'by, sa .. prednáš
ky., o ut~enl - teda estetická· výchova - .zav-ied-
li al 118' ~ys~k~ · ~koly. j · . ., / . i 

Najviac prie~tot:u , v dl~kusli • ~a1~J nili' otázky 
l<r itického : stavu v úro_vnl vyučovan.ia ht1dobt'lej 
výchovy a najm~ kváftty pr!pt;'avy učiteíov · pr~ · 
stredné ·!Hmly. I keď sa ·obJQ..vilt. n,j celkom odlíš· . 
ne názory : [.napr . D,l'.l r:eng: vys lov:ll 'ná~Ol', ' i;(l 
poj:lm~epl{y v šlwlsl<eJ huclóbt1e( Vý~hqVe ··sá 0p-, · ' 
t íinali :il~jú J,'' podnrh y, 'k:ťor.é vyšli ·~ 'f1i$l~U:si!ľ,- 11 f1J ~ 
mii' z pr,lspevku T: s adllcKéllo,; Utl)o·čiace!lo ; n'ú"' 

. vrh·' koln'isté pre : prtpravu u,čitel'o.v (lu_dc>lmej o/Ý- · 
chovy,: by sa .:mall .'staľ :$tgnálon'! ll (t·,LÍ:Oll;l:étnyn') 
člnom ·nadr·ia·denýoh ·orgánov. We, predovšetkým' 
o··zlépšenlé •stredoškolskéj . pr!pravy ~\C hádzačov 
o štúdiJ;ti:n hudobnej." výc.'hovy , zr iade.nún . hudo1í
rrých gymnázi!;' ro.zšire'n!m stredn ých pecl,agogicc 
kých šlťôl, z ktorých ' by sa gl'tlpOvali uchádzači 

'o u či te!ské štCtdlum prp 1.- -5. ročnlk, o UilHllf.ne. 
nie štúdia lludO!'lllElj v9chovy na PF maturantom 
ko~ze~:.vatória (pri rozšlrenl všeobec l;lýt:lľ a p.e
clagogíckých predmetov na konzer vatór.tu 1. Ná
vrh . obsahuje zacll_Ôvhr\i~ · terajšil-!ho systénľu stú
dia na PF. Pre zvýšenie úr0-vne učiteľov sť réd
ných , škôl nav~l.lu je twntl'olovaf 'lei) spôSbbiloi~ 
prV pla~ových, postupoch I.<Ontroln ý!Jlf skúsl1ami.. 

K .zlepšeniu · prlpraJy ucbác.lznčov o štúdiun1 
11u~otmaj výchovy sm~~uj~ nli~rt~ )\11 )'lt'efo'rmo- , 
vanie a ' skvaHtnenié prl,prnvy uči~<Jlov', J:lŠU a .1 · · 
z~ovl'lopravnt1n l~ nn lJťtze yysolw~kô,l ~kf?i ·,t).6it~r~ . • , ·, . . 
ĽS.'u ,s 'učiteľom ZOS. i · · .. ·' . ' • ' · · · · h'' • '• , 
.. · i-1fn1bŠko~sl<~U{udol>r(ti ~ýť; llo·~H ;le: d r~h·d~' i1aj· · · · ':' ; ,. · : 
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Ceskoslovenský 
rozhlas odpovedá 

V 7. č!sle HZ je adresovaná otázka Cs. roz
hlasu v Bratislave o podiele slovensk9'ch hu
dobn9'ch programov na III. vysielacom okru
hu a · na Ceskoslovensku I. MysUm, že by bolo 
dobre podať komplexnú Informáciu o vys!e
lac!ch okruhoch nn Slovensku, ako 1 o po
diele hudobnéhq vysielania vo vysielacích 
pries toroch !)a týchto okruhoch: 

Na Slovensku sa v súčasnosti §frla progra
m y !akto: Národný okruh šfrl sieťou stredo
vi nných vysielačov a regionálnou sieťou vy
s.ielačov VKV; Celoštátny okruh Cs I. š!rl. dl
hov lnnou 272 KHz a prvou celoštátnou sieťou 
VKV a čiastočne aj s tredovlnným vysielačom 
pre madarských spoluobčanov; Celoštátny 
okruh Cs Il., resp. III. program sa šíri dru
hou celoštátnou sieťou VKV; Menšinový pro
gram sa šíri sieťou s tredovlnných vysielačov 
určených špeciálne pre toto vysielanie. Na
príklad v čase Ukrajinského vysielania ne
existuje pokrytie Východoslovenského kraja 
národným programom. (Vo svojej Informácii 
sa týmito programami nebudem zaoberať.) 

Každý okruh má svoju vysielaciu štruktllru, 
ktorá stanovuje podiel jednotllvých )?.rogramo
vých zložiek mimo Iné l čo do počtu mlnllt 
a vysielacích časov. 

Okrem Hudobného vysielania pripravujú 
hudbu pre program aj Iné zložky rozhlasu, 
ako napr. Hlavná redakcia pre detl a mlá
dež, Hlavná redakcia literárno-dramatického 
vysielania, Hlavná r edakcia politického vysie
lania. Ide o typy relácU ako napr. Mozaika, 
Rádloecho, Pozor, zákruta, Roln!cka beseda, 
Utorkové večery, Tele:;kop, Maratón, Rádlovl
kend, Modrá vlna (aj vojenská), Somzafór, 
Mlkrofórum; Periskop. Podiel týchto reláctr 
nie je zahrnut9' vo výkaze hudby Hudobného 
vysielania a uvádzame ho osobitným čťslom 
v zátvorke ( + ). 

V I. štvrťroku 1969 na Národnom okruhu sa 
hudby odvysielalo 722 hod. ( + 133 hod.) čo 
reprezentuje 50,08 percenta. 

Na Cs I. sa v tom . Istom čase odvysielalo 
181 ( +76 hod.) hudbYJ čo s!ce je 58,01 per
centa, no toto člslo je časť programu re
zervovaného pre Slovensko. Slovenský podiel 
je 22,8 percenta, 

III. program čiastočne bežf ako celoštátny, 
čiastočne sa delf na česk9' a slovenský (v le
te Iba celoštátne). Na celoštátnom z pridelené
ho času pre Slovensko sa hudby odvysielalo 52 
hodín, čo je 15,6 percenta, na slovenskom 
122 hod., čo je 26,6 percenta. 
Podľa uvedených percent mo~no uslldiť, že 

rozhlasové programy sú .,ullovorené". Som to
ho názoru, že · by sa percento odvysielanej 
hudby malo pohybovať medzi 60-65 percent. 
z vysielacieho času na každom okruhu. · 

Podstat·né zvýlienle percenta odvysielanej 
hudby v budúcnosti bude ťa!ko molná, . a~ . 
pstane doterajšie delenie programov na trL 
ul spomenuté okruhy. Východisko by som vi
del len v tom, keby sme di1ponovali tromi sa
mostatnými !énrove diferencovanými okruhmi 
s možnosťou preberania niektorých vynikajú
cich českých programov prostým prepfnan1m. 
Bolo by treba so zvýieným poi!tom vysiela~ 
c!ch mlnllt néležlte zväi!iilť počet programo
vých a realizačných pracovnikov a s nimi 
t patričnú flnani!nt\ dotáciu. To je ale . projekt, 
ktorý presahuje moju pôsobnosť. 

ZDENKO MIKULA, 
umelecký šéf hudobného vysielania 

MARIÁN 
VANEK: l Hudobné vynálezy 

IX. Dvojtrúbka 
v čase, kedy lnten~lvne prežfvame obdobie 

feskoslovenského hospodárskeho zázraku, 
všetci dobre vieme, že musíme letriť na kaž
dom kroku, kde je to len trocha možné, aby 
sme sa mali lepšie, ako doteraz. Nemenej 
významnou oblasťou, kde môžeme ušetr!t nie
len dev!zy, ale najmä naše drahocenné ko
runy, je i Interpretačné hudobné umenie, a to 
najmä hudobné nástroje. Takto ušetrené penia
ze Iste pomôžu zvýšiť hodnotu našej tvrdej 
koruny. Naozaj - nič Iné, len tieto ušiach· 
ttlé ciele ma viedli k tomu, aby som dOmyseY
n e zostrojil dvojtr11bku. Ak sl symfonický or
chester kl1pl dvojtrl1bku, ktorá je cenove o
mnoho výhodnejšia ako dve t rl1bky, môže 
ušetrené peniaze venovať na fond republiky. 
Na dvojtrl1bke mOžu hrať dvaja hráči, takže 
sa vyrieši 1 problém so zamestnanosťou trub
károv. Hra na dvojtrllbke je jednoduchšia ako 
na sólo trúbke a dvojtrllbka má l s ilne jší zvuk. 
Samotná hra spočíva v tom, že obaja hráči 
dúchajl1 do otvorov (a) a skúsenejší hráč 
(zvyčajne s tarš!) stláča klapky (1). Mladší 
hráč sa týmto spôsobom hry veYml priučl a 
keď zlska dostatočný počet s kllsenostl, mô
žeme ho prideliť ako hlavného trubkára k 
menej skúsenému hr áeovl. Tým pr ed ldeme to
mu, že sa občas aj v našich orchestroch ob· 
javujl1 falošné zvuky. Dúfam, že moja snaha 
sa stretne u hudobn!kov s veľkým pochope
n1m. 

·• Na prvej Trlbl1M !tijskej 
hudby bol! ~astllpené ukážky., 
traálčnej klasickej hudby zo 
14 krajln. V9<berov~ komisia 
z nich vybrala a odporúčala 
vysielať vš.etkým rozhlaso
v9'm staniciam. Japonské ga
gaku Ro-Kunši, juhokóre jské 
Con~eup a Indické Kajri 
Dhun. 
• UNESCO podplsalo dohodu 
so spoločnosťou Phll!ps o vy
dávani novej série gramafó
nových platnt ,POd názvom 
Hudobné pramene. Editorom 
série je známy etnomuziko~ 
lóg Alain Danlélou. 

• V októbri t. r. sa v r ámci 
osláv 25, vý·ročia os lobodenia 
Belehradu uskutočn! v hlav
nom meste SFR Juhoslávie 
prvý medzinárodný hudobný 
fes tival. Na festivale budl1 
o. 1. účinkovať V!edenskl fil
harmonici, Rhnska opera a 
orchester Slovenskej filhar
mónie pod vedenlm· Ladisla
va Slováka. Pol!lta sa a j s 
účlnkovan!m najlepli!ch juho
slovanských umelcov a te
lies. 
e Slovensk9' komorný . or
chester vyst(ípll už trad lč.Je 
v letnom cykle komorn9'ch 
koncertov v Salzburgu. 
• ~Hudobnovedeoká sekcia 
Zväzu slovenských skladate
rov pripravuje na september 
t. r. pre svojich členov a. 
dal§lch záujemcov najmä z 
radov hudobných pedagógov 
seminár Pokroky v muzlkoJó· 
gil. Na seminári, ktorý sa u
skutočn! v Nitre v spolupráci 
s tamojšou Katedrou hudob
nej výchovy na· Pedagogickej 
fakulte, odznej11 .referáty o 

nom sfdle v Lipsku pokraču
Je l nádalej vydavatetská 
činnosť znárodneného pod
niku. Pod rovnakým názvom 
takto fungujll dve firmy, pr.l
čom činnost lipskej je naďa
lej významn ejšia napriek to
mu, že vsfká čas( vydav'atel• 
ského programu sa realizuje 
pod firmou Deutschet• Ver
lag fii.r Musik. Lipský , do• 
movský podnik Breltkopfa a 
Härtela vydal k svojmu ·unl· 
kátnemu jubileu viacero 'PO· 
zoruhodných publikácii. Pod 
n!zvom Past!cclo vyšla zbier
ka štúdii o histórii vydáva
telstva a jeho úlohe vo vý
voj! európskej hudobnej kul
túry. Zbierka B!lder und 
Träume podávtt prierez vývo
tom nemeckej piesne od · 
XVlll. storočia . dodnes pr o
st·redn!ctvom sk ladieb nájvý
znamnejšlch autorov vydava
tefstva, kým pod názvom 
Sllhouetten vylilel zošit k la
vlrnych Skladieb · toho isté!lo 
zam.eranla. K jubilejným pub
Likáclám patria l fasim!lové 
vydania ed!cU z 18. a 19. sto
ročia, napr. piesn! J. J . . Rel
cbardta na Goetheho básne. 
• Medzi novinkami vletlen
ského vydavateYstva Univer
sal Edltlon je o. l. Concerto 
pre flautu, hoboj, klav~r a 
biele sovietskeho skladatera 
Edlsona Denlsova a Plesne 
na Brechtove básne pre spev 
a dva klavtre od Spaniela 
Crlstobala Halfftera. 
e. ll SpoJených iitátoch sa v 
letných mesiacoch v 21 z 50 
Atátov únie uskutočn ia letné' 
festivaly vážnej hudby d ·me
dzl nimi 1 v Ancllorage na 
Aljaške ). Prevažná väčšina z 

Cakáme odpoved 
OD RIADITEa:A SLOVENSK2HO OSTAVV PAMIATKOVEJ 
STAROSTLIVOSTI A 'OCHRANY PRIRODY - STREDISKO 
BANSKA BYSTRICA, ING. ARCH. STANISLAVA OOBRAVCA 

Ako nás upozornil slovenský organový umelec a d iri 
gent Ján Valach, v Rimavskej Bani (okres RlmavskA So· 
bota) bol pred viacerými rokmi rozobraný za 11čelom 
rekonštrukcie a opravy vzácny a ojedinelý ergan v ta· 
mojšom kostolfk.u. V sl1~asnost! je tento nástroj v dezo·· 
látnom stave a jeho zvyšky poskytujl1 tragický obraz. 
Nielenže sa rekonlitrukcla a opráva neuskutočnlll, ale 
časti n!stroja • boli rozkradnuté?> Podebn! . situácia je 

· v Poltár!, kcla· a;a .staréllo_drev_ené lllo .. orgaou .~osta.l.!...lb i!_ 
zvyšky, kťoré sa ritóm~ntálne nač'hádzajQ v ...: doslova 
- hrnci na prádlo, na poval·e rodihy potomkov výrobilu. 
Zaujlmalo by nás, aké je stanovisko SlcivensUho ústavu 
pamiatkovej starostl!vostl a ochrany prlrody - stredls· 
ka v Bans.kej Bystrici, nielen k týmto dvom pr!padom, 
ale k celkovému stavu vzácnych nástrojov, 'ktoré sa ešte 
nachádzajl1 v slovensk9'ch kostoloch a maj11 okrem hu
dobnej ojedinelosti aj výtvarné .kvality. Odpoved radi 
- 1 v rodťrenej forme - uverejnlme na stránkach náii· 
ho časopisu. - R -

najnovštch vedeckých poznat
koch v oblasti systému muzi· 
kológie dejln s tarše j sloven· 
skel hudby, sociológie a 
strojového spracovania Infor
máci[. 
• Tohto roku oslavu je 250. 
výročie založenia na jstaräle 
európske hudobné · vydavatel
stvo Bre!tkopf a Härtel. Jeho 
zakladater Bernhard Chris
toph Breltkopf prevzal r. 1719 
v Lipsku tlačiareň, ktorej po
čiatky siahajl1 až do roku 
1542, Roku 1725 k nej prlpojll 
aj hudobné vydavatelstvo, 
ktoré svoje postavenie na vy
davatelskom trhu upevnilo po 
Breltkopfovom vynáleze zdo
konalenej nototlače. Medzi 
prvých autorov Breltkopfa 
patrili J, Mattheson, J, 
Quantz, c. Ph. E. Bach, K. 
Stamlc, G, F. Telsmann, H. 
Dlttersdorf. Syn zakladatela 
firmy Chrlstopt Gottllb Brett• , 
kopf prijal za spoločn1ka Got
tofrleda Christopha Härtela, 
ktorého meno· sa stalo súčas
ťou názvu vydavateYstva. Od 
r. 1798 tu vychádzala Alle
gemelne muslkalische Zei
tung, neskôr sllborné diela 
Mozarta, Haydna, Clementlho. 

Breitkopf a Härtel sa vý
znamne pričinili aj o rozvoj 
nemeckej muzikológie t9'm, že 
najmä v druhej polovici 19. 
a začiatkom 20. storočia vy
dávali diela jej najvýznam
nejš!ch predstavlte!ov (Ph. 
Spltta, A. Schweitzer, F. 
Chrysander, H. Riemann, O. 
fahn, H. Kretzschmar, C. 
Sachs, H. Wolf, P. Wagner 
atď.). Tu vyšli aj na jvýznam
nejšie tematické katalogy 
Kochlov 1 Schmlese•rov, tiež 
Eitnerov Quellen-Lexikon. Po 
druhej · svetovej vojne sa ma
jltei vydavatelstva u sad ll v 
západnej časti Nemecka, vo 
Wiesbacl,ene, ký'm v pôvod-

vyše 50 festivalov má ib~ lo
kálny dosah, n iektoré sa však 
začínajú rátať medzi udalos
ti medzinárodného hudobnl§llo 
života (Aspen, Daytona 
Beach). 
e Dtisseldorfská Deufsche 
Oper am Rheln uviedla scé
nicky Pendereckého Lukášci
ve pašie, najúspešne jš ie . ora
tóme dielo 60. · rokov. Pred· 
s tavenie naštudoval Hénryk 
Czyz, ktorý v r oku 1966 di
rigoval premiéru diela v Mun
steri. V Ceskoslovensku Pen· 
dereckého Pašie zaznejií po 
prvý raz v rámci. brnens.kého 
medzinárodného hudobného 
festivalu a o pol druha me
siaca neskôr v Bratislave 10. 
a 11. novembra t. r. V oboch 
pr!padoch bude účinkovať 
zbor a orchester Krakovskej 
filharmónie s prominentným! 
poYským! sólistami, 
• Po Sáodorovl szokolayovl 
sa Shakespearovmu Hamletovi 
ako východisku Of)erného lib
reta vrátil anglický skladatel 
Humphrey Searle. · Jeho Ham
leta v apr1ll t, r . premiérove 
uviedla londýnska Královská 
opera. 
e Milánska La Scala vzkrie• 
s lla zo zabudnutia Rossin iho 
operu Obliehanie Korintu, 
ktorú skladatel naptsal ro
ku 1826 ako francúzsku ver
ziu svoje j tallanske] opery 
Maometto Il. (Neapol 1820). 
Revival sa s treto l s ol>rov
ským úspechom, kr itika v!íak 
necháva nezodpovedanú otáz
ku, do ake j mier y je to z!
s luba cliela samotného alebo 
vynikajúcaj Inscenácie, o kto
l'Ú sa nujvlac zaslúžl.l diri
gent Thomas Schlpper s. 
e Svetoznámy f lor entsk9' hu
dobný fest ival Maggia musi
cale Florentlno sa toho roku 
začal škand~ l om. Otváracie 
predstavenie Aidy, ktoré mal 

V národnom duchu 
Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach uspo· 

riadal v koiic)(om Dóme 24. júna 1969 koncert pri pri· 
lelltosti 1100. výročia smrti slovenského vierozveatca 
sv. Cyrila a 100. výroi!la smrti Stefana Moyzesa, prvého 
predsedu Matice slovenskej. Program obsahoval skladby, 
zvýrazňujúce staroslovienske tradlcie v slovenskej a i!es• 
.k•J hudbe, Ci to bol Starosloviensky oti!enlíš (M. Rup
peUU), časti z Janéi!kovej Glagolskej omše (Vier"ju, 
Agnei!e Božij, Postludinm) alebo Modlitba sv. Cyrila na 
Sotnách od Jlína Levoslava Bellu. Túto skladbu, pílvodnc 
plsanú pre mužský zbor, upravil (špeciálne pre uuo prí
le!Uosť) pro mlelaný zbor Vojtech Adamec. Na koncer
te odzneli aj oragnové diela M. Moyzesa: Prelúdium 
(Naše Slovensko) a Salvovo Te Deum. S6la i sprievody 
na organe hral prof. Ivan Sokol. V sllivnostnom progra
me vhodne vyzneli aj Suchoňova Aká si mi krásna, 
Uspávanka Schneldra·Trnavského a Dvoi'líkove Biblické 
piesne i!. 4, 2, 10. Účinkoval Košický spevácky :~;bor uči· 
telov, nositel vyznamenania .,Za vynikajúcu prácu" · 
s dirigentom Vojtechom Adamcmn. S6listami večera boli 
M. Adamcová, L. Nezhyba, V. Schrenkel a M. Pitzeková. 
SJ6dkovii!ovu báseň Stefanovi Moyzesovi a z Holléha 
Cyrllometodiádu recHovala Dana Spaleková·Fcdeleiiová. 
Koncert mal peknú interpretačnú úroveň a bol dílstoj• 
nou oslavou velkých slovenských kultúrnych jubllel. 

dirigovať Zubln Mehta, sa 
nekonalo, kecJ Car lo Bergonzi 
krátko pred predstaven!m pre 
indispozlciu musel odriecť a 
vedeniu d ivadla sa nepodar ilo 
získať vhoc).nl1 náhradu (údaj
ne ju hladall 1 medz! pub
likom, ktoré s a už zhromaž
dilo v hladlsku - cena vstu
peniek sa pohybova la okolo 
20 dolárov a v h ladlsku se
de li 1 tr! k rálovské rodiny ). 
• V Kalifornii si združenie 
vinohradnlkov pokúsilo na
kloniť odborové združenie v!
nohradnlckych i.'Obotnlkov 
tým, že zaplatilo pre 800 de
ti robotnfkov. predstavenie 
Humperdlnckovej rozprávko
vej opery Hänsel und Gretel. 
e Americký dirigent českého 
pôvodu Peter Herman Adler, 
známy aj u nás, prlprav!l pre 
americkú televíznu sieť NET 
Inscenáciu [anáčkovet opery 
Z mttveho domu. Je to už 
d ruhá Adlerova Inscenácia 
tejto oper y - prvú naštudo
val pred piatimi t•okml pr e 
Eurovlz!u. Americká teievlzna 
Inscenácia je pr e Spojené 
štáty premiérou tohto diela. 
Operný sllbor, ktor9 dielo pr e 
NET naštudoval, vznikol na 
základe príspevku z Fordovej 
zlíkladlny, umo~ňujúcej v 
naJbllžš!ch 18' mesiacoch te· 
levlzne Inscenác ie troch opier 
pre sie ť NET. NET v s(J čas
net dobe združuje asi 160 te
levlznych staníc na celom ú
zemi USA. Ide o nekomerčné 
vysielačky pOvodne naz9vané 
.,výchovn!!" a teraz premena· 
vané na ,.verejné" ( publ!c 
televlslon). Aj ked činnosť 
týchto stanic n ie te štútom 
financovaná, štátna subven
cia pre NET· sa stále zvyšu· 
je - v tomto roku sa očaká
va vo vý!!ke 200 miliónov do
lárov. To umožňuJe vytvárať 
náročné programy ako proti· 
váhu komerčne j televlzle. 
e 2!llnský miešaný spevácky 
zbor, mlnuloročn9' v!Caz fes
tivalu v Splttale v Rakl1sku, 
dosiahol dalšf vefký úspech 
na medzinárodnom festivale, 
ktorý sa po t akmer týžden
ných súťažiach skončil včera 
večer slávnostným koncer tom 
v Llangollene v severnom 
Walese. Ssdemdesiatčlenný 
žilinský zbor, ktorého vedú
cim je dirigent Anton Kúllay, 
zvťťazll v ll lavnej kategórii 
mle§an9'cb zborov, v ktore j 
sl1ťažilo dovedna 19 velkých 
speváckych zborov. 
• Koncom júna oslávil šesf
desiatiny popredný západone
mecký dirigent Hans Lowleln. 
55 rokov sa dožili významný 
dirigent českého pôvodu Ra
fael- KubeHk a jeden z n aj
väč!lch wagnerovských teno-

- mp- . 

r!stov našich čias Wolfgang 
Windgassen. 
O Hambursl<á Státne opera 
uvedie v s ezóne 1969- 70 tle
to pr.emléry: Rossiniho Bar
biera zo Sevilly, Handlovho 
fu lla Caesara s Jottn Su ther
landovou v úlohe Cleopatry, 
Straussovho Gava liera s ru
žou, Verdiho Aidu. celo~veto
vú pr emiéru Kelemenove f o
pery Stav obliehania (podla 
Ca musa) a jednu doteraz bliž
š ie neurčenú operu E~·nsta 
Kfenka, ktorú má dtrlgov uť 
sám s.l<ladateľ. 
@ V Is tanbule otvorili v ap
ríli hy permodern ú budovu o
pery, k toreJ h lad iska pojmo 
1500 d ivákov. Do komplexu 
stavby patr! oln•em priestorov 
opery nt koncertná sálu s l<a
pac itou 750 ľudf, komorná 
scéna, mlácležníc k.ll divadlo, 
galér ia, veľká r eštauráciu a 
pochopiteľne i pr acovné prie
story pr e umeleckých pracov
níkov, vrátane skladu dekorá.,
cií. Celá s tavba pohltila -
prepočftano v nél$ich koru
nách - asl 300 miliónov. 
e Opera v Kolíne nad Rýnom 
pripravuje pre budúcu sezó- . 
nu Mozartovu operu Titus, 
Lortzlngovho Divého strelca , 
Sko~olayovho Hamleta, _\J,e r.,;, 
d iho Aidu, Straussovo Cap
ri ccio, Donlz.ettiho Luciu z 
Lammermooru a javlskovú 
realizáci u Orrfových Catulll 
Carmina a Carmina burana. 
Hudobné naštudovanie t9cllto 
diel prevezmú dir igenti István 
Kertész, Janos Kulka, Reln· 
hard Peters a Georg Fischer, 
režisérmi majú byt Hans 
Neugebauer. Jean-Pierre Po
nelle a pr ažský Ladislav 
Str ass (Lucia z Lammermoo
ru). 
e Každý rok sa stretávajú 
vybran! l' .onzervatoristl z ce
lei republ!ky v Hr adci u O~ 
pavy qa súťaž nazvanej Beet

hovenov Hr adec. Z 12 uchá
dzačov tohto ročnika sl Bra
tislavčania odniesli prvé dve 
ceny. Jozef Podhoranský zfs-
1\a l pr vú cenu a V. Brezová· 
ková, toh toročná absolventka 
získala ll nthú cenu. Obaja 
mladi umelci sú z violončelo
ve j triedy prof. G. Večerné
ho. 
e Vellwu udalosťou ham
burskej opernej sezóny stala 
so májová premiéra Verdiho 
oper y S!cflske nešpory v hu
dobnom naštudovaní Nello 
Santiho. V hlavných úlohách 
vys túp111 černošská speváčka 
Felicia weathers (Elena ). ru
munsk9 barytonista Da vltl O· 
hanesjan (Monfort ), poľsl{ý 
tenorista Wleslaw Ochman 
(Arrigo ) a Ha ns Sotin (Pro
cida) . 

ILJA HURNIK: r Stradivari 
l'rt!Jtel mu!t ·menom Stradivari k 'vedomkynt a lwvo· 

1•t: - Zomrela mt !ena. Hyniem za 1lou žiaľom. 
- Prt potoku stojt vŕba, - povedala vedomlcyiía, 

- urob husle z jef dreva a hraj! V hudbe t!ích liusll 
budeš potJuť hlas svotet ženy. 
Keď raz zbierala vedomkyfía byliny, zazrela muža, 

ako sa so sekerou rozMiía proti veľkému javoru. 
- Zadr!t, - zvolala, ,..... nie v javore, vo uŕbe sidli 

du§a tuoteJ ženy. 
Mu!t mc:ivol rukou: - v~bu .som u!t zoťal. 
- A spravil si z nej husle? 
Mu?: netrpezlivo prtlc{Ívol. - Vŕba mc! príliš mäk/ťé 

drevo. 
- Ct st nepol!ul v tel t6nocl! lllas svore; ženy? 
- Ach dno, áno, ale mysltm, že l ep§le husle budfí 

z Javora. 
Zahľadel sa do koruny stromu: - V husliach z javora, 

vedomlcy1la, budú Z/liet milostné hlasy vsetk'ýcll žien 
&uetal - +1 rozohncl l sa proti knteJ1tl javora. 



, zatúeral1á iia maxitiúHtiy poČ!:lt premiér """" vyše 20 z!i 
SP.Zónu. O pera sa naštuduje s jedn~m obsadením, hned 
nasleduje rad repriz, uby sa dielo nemuselo tllho držať 
na r epertC:Járl 11 oprašovať. Radšej, ok jH inscenáci a 
úspešná, v nasledujúcom polroku alebo sezóne sa znova 
uved ie ako obnovenli premiéra. Pestrosť, zmena - 1e 
zaujlmavá aj pre dirigentov, režlsét•ov a orchester tiél 
n ~tkoni~c .nemusí . dielo dl ho .. obohráva ť. A ešte poznám
ké! k navstevnoslJ. Ako je vseobecnn známe, Belgicko Je 
rodiskom organizúcie .,jr.unesses musicales" ( Hutlobn(i 
mládež ]. l< torä má sieť po všetkých belgicl;-ých mestách. 
Je prípravou dalšej generá cie pbs lucháčov. Konkrétn i! 
v Antverpách dáva jú svojim členom organizátori vrchol. 
né podujatia. Sám som bol prftomn~ na svetoveJ premié• 
re .zá pať!onemecl<éllo hudobného filmu - Fidé lia (Mar· 

V z.altraniči je veľa našich umelcov. Medzi tými, kto· 
rých sme v Bratislave dlhšie nevideli, je aj dirigent a 
organista Ján Valach. Cas od času sa v našej tlači obja· 
viii SJJrávy o jeho pílsobení v Belgicku, o ·jaho neúnav
nom a tiapeiínom snaženi uvádzať s belgickými umelca· 
mi a hudobnými telesami slovensk(t tvorbu. Je čas dovo· 
loniek a zatial čo mnohí hfadáme oddych mimo repub· 
liky, pán Valach prišiel načerpa ť nové sily domov a nás 
donútila zvedavosť spýtať sa ho na jeho nový život, 
prácu a prostredie, v ktorom pôsobf. 

do permanentnej diskusie o problémoch návštevnosti 
v Bratislave. 

celmu sptevn la Lucta Pappová), J;-tle uspori a d ateľom 
bola antverpsl<á Jeunesses musicales. V budúcom obÍ:lnbí 
programu jú návštevu Viedenskej, MoskovskeJ a Bayre
uthskej opar y. Napr. 100 !uctí odces tuJe alebo odlet! na 
poclujatte. Ale aj nn bežn~ch poclujntiach slušnú čase 
tvor ia mtall l ludin,. Propagát()rom Je lu aj tlaC. O hudbe 
sa píš.e vera. !<aZdé noviny majtí alebo redaktot•a ttlebo 
hu~?bného clopisovateia, klor~ plše podrobné referáty. 
Krthka v l:le lgtcku je velmi prísna, klad ie sl vysoké 
merad lá, ale aj kecr odhaJn je slab iny, nikdy nie je zha
dzovačná. 

e Pán Valach, predovšetkým vás vítam doma. Ako 
vidieť, nerozlúčili ste sa s nami celkom. Na ako dlho 
ste prijali angažmán v Belgicku? Pamätám sa totiž, že 
ste mali v septembri a októbri minulého roku v An· 
tverpácll hosťovať-. 

- Presne tulc Alw hosť som mal v I<onlnl<l ljke Vla· 
·ams~ Opera uviesť reprízy Suchoi"iovej Krútila vy a v rlím~ 
ci Dn! čs. kultúry v Belgicku diri govať symfonický kon· 
cert Antverpskej filharmónie. Ponuku na angažmán ll !rl· 
genta a zbormajstt·a v Gpere s_om dos tal po absolvovanf 
hosťovania. 

e PílsobHe teda vo dvoch funkciá ch. Je to v Belgicku 
pravidlom? 

- Nie. Ostatní kolegovia majú len povinnosti dirl· 
gentské. Mňa požiadali o dve funkcie vzhladom na mn· 
,ju lwali flkác!u. Zmluva na budúcu sezónu je taká !stli. 
Podľa nej mám naštu dovať 3 premiéry: Romea a Júliu 
ocl Gounoda, Smetanovu Predanú nevestu, a pri tr etej Je 
nlekolko variant - presnú ešte neviem poved ať. 

e Aké boli vaše povinnosti v uplynulej sezóne? 
-:-~Okrem repríz . z predchádzajúcich sezón - · na pt'. 

- Myslím si, že nlívštevnosť je a j vecou dlhodobého 
pľocesu vzťahu umelca a ob<1ce nstva. Umelci by mali 
lllHť svJjlch ,.sk-a lných" posiurhtíčov. Oalší moment je 
spolo t~en'sk ý . Márna s láva - lwnzum umenia v Antver· 
pírch je spo lot~onskou záležitos ťou. Privá tne môžete po· 
čúva ť pla tne, rArl !o atd., alo vstupom clo koncer tnej sie· 
ne a divadla S!t stAva te sCt ~ns ľou určitého spolol:enského 
vrocesu. Al(o to vyztm1 lwnl<rélne? V opere určitý zú· 
klacl prevá dzky ume !ec l( ých telies tvoria abonen tné 
cykly - tam je s tabilný okt•u h pos luchítčov. Úalej - sú 
najrozli čnejš i e s p ol očenské organizácie, ktoré si pova
žujú za povinnosť uspor iadať pre svoje členstvo návšte· 
vu umeleckého podujatia, tnl<ze časť fi lharmonických 
koncertov a lebo operných preclstavenf je objeclnan.'i. 
Napr. sme mali predstaven ie Dona Carlosa s ta lianskymi 
sólis tam i, kto ré st objednal spolok poštových zamest
nancov v Antver pách. Orga nlziilori zal<úpl li predstave· 
nie, členovi a .,vyrukovali" do divadla. s rodinným! pr!· 
slušnfkml, o!Jiečenf v smoltingoch u ·v gala toaletóclJ. 
Počas dlhej prestávky, samozt•e jme i po prcclstavení, bol 
banket v ha le opernej budovy. Tam s(t aj v9stavy vý· 
tvarného umenia Inscenačných návrhov a pod. To, že 
vefká, časť hudobných podujat! sa us'k tttočňuje v rámc! 
S!'Oločenského diania, Je clO iežl té pre Iwnzum umenia 
u n tí vštevnosť. Umelecká o blasť a žnrwr je prispôsobo· 
vaný, lebo sa pt•lc hliclza s rôzny mi požinclavl<ami a tie 
sa rešpektujú. Z tohto dôvod u je aj prevádzka opery 

• Mali sto mo iínosť SIJOznať systém tamojše j hudobnej 
výchovy ? 
• - Kofko hodin sa vyučuje neviem, ale bezpecne viem, 
ze. na _?Y tnnA.zlách je hudobná výchova povinná. Na 
ka~de! sko_Ie JO jeden l viac speváckych zborov. Dospe· 
lých amaterskyclJ zborov Je ve!ml vera. v Antverpácll 
sa každý rol< - 1. júna zíde v športovej hale mnoZslvo 
Iud( k spoločnému programu. Sú to vllčši nou členovía 
speváckych zborov, ale aj tak!, klorl sl chcú práve vte
dy zaspievať. Tohto roku sa uskutočnil už 32. ročník 
,. Flámskeho národného festival u spevu" za ú časti 25 000 
SJHlVI:íkov, l<tOrí'Ch dirigova li š tyria cl lt•lgentl. Skladby 
sprevádzal dychový orchester umiestnený na lhris!w. 
Dvadsaťpä f tlsťc spevákov zaujalo miesta v kruhovom 
hla~ isk_u haly. Niet obecenstva alebo úči nku jCtclcll. Sú 
nlmr vsetci pr ftomnf. Príde ten, kto s! chce zasp!evaf. 
Každý účastnťk pla tí vstupné - vysoi{é z ktorého sa 
hradí réžia. Plesne, ktoré sa spieva jú,' sú vyt l ačené 
v rámc! vstupenkovej brožúry. Väčšina z ntch sCt jedno· 
hlasné, ale aj dvojhlasné plesne. Lfslky sú vopred vy· 
preclané!ll A ešte niečo zaujfmavé: všetky atilHtérske 
zbory existujú bez ake jko rvek dotácie a členovia sl pla
tia notový ma terlii l, úbor, cestovné trovy a tcr. Kr utnavy, som urobil scénickú ll koncertnú premiéru 

Bachových Jánov~ch paši! a Mozartovu čarovnú fl autu 
e Spo~enuli ste zmluvu na budúcu sezónu. !11a kol'k~ 

rokov ste prijali angažmán? 
- Najprv na jeden rok a teraz na dalšL Tamojší dl· 

vaclelníc\ majú angažmán len na jednu sezónu. Vše tci 
dos távajú na jar výpovetľ a potom na konci sezóny sa 
uzatvárajú nové zmluvy, Kto sa počas sezóny osvedčil 
a je pre prevádzku potrebn~ - pokiaf sám nechce 
odísť - môže počítať s tým, že bude pracovať dalej. 

e Vaic umelecké pôsobenie sa teda viaže len k Ant
.vorpskej opere? 
~ Nie. Popri povinnos tiach, o ktorých som už hovoril, 

som mal možnosť počas sezóny dirigovať cTa lšle dva 
koncer ty s Antverpskou fil harmóniou a s fllmarmonlc· 
kým zborom. Okrem toho som spolupracoval s umelec· 
kými telesami v Brusel i. Konkrétne išlo o nahrávanie 
s rozhlasovým orchestrom a zborom. Ako organlstfl som 
samozrejme zmluvne viazaný n ebol, išlo o ' koncet:tnú •· 
činnosť, kde bolo pre miiu napriklad velkmt ··cťou brat .. 
v rámci zahajovacieho cyklu koncer tov nf! novom orgn· 
ne v najs taršom chráme sv. Martlna v Gente. Hra l som 
aj v NSR, na ceste domov v Talianslw -- v Benátlwch 
a v Riccione. Na t ýchlo vše tkých l<Oncertoch bola zastú· 
pel)á slovenská a česká t vorba. A z teJ som aj nahral 
dve organové reláciCl v bruselskom rozhlase. 

e Na vašom organovom koncer te v bratislavskom 
Jezuitskom kostole bola veľmi pekné návštevnosť. U nás 
nedávno zazneli pos ledné tóny Bratislavských hudob· 
ných slávnosti a keby ste si prečítali recenzie a kr itiky, 
stretli by ste sa s nárekom nad poloprázdnymi sálami. 
A pritom o prlťažlivosti mnohých koncertov nemôže byť 
sporu. Prosim, "prida jte" niečo zo svojich skúsenosti 

Pre prehľad a lepšiu orientáciu v nasledujúcom člá nku predkla· 
lláme súpis premiér sezóny 1968/69 v slovenskfch operných di
,vadlách: 
SND Bratislava- Andrašovan: Biela nemoc, Händel: Xerxes, Bélli

ni: Norma, Janáček: Zápisník strateného, Beneš: Cisárove 
nové šaty. 

šD Košice - Puccini: Dievča zo Západu, Smetana: Tajomstvo, Ver
di: Maškarnt bál. 

DJGT B. Bystrica - Cikker: Juro Jánošík, Verdi: Traviata, Kusser· 
M.eier: Erindo, Bizet: Djamileh. 

' Jeden·ás·t operných premiér v trocli sló..; 
venských divadlách Je v porovnaní s pred..; 
clládzajúclml sezónami trochu mélo. A' 
hoci je kvantita len málokedy v priamej 
súvislosti s kval!tou, symbol!zuje t oto 
nízke čís l o čosi nedostačujúce v sloven
skom opernom živote, čo sa marl{antne 
prejavilo práve v uplynulej sezóne. Za po· 
sledn~ch desať rokov sme varl najsilnej· 

· šie pocHUl nedostatok kvalitn~ch oper· 
n9ch r ežisérov a zároveň sa prehlb!la só
list!cká krlza v súboroch, ktOTú sme precl 
pá r rokmi sotva predpokladal i. 

Nechcem sa púšfa t do obšírnych úvah 
o dramaturgii. Sezóna však ukázala; že 
ani na jefektnejšia [progresívne a obja
vl telská ) dramaturgia neznamenCt v ko
nečnom dOsledku velký prínos, ak jej ne
zodpovedajú ltvalltné Inscenácie. Z . pre
miér menet uvádzan~ch klas!ck~ch diel 
bola preto ozajstn~m objavom lba Norma, 
kým Dievča zo Západu a Tajomstvo pre
meškali vlnou réžil veľk Ct šancu sta ť sa 
trva lejším obohatením r epertoáru. Na roz
diel od t~chto ti tulov barokovému Xerxov! 
by bola sotva pomohla l vydarenejšia In· 
scenácla. Priznajme sl, že ve sfére hu
dobnodramatického žánru sú diela !)aro~ 
kove) opery anachronizmom, v najlepšom 
prípade akousi kuriozitou. ktorou sa raz 
za r.as osvieži t ra dičn ý opern~ repertoár. 
Te i'}t(: plati aj o (lpravách [ rekonštruk
ciách a modem ých aclop tác!ách l týchto 

Sezóna 
a problémy 

cliel, D teda aj o liansltobystrickom uveéle
nf Erlnda. p,r emléraml Andrašovana a Be
neša v SND sil op!l t rozšlrila paleta pô
vodn~ch domácich diel, v prípad e Beneša 
dokonca výrazne. Jeho dielo je prvým 
krokom k métam, v lttorých m02eme na
oza j uplatňóvať tie najsúčasnejšie i<rlté
riá. Najml! v s tavbe vnútornej clramatm 
gle svoje j opery dosial sa Beneš podstat
ne dalej než všetci jeho renomovant do
miícl predchodcovia a generačn!. druhovia. 

Hežisérsky problém sa v t ejto sezóne 
ostro vyhranil v Košlcloch, v t om s(tbore, 
ktorý bol ešte začiatkom šesťd esiaty c h ro
l<Ov ak~msl predvojom s lovenske! oper
neJ réžie. Pred tromi rokmi od iš iel do 
SND Kriška, vlani zomrel Háje!{ - a ko
šická scéna zos tala odkázanú no llosfu
Júclch režisérov. Tri inscenác ie boli zäro
veň konkurzom pre angažmán. Výs ledný 
tvar Dlevčafa zn Zápáclu 11. A. Oendil j 
1 Tajomstva ( ~, Cil!H<J ul{i\Ú~ I . Ze lmpro~ 

. • Je známe, že Belgicko je dvojnárodný itát - pre· 
JOvuje sa to aj v organizácii hudobného života? 

- V celej ku ltúrnej oblasti sa prejavuje dvojnárod· 
no~f k~aj!ny, počnúc dvom! minis trami kultúry, dvojja· 
zycnos tou vo verejnom živote. Dva rozhlasy, dva fest1· 
va ly htHlby - flámsky a valón sl{y atď. a vera ďaliilch 
·oblast! je v procese dvo jnArodného rozv(janta . 

e Mohli by ste sa zmienit aj o slovenskej tvorbe va· 
mi uvedenej a o ohlase jel pr ijatia? 

- V Belg icku, tlie aJ v Iných štátoch Je známy rad 
našich skladateľov - Smetana, DvoMk, MartlnCt, okrem 
k tor~ch panuje vákuum - u uspor ladatefov a j obecen· 
stva. To znamená, že uvedenie každého ďalšieho mena 
je spojené s ncmal~m úsllfm a prekážkam!. Vďaka úspe
cht~ Krútňavy, bolo možné za radlf diela E. Suchoň!l ai 
na cľa lšle koncerty . Pr! pr(ležitost l mojej spolupráce 
s bruselským zborom a orchestrom sa ml podarilo za· 
rad i ť aj Clklwrove ·Spomienky , sk ladby f. Zimmera, 

·· l. Z~ljenk~: ·A:· Gjentíša, _D. Ké!rdoša. Vcel~u všetky .ttv~-
. ctené d iel~ ·boH prijaté so zá.ujmom, takže sa ml podari

lo aj pre ~ budúce obdobie zaradiť cl o orchestrálnych aj 
organových programov ďalšiu slovenskú ·tvorbu. Napr. 
28. ok tóbra budem dirigovať fest i va lov~ program s bru· 
se lsk~m sym fonlck~m orchestrom v rámc! Vallonského 
festivalu, kť!e odznejú Cikkerove Orchestrá lne štúdie. 
Ale v zásada - umles ti\ovat tvorbu alebo umelca lJe)!; 
t•eciproc!ty je vždy ťaži<~ úloha. Nemysl!me si, že ak sa 
niekde vysloví pojem slovenská alebo česká hudba, ze 
sa t~m automaticky dvere ot voria, najma keď Ide o dle· 
la z novšieho obdobia. Isté však je, že v Belgicku sa 
každ9 díva na CSSR ako na kra jinu vysokej úrovne hu· 
clobne) kultúry. Zhovárala sa: MARCELA MESÄROSOV!: 

vizác!a. neujasnei:iosf, a\eoo aolionca ne· 
pt•ítomnosr koncepcie vedd do slepeJ ulič
lfy aran 2ét' slva. Namiesto s tvárňovan ia 
prlbehu zosta lo stvárňovania libreta, na
miesto vlas tného pohladu otrocké reali
zovanie autorsk~ch poznámok. V Dievčat! 
zo Západu sa popri Intuitivne cítených 
pôsobivých detailoch demonštroval nedo· 
statok priestcrového ll v~ t varného crtenia, 
ako aJ zmysel pre proporcie lluztvnosti 
z pobladu dlválta. In scenačne náročné Ta· 
jomstvo nieslo síce znaky remesla, ale a l 
absolútnu absenciu tvorivého pr!stupu l< 
predlohe. Najlepšie sa v Košiciach uvled· 
Ja D. Bargárová réžiou Maškarného bálu. 
K dielam sa stavia netradične, vle praco
va( s priestorom 1 s hercom, n iekedy však 
presnému a premyslenému zámeru ch~ba 
dôslednejšia a dokonalejšia real!zllc!a. 
Plot! to pre Maškaru~ bál a dokonca aj 
pre v.elmi zaujímavú Inscenáciu Travlaty 
v Banskej Bystrici. Overa priaznivejšia sl· 
tuác!a než na vidieku Je v SND, hoci vý
s ledky uplynulej sezóny nle sú kval!tatlv· 
ne vyvážené. Napr. režisér Gyerrnel< sl 
nedol;ázal poradlf s nejaviskovým Xer· 
xom, o dva mesiace na to však v plnom 
zmysle autorsl{y dolvorll, moderne a per
fektne Inscenoval Benešovu operu. Je za- . 
ujhnavé, Ze Gyermel( l Fischer sa overa 
le pšie cflla v súčasnom re per toári f Albert 
Herrlng, Cisárove nové šaty, resp. Kon• 
zul, Biela nemoc J. pripadne tam, kde ma
jú porul{e divadelne bohatú predlohu 
[verdiovky, André Cllén!er ) al\0 v oblast! 
starej, konvenčnej a statickej opery. Re
žlsét·o Krišk u s l mimoriadne cenim práve 
preto, že dosahuje seriózne výsledl<y bez 
ohiadu na vek, žá ner a kvalitu titu lov. 
VIe pomOcť súčasným dielam, . t t9m meneJ 
vydareným a problematickým (Udatný 
kr ii! J. má cit pre mleru komiky ( Gian
ui Schicchl). pre únosnosf javiskového na
tut alizmu [ Je j pastorkyi'\8 , Plášť), perfekt
ným výtva rným a priestorov9m zvládnu
tlm dol< llže dosiahnuť presvedčivosť ai 
v operách. ktoré sú viac stat!cl~ým ! kon• 
Ceľ.J..r!ll než hudobným rliV!!d lom (OrfeUS 
a l!:urv.lika \. MeUzt ue pAir! l Belli niho 
Norma, l{torej k lispechu (oluem réžie ) 

pr ispelo l výborné hudotiné naštudovanie 
Tibora Frešu. Bratislavská trojica režisé• 
rov predstavuje schopn9, dostatočne skú· 
seny; ale pritom ešte perspe ktfvny ko
lektrv. 

V sóllstlck~ch sdboroch sa tiež ohla· 
sujú symptómy krizy. Pri košickej a ban· 
skobystrlckej opere to ani veJml nepre• 
kvapu)e, nikdy neboli personálne doko• 
na le vybavené. AJ na odchody najlepšieh 
na väčšie scény ·si v t ~ch to divadlách už 
privykli. S odchodom Grúberovet do za
hraničného angažmán sa bude musieť 
zmieriť bansl<obystrická opera, teJ pôso
benie na tejto scéne bolo z hladiska kva
l!t mladej speváčky naozaJ luxusom. Viac 
budú v Koš iciach cft tr neprítomnost G. 
Abrahámovej a D. Suryovej, s l<torýml sa 
od buddc.e1 sezóny stretneme už na sr,éne 
brnenskej ja náčkoveJ op~ry. O tom. že 
rady sólistlékého ensemblu SND rednú 
z roka nn rok, Je vari už škoda ptsar, naj
novšie odchádza do zahraničného angaž
mán l\. Barlcová. Speváclta zložka brat ls· 
lavs l!e.1 opery má stá le vysoký Sta ndard, 
ale čoraz viac sa zužuje na nlekolko 
mien. je unavujdce konštatovaC. že SND 
už nlekoJko rokov nemlí naslovovza tého 
lyrického tenorn a basis tu ~re náročné 
role sel'lózneho clwrakleru. Vo všetk\•ch 
troch divadlách sa vo vačše j~menše l mie· 
re hlási generačný problém, čas! s tredne j 
generácie prežtva už n!ekoYko sezón ne
bezpečnd stagnáciu a upadá do prieme~u . 
skromn~ poe:et mlad~ch nedorástol este 
na rovnocennú náhrlldU. Pochmúrnu atmo
sféru prežlar!lo n iekol ko soUdnych výko
nov v Kerxovl, Klttnárove) Norma, Za hrad• 
nlčkov Pollione, Smállkovej M!nnle a Ab~ 
rahámove] Amélia. I< nim treba prlradlt 
1 Adalg!su M. Nilranove1. ktorá po odc!lo· 
de Grúberovej do zahraničia zostáva za· 
tlal jedlnou perspektívnou velkou náde~ 
1ou slovenskej opery. 

Problémov v našom opernom dian! je 
velmi vera. Za najpá lčlvejš! však považu· 
jem nedostatok pr!levu schopných mia.; 
d~ch kádrov, ktoré by boll dosf silné na 
prepolrehnú regeneráciu síl v s6lls llck9cli 
s(tborocll, Jaroslav Blaho 
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o našej minulosti 
·Nebýva zvykom začína ť reportáž nelc

r o lógom. o to častejši e sa však v živote 
s tretávame s tým, že kým jedno sa roz
ví ja , iné hynie. A ta k je pre túto krutú 
a zll roveň n utn ú životnú zákonitosť sym
l:iollckli, že práve teraz, keď Hudobné 

· o'd de!enie Slovenského národ n ého mú 
. zer1 s.vo jou srubnoú činnosťou up Cttalb 
. a j pozornosť novinára, zomre l potic h ú č-
ky a bez pôc t n eU:aleko Bra tisla vy 
v )ure ten , čo položtl celkom prvý ka
meň te jto dnes už pekn e r ozostavanej 
stavby. 

JURAJ šiMKO-]UHÁSZ, o ktorom má
lokto u nás vie viac, než že bol dobr ým 
organistom \' Ju re, bol jedn ým z naj
lepšie vyškolen ýc h ludí na naše po
met·y, č l ovekom s dvoma qoktoriitmi 
z IHi jvličších univerzít v Európe, mlsw
n ti rom, le tor y pôsobil na Blízk om vý
chocle a ovládal niek o!k o arabslcých ja
zylcov, pr:eldadateYom K·rú tňavy a Hvie z
doslava d o fra ncúzštiny, Bol prvý, kto 
sa u nf1s zača l sta rať o ochranu h udob
n ých pamiatok, na j)'ll!l organov a iných 
h udobných nástro jov. V roku 1954 ako 
h udobný referent Slovenského národ-

Zu tnťicnycl! zbier ok SN,"' . 
Sn ímka: H. fl un č<ík 

n é ho múzea, položi l· zMdudy jeho budo iJ
n c: j zb!er k,y. Jeho myšlienkou bol ná
vrh na vytvorenie pr vé ho hudobného 
múzea. v Dolnej I<I'U P.HJ, bol vlastne je
d iným, l1to znchrai!ova l hucloilné pa
miatky z ldiištorov p r i ich lilcviclliei l. 
Túto v~:lichu o~ohnost' s bohatými V(:Hlo
mos i' FIITi i. ď s · lá~ k ou IC\1 kultú rnym [>u
J.Hiutlwm ~pč! ja s os uclom viacei'ýcll nu
ši r,IJ osobnost í to. · i'.c ich ktovie 11l<0 u 
vmou Slovnnsl<o nedokáw lo využil v 
p lnej lll ie re. Hozdal sn v drobn eJ prá
ci. 110 u u wchal zu sebou vera zocl1l'á
IH:ll:l 9cb p umia tolc. ktorých hodnotu ~ i 
m o~no uni dobre 1Je li VC1clomn jeme u :i:i
vé ho po tom lía - Hudobné odde len ie Slo
wmského ná l'OdUéll o múzea. k toré v tej· 
to prli c i pOI<ra ču 1 e. Al< o tom všetkom 
budeme teraz hovoriť, bude to aj sym
bolick9 hold a vclaka Jura jovi Slmkovi
]u híls<:nv i, l HbO v · 1~om zosta lo k us iet10 
vlaslnéil o ia. · -·-Sfcl lia na hrade, pod strechou, v d voch 
pekne :?:8riaden9ch m iest nostia ch a pat
rl im ešte ma lý <lľC:hív, kde usi< ladiíu jú 

. ma teriál. Sú štyria ~ vekový priernHr 
'okolo. 30 rokov. PanuJe · tu a tmosfér a 
sku to~nélw záujm u a ltísky k tomu, čo 
robin. A to je v n aš ich pomeroch vzlíc
ny a povz budzu júci pocit. Existu jú vlast
n e tbo tr i ro-ky - pod hlavičkou Hud ob
n é oclcle lenl e Historiclcého ústavu SNM. 
V októbri 1965 boli pri jatí p rv! dvaja· 
pra~ovn lci. -· Od 50. r okov sa traduje idy la roz-
kve tu slovenskej hud by 8 je j svetovosti. 
Cudne lo zn ie v s useds tve .nevšfma vos tl 
voči pnm ia tkarn h udobnej h istór ie. Leu 
malé porovnan:ie: d o rok u 1966 - 8 to 

. je , pri am neuvérltfJ fné - . neexistovala 
žiiHIIl él CBntrli ln u doku men tácia hudob
Ilýr, h pé! lll ia tok. A to v rt obe. kflcl y exis
tu jú des ia tky ga lér ii po ce lom SlovHn
sku. k toré sa sta r a-jú o vý tvarnú doku
men täciu. kolos lfterárnych arch ívov, 
m nožs tvo literárnych múzeí, pamä tnýc h 
i.z ieb, ll tcmí.roe procovtsl<o Mutice s lo
v•:ms kc j ntď .. A b il un c!n · starostllvosti 
o !wclolm é pamiatky? Jedin$ Hu'mmelo
vo m úzeum a po · a rchfvoch roztr'úsoné 1 

hu d obn iny b ez ú pl ného 'oclborného ·spr a- · 
covanla. · Viičší fon ci malo iba bývcllé 
SN!i1 v Ma·l' tin e u Ma\Jca ::;loven::;k á. Niet 

sa čo d iviť, že keď záujem o hudob mí . 
h istóriu a jej pam ia tk y bol taký mal ý 
v zai nteresovaných kru hoch, ani vo ve· ' 
r e jnos ti n te je pocit úc ty k huelohným 
pamiatkam minulosti živý. Ako je to 
v lastn e s tou n Hšou lluclobnou histó
r iou - zhoduje SH s I:Ježne trad ovan ov 
preds ta vou hŕby sta rých nôt a rozlóma· 
n 9c 11 husle!? Dr. Ľuba Ballová, vedúcŕ! 
Hudobného oddeleni a SNM o tom ho
vor!: 

- Možno, že by niekoho velmi pre
kva pil u ž len po~et hudobných pamia
tok, ktoré nám zanechala lnulobná his
tória . J,euže tieto pa miatky, pokiar holi 
ná hodne uložené, mali cenu najmä š ta
ťislickú. Skor·o všetko, ~o bolo dote
raz o s lovenskej hudobnej histórii na
písan é, začína tým, aku velmi sme za
ostávali. Už po dos ial vykonaných ka· 
lalogizačnýr.h prácach vidno, že najmä 
čo do kvality sme hudobnú históriu 
Slovenska ako celok nedocenili -- i ked' 
odbornici už vyniesli na svet viacero vý
znamných pamiatok, - a že sa jej ob
raz, aj obraz o mnohých doteraz traďo· 
vaných hudobných pamiatka::h bude mc
ni ť. Nedávno v Prahe na výstave Pn
klady hudobne j minulosti vyvolali slu
venské pamiatky ozajstnú senzác'ht. A v 
Cechácb vedia, 1\o zn.ame,ná história )Jre · 
hodnotu nár.oda. Tým viac mr'zf človéka 
akási necitlivosť a nepochopenie na 
Slovensku. 

HISTORIA SA VRACIA NA HRAJ) 

Ak pôjdete na Bratis lavský l! r ad, mô· 
f.e te si pr i pohrade naň spomenúť, ž€ 
presne pod jednou Je ho vežou ie ma lý 
a r chlv, ktorý má už ll le ko rko regá lov 
wpl.nených rôznymi hudobným ) pa mlét l· 
lm lll l. Vydáva svedectvo o Lom, ~o stt 
v hudobnom ocl tl el enl dostal podarilo 
na zhromažd i!'. Doterajšiä bilancia : V ob
lasti historickej je to .·3500 kata logi 
začných zázqamov, z to ho asi 500 tla(·l 
a zvyšok r ukopisov. V regá loch ie cle· 
s11( spracovanýr.h l! udolmých zt> hl rok -
IHtcloiJn<\ zb'lerka zo :sp. "1. Vsi. l' ren r~ r
Ílit, z fa r ského 'k os to la a hud olmeJ šl<ó-
ly V f<ežJ1la rk U, Z kos!OIH V eubic l; no
VOOIJjavenli zb ierk a w Spiš~ k é ho Pod
hrad la, arch ív rodi ny Révayovcov zo 
Sliavni čk y, pozostal os ť L. Ouš inskébo 
z Nitry. Z nov9ch zbhJrok Je to mn te
riál, evid ovaný poet pracov11 ým nlízvom 
Fal{ulla z archívu l<a tedry hudobne • 
vedy FF'UK v Br lltlsl11ve, kďe je a 1 v er
mi pekná pozostalosť f. L. Bellu. Z po
s ledných velkých ziJierok , k toré pr i
budli clo a t·chívu oddelrmia má ast 1000 
jednotiek evunjelický ci rkevný lludob· 
ný spolok, ve rk{t je zbie rka z Ilavy a dn 
rlepozila dostalo Huclolmé nclclelrmío ma
teriá ly z Dubn íce, PrOskéllo a z kos
tola sv. fa k\lbél v Levoči. 

Prfldovšetk9m :;;a však rodi cen trá ln y 
Slovenský ka ta lóg hucl oiJno-histor ick ých 
pramei'íov. V· tomto kata lógu bude mož
né n líjsť záznam y o všetkých hudobno
h istorickýc h prameňoch do rok u 19lll 
zo Slovenska i zo zah raničia - pol< luf 
ma jú vz ťah ({ . Slovens lm. 

Z obdobia po roku 1918 sa vy kupu jú 
najm!! pozostalosti. Múzeum získalo ve r
ml peknú pozosta losť Frica Kaľendu a 
vzilcne ma teriá ly z pozosta losti Aiexa n
llra Alb~:echta, kde ~oli a j Bartókove clo
s ia! n epublikované l!sty, dale j pozosta
los ť Simona Jurovského a Kraska - Zá
potockého. Rod f sa kO!Jlpletná dolwmon
lácfa koncertného života . Vylúči lo · sa 
úp lné .zhromažďovanie g ramo fónových 
platn!, pretože t úto činnost' r ob í Matica 
v Martine , počlta sí1 však s vytvorenfm 
k ar totéky všetkých hudobných sklada
teľo v a fonograflckýrn a rch ívom r.el.el 
s účasnej slovenske j hu dby. · 

Oddelenie nástrojov vykupuje všetky 
nástro je, ktorých výroba spadala d o ob
lasti nášho užívania , n a jmä výrobu čes
kú, viedenskú a maďarskú. Najbežnejšie 
typy hudobných n ástrojov sú bohato do· 

· k umentovoné v ·rôznych múzeách, No as\ 
50 percent menej známych typov, n a jmä 
rôzn ych sezónnych, sa nezhromožďovalo, 
hoc! tie to s ú práve najzaujlmavejšle. 
často je problémom k onzer vovanie. Dr 

. Mačäk sa na pr. u ž po dva t'Oky us ll u jn 

. uchova ť vzá cny exempl úr nástrojo zvn· 
ného lupš tík z o kolia Važca , ktorý ne
m ožno vhodne konz(~rvovať. Oos iur sa 
podur ilo skom t)Jetlzovu t výrobu všet
kých s lovensk9cb výr obcov klávesovýc!J 
nást~;ojov v mestách a na ded ini'ích , krl•l 
by n ikto nebol predpokladal , že t<itn 
v~•robu existovala. Vera nových typov 
sa ukazu.Je pri cl.oku men tácil sl'A či kových 
. n1ístro.19v, pra lid epod ob11e sa buclll mu
sie ť rev id ovať mno hé d otera jš le C!<iil jP 

· ó výsky te týchto nást1·ojov u mí s. Do· 
k umentu je to a j výroba a sociálna ful'\k
cia nástrojov - z 10-tlch c.hys lUil9Ch 
filmov Je 8 hotov9ch. 

,. 
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KDE SÚ PRAMENE .. . ? 

V novinár skej sra 1he objaviť pre ve
rejnos t nejakú rat•ftu s pytujem sa naj
mil na to, čo je tu z pam ia tok naj
sta rš ie, najkva li tne jšie, najunlká tn.e jš ie. 
Coskoro m i ie však jasné, že tú to o táz
ku nemožno kl ásť ako prvoradú. Id e 
prfldovšetkým o úplnosť , o to, alm sys
teméltlcky zabezpečiť celú dokumentáciu 
hudo bných pamiatok. Tým sa prá ve chca 
múzeum · líš i ť od chaotického s tavu pred
tým, kclT sa vybe ra li jednotlivos u a u
nika l celkový obrilz. 

Tollco fa kty. fa som však zvedavá .aJ · 
na to, ako sa to vše tlm .,var!". Ako sa 
zlska vajú všetky tieto mat eriály? Aký 
kom pas použfva jO pracovn!ci múzea na 
lo, kde Ich hladať? Existuje nejaké "d e
SH!ot·o" pre pracovnikov m úzea ? 

Vyberám z kole lctlvnej ocl pov.ede : 
Múzeum 'o!<ískava z hľadiska prá vneh r 

ma teri'ály tro jakým . spôsobom; !lar.um 
klípou a do !lepozila. l.'rvé dve formy 
mu zaisťujú vlastnlctvo, v depozite sí1 
materiá ly iba dočasne, na požiadunjc 
vlas to,ika sa musia vrátiť. Kí1pa sa dej e 
na základe odbornej expertízy, S výku
pnm sú často voľk é trampoty, mnoho 
celkom . neodbor)lej práce, doslova. pr'ie· 
kupnlckej. 

Ako sa zfska vajú mater iály? Histor i
c i chodia d o te rénu troch a podla ,.ču-· 
chu", všeličo sa už v týchto kru hoch o 
v9skyte pamiatok predpokladá. Castq 
je to celkom nlíhotlné, niekto niečo na
zn uc~ t a i kecT informácie , býva jú IW 
prosné, . . Ide sa za veca mi. Stáva sa , že 
r\ie!ctoré m iesto je už "od fa]lm u1é" ako 
nezaujfma vé 11 ke!l sa tam pra covnfk 
predsa len vyber ie a s dávkou blidu
telske j d rzos ti vyjde na pova lu, všeličo 
sn nli jcl ~;: . Nedávno sa tak to podari lo o!J· 
IEIVlt ce lkorú nový moteriá l nu Spiš i 
ktorý 'už bol ' dos lova .,pre lezený". V l'l

van jnllckom kos tole v Levoč i , kde' uz 
boli ( Qcl Sza bolcsih o počnúc l viaceri 
h istor ici . · o bjavila . dr. Ballová vzl1cny 
zllornil<. Pomá lu l nlthoda a dobré ~tyky 
- lllltlllä na (nÍ'Iíd l. LHn~c (u' sú vo flll i 
n elltľvBrčlv í: .. ·oclv.ted y, ako sa v nebJ.a
ll ýr;l i· 50-ty, ~ IJ roliach [\r t likvicláGI.f ldáš
torov ' mtša kul túra "oč i sťova l a" · ocl · 
množs tvu i:as lo un ikátnych ku ltúrn ych 
pu1n in lok, ktoré sa pf11i li a š rotovHii. 
Dr . Mačák_ spomina, ako chod il l1lada f 
do kovošrotu cl ycttové nilstro je - často 
ir. h tnm vidl:ll už znit'·rné. Podarilo sn 
mu zac llrá.n i ť ninko nw ve!mi vztir.n ych 
(lxe mpllí rov. 

. '· 

h o oddelenia priamo na • Jeh l) "ceste" do 
zber1,1. , . · 

Clo veku sa n echc'e ani veri~. 1\rgu,meti- ·.' 
. tu jem protiotázkou: Azda predsa sa u
lw zuje, že j,e napriek všetk énl.u ·ešte . 
obdivuhodné, čo všetko sa n ám z his tó
rie zachovalo?! 

- Obdivuhodné už lo nie je. CastG 
sme Vlľal!ni aj za materiály treťoradé. 
Konkrétne pri hudobných nástrojoch ide 
skutol!ne o tretiu garnitúru ·toho, čo tu 
pôvodne bolo. Predsa však máine určitu 
konjunktúru, veď je to pre nás jJanen
ský terén. Ešte najmenej 5-8 rokov 
}Jotrvá hlavná vlna intenzívneho zberu. 
Potom príde rad na vlastné odborné 
otázky, na zlepšovanie metód spr.aco
vávania materiálu a pod. · 

Co fE FONTES? 

Nechcem zveličovať svoje d ojmy z ná
vštevy Hudobného odcle len la SNM n a 
Br atislavskom h rad e, a le to, čo sa tu. 
za tri roky vyJcon alo, je pre slovenskú 
hudobnú lwltúru ozt1) optimistické. Nuj~· 
1)111 perspektívne. Nezabúdajme, že na
pr iek veľkému tempu zhromužďovania 
a dokumentovaniu pramei'Iov, n ehložno 
ešte zd aleka hovori ť o CtplnostJ. Iš lo 
by to BJ' r9chle jšie , keby pracov·nlk m ú
zen bol Jen vedeckým ]J·ra covnlk·'om ' a. 
ni e a j prieku pn!k om, šped ité rom, ú'rad~ 
nfl<om obsluhujúcim administrativnu a
gend u okolo k úp a preda jov, organJzá
torom, ktorý s i musi sám pripravi( vý~ 
stavu - od získa nia cloknméntov: i:ez 
štúdium o nich až po behanie za pane
lovou výzdo bou. Majú ich za sebou .už 
tr i - Beethovenovu výstavu v ' rolm 
1966, p odiel na Cflloštá tn e j · výstave h u
dobných pamiatok v P1·a1Je v tom to ro
ku o nedávnu Bar tókovu výstavu. V ro• 
ku 1970 sa pr ipravuje výstava h udob
ných nástrojov. Pritom trebo ukáza l a j 
ne jaké v9sledky vedeckej práce, upozor

. ni ť na seba. Ma jú v plán e samostatné 
ellfcle. V súčasnosti pripravujÍl hudolmv 
rad pamiatkovej ed!r.te múz;ea Fon tes. 
V spolupráci s rozhlasom sa robia prvé 
kroky k oživeniu starej h ud by. To ·e 
nj k on el'n9 cie l : pr ispie( k sebapozna
niu toh to národa spr [stupneni.m a o žl
venf\n doku mentov , lctoré ho ak o nlirod 
š peciFicky c ll ara l<tet•tzu jú . 

Aké sú IJerspckHvy Hudobného odde· 
len ia SNM? Hovoi'í clr. !van Mačák: -
Hudobné oddele nin míi:r.P.a vzniklo ako 
možnost začať s dokumentáciou hudob
nej lmlltíry. Ak vša l< P.xistuje hudba ako 
artefakt, ktorý ic ty(Jický 111'e kultúru 
tohto národa a nk existuje ·iba jedno 
pracovisko na jeho centrálnu dnkumen"' 
táciu, potom z tolw pr'amení aj nlil'ok 
na určité osamostatnenie a také za
raden ie v systéme Inš titúc ií, aby sa l:dô• 
rar.uila jeho ďotc?.ilns ť . Existuje samo
statná Národná g'a lérlu - mal by ·exts
ťov~ť a j podoiln}• cent r t\l ny podnik 'hu
dobný . Pl·eto sme podali návrh , aby sa 
pers JlClcti vnc nva ?.ova lo o os@mostatn'e
ni tohto 11racoviska aspoii na flrove\'i 
ústavu Slovenského národného múzea . 

AIJy som sa n e~pr~neverila našim ll oiJ-
1'9111 Gesko~loyen~l,ým ml'avom, necha la 
som si n~;~konlcr; ešte poznámk u . "eko
nomickú", zne júcu pre našinca pr lnaj-

Výstavka Beethoven a Slovensko in§talovaná Hudobným. oddelenlm SNM v r . 1966. 

Najtraglckejš le s ú škody z kláštorov. 
Tu boli l'ot lž h udobné - 1 tné pamiat
ky - neobyčajne svedomite tradované 
a uchov ávané. Naš e k1áš tory tl olJ zná 
me tou to tradíciou . Škody s ú obrovské 
a ne nahradltelné, his torickým .,n ešťas
tím" je aj to, že vtedy ešte neexistovalo 
zhromažďovani e tých to pamiatok v mú
zeu. V Cechách prá ve v tomto obdQbl 
ziskaJ známy od borník na hudobné ná
s tro jo Bu chner pre čHské múzeum k o
lolcciu 1500 unikátnych exemplárov · z 
kléištorov. jednoducho sl pri likvidáci i 
kláštora ,.pr is ta vil voz" a čo sa dola, 
zachráni l. 

Robr iMky odvážalt z k láštor ov všetk o, 
čo ta m bolo. ·Ak s te boli náhodou na -
1111ZI<u. mohiJ s te sa stať vlastnllwm' 
vz;ír. ne llo s tredovekého tcócl exu, ktorý su 
nr i te jto "uš T.ach tileJ" čistk e n á hodou 

·ocitol v pouličnom prachu. ·Jeden z n a J
vzlicneišfr.h P,xe mplárov. s láči kového nii 
~troja , ktor9 má h ud oi.mé oddelenle, 
získala celkom náhodou kolegyňa z lué-

Sn!mlca: T. Válel<avá 

menšom pl'áve tok neuveriteľne, ako 
samozre Jme. Hoci po fed er al izovani náš
ho. š tá tu sa v parlamente hovor i.lo o 
zvýšenť dotáci! na slovonslcú ktlltúrl.i,. 
Hud obn é oddelenie mó v tom to roku 
tretin u toho prídelu, čo v predchádza
júcich r okoch. Nema li.ež už možnosť 
disponovať k vótou, l< lorú p red f ederalizá
ciou Praha vyčlenila na ochranu pi·eél
metov pre cl vývozom do zahran!Ciu El z 
ktore j sa 1~ráve financovalo veľká ča::;ť 
nák upov vzácnych pamtHtok . Boli to 
r(lčne tri milión y kor ún. Pr(j zaujltna
vost uvádzame, že tá to suma je .0,8 per
centa r.elkove j cen y u meleckých pred 
metov. lrtoré sa vyvezú do zallrŕ!ni1iia. 

Hácl am n ikde no svele, d okonca Bl1l v 
zaostalých . afr ick9ch lcra jinlícll sa ták 
l)evyvážajú u melecké pamiatk y a ko u 
nás. Sme tak velmi boha tí a · tak. ve rm t 
chudo bnf. že s! to môžeme dovol i ť ? AJ s 
to u ž se m v las tn e an i ne(w trl. 
Alebo áno?. · 

·'· . '· 

. t 'i 
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ALAIN DANif:LOU celkom dezor ientoval zmysel 
pr e hodnoty a značne ohro
zovali centrá hudobného ži
vota. Európska hud ba po
sledných tt·och či š tyrooll 
storoč! sa pre~stavoval a ako 
na]čistejšl výraz veľkosti 
človeka a táto koncepcia ~a 
ostatnému svetu nanucova-

noty z hladiska · k u!tilry 11 umenia. 
Takéto de lenie. nie je v Afrike o .n ič 
oprávnenejšie než napr. v Európe. 
Samotný termín etnomuzikológie vo 
vzt a.hu ku skúmaniu africkej hudby 
implikuje hladisko, ktoré je vedec-
k y a kultúrne neprijateľné. , · 

genocídium la s mimoriadnou arogan
ciou. Všetko, čo nie je sym
fonizm us , môZe byť Iba !wk-

. tanie, folklór , zrodený a
k ýmsi s pontán n ym plotl enim 
v najmene] vyv inut$ich vr·s

Hudobná etnológia hladá v Afrike 
najinä "pr imi t!vnosf". Treba s l však 
uvedomiť, akSi nebezpečný je tento 
te rmín. Človek sa neobjav!l na zemi 
ilJa včera. Vieme, že ani u spoločen~ 
sti ev žijúcich vo velmi prostých pocl
m ienkach n eexis tuje jazyk, kto rý by 
nebol v$isleclkom d lhého vývoja a ne
mal k om J)lexn ú š truktúru, clovolujúcu 
vyjnclriľ na jabslrak tnejšie !ciey. Ťažko 
pocho piť, prečo by tom u malo byť 
In ak v hu dbe. To, čo ·Sa sk'ú ma ako 
primi tívne, je čusto Iba pozostatok, 
z jednod ušený a degenerova ný preži
tok, ktm·ý nemá nič spoločného s 
takzvaným nr chaickým umenlm . To 
možno velm i zretefne pozorovaf a j 
u š truk turá lnych zák ladov ludov$ich 
hudobných prejavov. 

Na to, aby sm,e mohli vymedziť, 
ak é miesto by mohla a mala za
ujať af rická hudba v medzinárodnom 
hudobnom živote, t reba sa pr edovšet
kým zbavit niekoikých · pr edsudkov, 
ktorfl tak samotným Afričanom, ako 
ai cudzincom sťažujú prístup k de'
jinátn, podstate a hodnotam tej to 
lHl(lby. 

Afrika nie je lzolovan$i kontinent. 
Nie je t o vzdialený os trov, n a k to
r om zázra~ným spôsobóm pr e2i li 
prect histor ické kultúr y, ktor é by hu
dobn í ar ch eo lógovia mohlt š tuclovar 
a k .l a si fi kovať, al<a !<eby Jšlo o rôz
n e dr uny L'oz trúsen ých kusov l< reme
l'w. Veľl< é kultúrne prúdenia v in ých 
k ontinel)toch zanechali svoje sto py 
a j na ' a'ft·ick'om svetadiell: napríklad 
Pygn'lejc\ stáli pod vplyvom kultúry 
MuiJcla z Indie a malajsko-lncločín
sk\)ho p olostrova , pod vplyvom, k to
r ý siahal až do Eut•ópy; star$im ~tre
d om orským kultúram patr ila severná 
Afrika a velké časti Etiópie, a le aj 
vzdialenejšie oblasti; islams ká kul 
túF,!l, ,?a;:ahqva)a až 4o :z:.ápadnej Af
r ill.y; 'vý'znan)né centrá kultúry Hmdu 
bÓJí .' ~·a 't.';!a~a~ašl<,are . a · v9 .· východ
nej Afrike, nehovoriac 1 o vplyvoch z 
nedávnej minulosti. NaojJak, zasa zis
ťujeme vplyvy africkeJ hudby vo 
všetk$ich krajinách a v l'ôznych epo
c h;;\ch . 

Prob lémy dt~ešnoj afr ickeJ hud by 
n ie sú ocl llšné od pro!J lémov ostat
n $iclt kontinentov. Obrovská hudobná 
ma~inéria , l\to~á sa v Európe ·rozv i
nula parale lne s pr iemysel nou revo- . 
lúciou a ' J<tórä začas platila za sy
nonym.um malklr iitlneho a kultú rneho 
pok rok u , , vyvrcholila vo Wé\gnerov
skom m·chestri. Tli to mašinéria sta
la sa zhubnou pre tie hudobné pre
javy, k toré nepou2ívali k lavír a ver
ký orcbester ako vyjadrovací pro
str iedok. I ba postupue sa znovuol:>
javovali Bach, Montever d i a Guillau
me de Muchaut, n o predstava a pre- • 
vahll polyfónnej, temperovanej, no
t ovanej a lnštrumentovanej hudby zo
stáva naclalej prlčinou systematické
h o narúšani11 všetkých foriem hudob
uého prejavu, . ktoré sa v Eu rópe a 
mimo ne j ·zac!10va!! napr iek často za
r ážajúcemu , nepoc hopen iu 1 ich u m.e
leck e.j a . h udo bno-výrazovej hodnoty. 
Táto predstHva ~a s ·plným dôr a.zom 
sebaistého a egoistického Imion iali z
mu · pr en ttša la a j clo 'Afr il<y, čim sa 

t vách človečenstva. Je to . on esko rená 
romantická idea, k tqrú nemôže o

. spravedlnt ť žiadny fa kt. 
AJ k ed dnešn ý ko loniail zmus v 

Afr ike a v ostatných k rajinách "tre
t ieh o" sveta zanech al najbrutálnej
šie formy genoc!dia a o troká rstva, 
koncépcia kultúrnej a r asovej n ad
radenosti. k torou sa ospraveclli'wval, 
nebola úpr imne revidovaná . Zmenili 
sa iba vonkajšie prejavy a najmä 
metódy, ale vôbec nie základn$i po
stoj. Ku ltúmy kolonializm us, .ktorý 
podmieňuje ekon omickú ·moc, sa 
dnes stal subtHnejš!m prostriedkom 
ovlád nutia . Impor t cudzej kultúry pre 
ohraničené skupiny obyvaterstva -
výmen ou za špeciálne ,p r iv ilégiá a 
č iastočnú asimiláciu so Západom -
dovoJuj e vytvárať fa lošné e l!ty, fo r
mované elementami úplne zá vislými 
zvonku, dokonale funguj úcimi , ako 
p rostr iedky k ultúrneho ovládnu tia. 
V oblas ti h udobnej ( takis to ako v 
in $ich ) to ved ie ku katastrofál nym d ô
sledkom. Iniciatíva zo strany Západu, 
a lebo podn e ty z jeho s t·r a ny sú tak
mer nevyhnutne za lože né na faloš
nom odhad e r eality, t lmoCe,wj zlom
kom obyvatefst\la, pr.e k toré uchova
nie moci a prlvilégll závisl výlučne 
od zah raničnej podpory. Z toho ply
nie, že napr iek n ajlepším úmys lom 
snahy o kultúrnu moc vyúsfu jLí tuk
mer nevyhnutne do výsledkov, pria
mo protirečiacich pôvodným záme
r om. 

MQlé okcidentallzovuné menšiny sCt 
d odnes, vďaka svojim jazykov$im zna
lostiam a návyku pris tupovať k prob
lémom o kciden tli lneho hľadiska, 
hlavným Nánkom konta kto v a part
nerom v kultúrnych programoch me
d zinárodných or gan izácii. Nesm ierne 
s a pre to diviť , že napr. úsilie UNES
CA v.edie sl<ôr k vytvára niu m izer-. 
ných prov incioná Jny lh orcheS.t·rov a le
bo západnia rsl<ych sklada teľských 
škôl dvad s ia teho pillte ilo ra ngu, než 
k záu jmu u v.e fl<é trmlfclo Hfri ckéiJO 
hudobného umen ia. O. to sl<ôr, ked 
sami ln fornlá lorl a poradeovia zo za
in teľesovaných krajín preds! ti vu jú 
"domorodú" hudobn ú kul túru ako 
upadajúc i folkló r, zaujímavý Iba pre 
hudobných arch eológov, hlHdiljúcich 
pozostatky dlivno zani ldých JH'lmitlv
nych hudo bných lniltúl' Zl\padné 
k raj iny, velké <!:ál<ladiny t i meclziná· 
rodné orgm1izácle tak to mo hutne, a j 
ked azda nevedoml1y p r lsp it:vujú k 
deštrui<cii velkej časti afr ického ilu
clolm é i10 umetiia, utvrdzované v tom 
samotn$in1i A fr i t~a nmi, t)ie bo prin a j
menej t$im i, čo hovor ia v ic h mtm e u 
d omáh a jú s a dobroclenia zí1 pacl ne j 
hudobne j kultúry a jej me tód ltuclob
n ej výchovy. 

Najnovš ie sn ahy zá padných š pe
cialistov a ich africkýc h žia lwv sk ú
mať africkú hu d bu sa často opiHr ali 
o závažné lmncepčné omyly, zvlašť o 
miešan ie otázok etnick$ich a k ultúr 
nych. Idea, že istá fo rma zvukového 
výr azu sa viaže na určitý druh, mô:'.e 
pla tit pre r ôzne druhy vtákov, a le 
vôbec n ie pr e človeka. Niet sporu 
o lom, Ze rasa ovp lyvi'lu je niektoré 
črty senzibility, že F fn bude mať 
tendenciu vytvúrať i.né hudobné for 
my ako Španiel. No ku ltúra samou 
svojou pods tatou presi:llm je takéto 
hran ice a ak a j očakúvame isté za
farben ie vcľaka rasovým cha•rakte
ris tikám, , samotn é základy kultúry 
nie· s ú ll El žiadnom kon tinente viazané 
n a rasti. Rozdelenie Afr iky z e tnic
kéh o h!i:idiska úp lne za)unlieva hod~ 

To, čo sa nahráva ako primitívny 
folklór, j.e najčastejšie iba skreslená 
podo ba piesní, čo vyšli z m ódy a 
stratili svoj čisto hudobný kontak t. 
Vo fra ncú zskom Tozh lasovom vysie
laní exist uje program, kde každé rá
no tele fonu jú zamestnancom pôšt, p i
sárkam, pekárom a ži adajú Ic h, aby 
zaspievali ne ju k ú pieseií . vvsled k om 
je obvyl<le niel<torll p ieseľi Gilber ta 
Bécauda a leho Sylvie Vurtanovej prie
merne z'ami'laulmnň .. Tal<ä1o plesel'l sa 
vzhladom k or iginá lu často pod obá 
tomu, čc etn ológia a folkloristi zvňi.
~a · zbožne z iJier a j(l n a dedinách v 
porovnaní s pôvodnou s ta robylou 

· hudbou pr íslušnej oblast!. Okt·em to
ho sa· snažia zahrnú ť do folk lóru 
všetko, · čo sn Uši od klasického zá
pad ného h udobného prejavu - aj 
ketf ide o najnáročnejšie pro[esionái 
ne umenie. Absolútny nedostatok po
chopen ia vedie k absurd nému posto
ju k ve fk $im hudob ným trad iciám, 
k toré dodnes prežívajú v Afr ike a 
ktoré sa u pravu jú vo . falošný tur is
tický fo lklór e iné ľalz l [ikáty. Pred
stiPra jú sa záznamy hudobn)tciJ fo
r iem !.Jez zna losti ich referenčného 
systému a potom sa takéto vágne 
me ľod ické .kostry . tr adujú v zii u j1~1e 
"ztichrany nllrotlné hó foll< lóru". 

Namiesto orien tovania výslwmu n a 
,,n e-kultúru"·. bolo by s11 treba sllllž l! 
v spolupr;;íci. s k-u ltúrnym! orga nizá
ciami. afr ických 'k ra jfn o syste i~Httlc~ 
ké zhodnoten ie velkých i<u ltú rnych 
prúd,tm l, ktoré pr ispeli k vytvoren iu 
t$ich budoiJných .foriem, k toré stretá
vaiJlc na a fr iclwm. i· o nl ll]enlc. Uole] 
o s.criózne sl< (tmnnle foriem lm dob
ného . juzyka a h·udobnej [<om wniká
cle, k toré pretrváva jú v Arri l<e. ako 
aj o or iginálne .umelecké prejavy, 
ktoré sú . ich výrazom. K tom u po
tre bu jeme skúmar celý kontinent -
bez ohľadu na štátne luanice, etni c
ké a jazykové skupiny. Po prekona
ni kul túrnej krízy, vyprovolwvane j 
ko loniá lnou pe·r iocl ou, treba ztrč11ť 
skúmať umelecky a technic k y n a j
hodnotnejšie zvyšky hudobn ých ro
r i.elll · š pecifických !11'11 AFrik u, a ta.k 
im vrátiť m iesto, ktoré im patr! v 
hudobne j tvorbe IUJšich č i as. Dnes 
vidíme, a lw pod v p lyvóm hudobných 
kon cepci! im portovaných zo Západu 
( a tam neraz už prekonaných.), miz
nú n or my hud obnéh o jazyka s un i
verzálnou hodno tou, no vo vlast nom 
prostredí trnk tované ako "folklor is
tické" prežitky, vhodné pre .,úpra
vy" v d uchu dob oveJ mó<ly. Tým sa 
úplne niči ich vlastná hodnota ako 
umeleck $ich diel a originálnych pro
s triedkov komunikácie, teda ich uni
verzálny význam. 

Ala'in Daniélou - autor článku 
je jedným z najvýznamnejších 
s(!časných etnomuzikol6gov. Pô· 
sobi ako riaditeľ Medzinérod
ného ústavu pre porovnévacie 
štúdium hudby a dokumentáciu. 
Jeho príspevok vylilel v orgá
ne Medzinárodne j hndobrtej ra· 
dy UNESCO The World of Mu· 
sie. 

Pohľad z Hamburgu 
ani výkr ik y ne vô lEi ), mal velký p odie l skvelý Zbor sev.ero~ 
·n emeckého r ozhlasu pod ved en!m Helmuta Franza. ' 

·Cantate pour elle pre soprán, h ar fu a 4 repr odukt or y 
od Iva Maleca patr! taktiež k pozoruho dným dielam fes
tiva lu. Ma lec, vo Francúzsku žijúci juhoslovan , pn trt k pa
r ižske j Gro upe de la r echerche. Ve!mi c itlivo spája vo 
svojom diela tri rôzne druhy h udby: hud bu vokálnu , In
štru mentá lnu a e lektron ickú . Tak, ako u väčšiny nov$ich · 
francúzskych diel, má l tá to Malecova skládba i mpr.eslv
ny charakter. Colette Herzog .(spev) , Gérard Davos (har
fa) u autor ( reži jný pult pr e repr odukovanú hudbu), pri
činil i sa o skvelý h uclobn$i zážitok. 

Festivaly Medziná rodnej spoločnosti p re súčasnú hudbu 
[In ternation al Society for Contemporar y Music), ktor é sa 
kona jú každoročn.e v · inom štáte, býva jú viac spoločen
skou, než umeleckou udalosťou. 

Ak toh.toročný ·- v porad! už 43. - festival ISCM bol 
prcd~a len o niečo viac ncz spoločenskou udalosťou, ]e 
to zásluha nlelmľk$icll skladateľov, l<tor í prezen tova li mi
mor iadne zaujímavé a novátorsl<é d iela·, a taktiež záslu ha 
niel{olk$ich vynikajúc ich i.nterpretačn),ch v)tlwnov. 

Tr ! voká lno ~kludby, vsetl1y určené pre ltl-členn$i ko
morný zbor pre~si:avovaU -- podla môjho názoru - vr
cho.J festivalu. Helmutovi Lachenmannovi (NSR ) slúži alm 
p oclkiad k u Consolation H IJáseň, jej sémant!cl<ý význam 
je . všal< zmazaný p re tŕhanim textu, izo lovaním jednotli
vych h lások a ich rô<:nou ar tiku láciou. Dieter Schnebel 
( NSR ) vychádza vo svojom AMN z textu Otčenáša -
a síce z rôznych prekladov toh to textu - ako aj z in$icl1 
modlltieb. Maul'it~io Kag·e i nechá účinki.tj ú cich spieva ť 
"quasi-latlnčinou", kuchynskou latinčinou deformovan é 
latins ké slo vá, s lová s nejasn ým významom. U všetk$icll 
t roch autorov je sémantickSi v$izn am · textu nep ods tat
n ý, dôležitý je ibá .sonologickSi. obsah tex.tu, pričom ar ti
kulačne je zaslúpená celá škála ·možností, a)<é !uclský 
hlas vôbec umoži'lu Je. · ' 

Na ús p_echu sP.omenutý.ch troch diel _(necb ýbali; ov~em, 

Dalšie ÍJozitíva festivalu: efektné Conti.nuum Jlľe 8 hrá
čov na bi1:ie násh·oje od Kazimierza Serockého, Mutuzlo
ni Witolda Szalonka (obidvaj a Poľsko ), so zvláštnym! 
zvu kmi vy lu dzovm1-ým i na dychových nás tro joch, Cvii!enl 
pdo Gydli Jana Kapra (CSSR) s obd ivuhodným s peváckym 
výkono m Jany Jonéšovej, Siebt;mgesang pre hoboj, orche~
ter , spev a r eproquktory o cl Hein:.~a Holligera ( švajčiar
sko), v k tor om bol au tor sú ča~ne a j só lis tom. 

Paralelne s radom konc.er tov kon a li sa schôdze Meclzl
ná r oclne j spo l o~nosti pre súčasnú hud bu , na ktorých do
šlo - po búrlivých d iskusiách - · !c odstúpeniu doteraj
šieho pr edsed níctva spol očnosti a jej dlhoročného pre
ziden ta - prof. dr. Heinricha S\robela. Ci ·n ovozvolené 
predsednlctvo bud e sch opné r íadit osudy spoločnosti za
hrľ\u.júcej 24 národných sekcií z celého sveta, ltkážu až 
nasleau]t.íce rokY... , · feter Kolmt• 

· .. 

Ustrice a klaviristi 
Paríž sa cudzincovi predstavf v každom ročnom obdob1 

s ÚlOu tvárou. NajvtičSl kontrast te medzi Parížom ľec
ným a zimnýin. Zatiaľ IJo v zime patr! výlučne "domá
cim", v lete sú Par!žanla ochotn! podelit sa o svoje 
mesto aj s cudzincami. V zime sa m6že ľohko stať, že 
hotelový sluha nemd ani najmenšiu snahu prehovoril 
s vamt inou reiJou ako materiJinou, zatiaľ lJo v lete 
automaticky spustí na vás prúd slov v nedokonal ej an
gličtine alebo nemčine. Parlžan te dvojnásobný patriot. 
Je hrdý na to, že patrí Francúzsku a za druhé, ·le - . 
čiastkou sveta, ktorý sa nazýva Par1ž. Je si vedomý 
toho, , že mu patr! tradlcia t kultúra koncentrovaná 
v tomto veľkom meste. · 

Pariž - tctto krdsautca Francúzska ukdže svoJe .príc 
taWvosti až neskdr o večer. l ba neskúsent cudzinci ci ľu
dia z provinct! td4 rza Pigale okolo ôsmet hodiny veiJer. 
Parížan sa preclu;fdza po hlavn!}ch uliciach až do pol 
noci, kde žiuot u!tcha priblt~ne o drul!ef hodine ráno . 
1'en, k to chce užt11at partžsky život, nemal by vy necha( 
návštevu pa~ážouého bufetu Lido na Ch. Elysées. Ne
mám obzvlc:i!Jť rád O.strice, ale v ParíZt som Jedol t ie 
naJlepšie a rzatlacnejšle aké asi na svete s.ú. 

Ten, kto chce písať o sl1ťaZl Margarete Long, ast by 
nemal plsať súčasne o ustriciach. Možno to každého 
nezaujlma, ale vypočuť st 37- krát Clzoptnovu Sonátu 
b mol, to t iež možno každého nezaujtma. Nuž, prepdiJie, 
že takto neoboykl e zaiJlnam svotu sprtivu zo súťaže, 
k1orti sa usporadúva v Partži každý druhý {nepárny 
rok}. Stítaž prebieha v naJstarSej koncertnef sdle Paríža, 

. na pódiu ktorej sa vystriedali pravdepodobne vSetci ver- : 
k~ výkonní umelci a ktorá - na rozdiel od parížske/ 
Opery - sa stala miescom p6sobenta popredných umel 
cov zo všetk.vch štát ov sveta. Saale de Gaveaux má a( 
dnes všetky predpoklady pre úspešný priebeh te 'to 
svetovej súťaže. Klavlr značky Stetnway bol velmi sta 
rostlivo vybraný - a nie zle. Keď som minulý rok 
v novembri mal možnosť na fiom koncertovať, bol som 
presvedčený, že Je to 'natlepšl klavtr, na akom som kedy l 
lzral. Súťaž Margarete Long spolu s konkUrzom Jaquesa ' 
Tlzl!Jauda organizuJe priamo pre ttíto súťaž vy tvorená · 
kancelária. Zoznam patrónou sa nient asi najviac. Sú to 
ľudia z oblasti politiky a .kultúrneho života. No najsta · 
bilnejšou zložkou sú · predsa l en poslucháči, ktorí sa 
zúčastňujú akcie patriace j medzi najvýznamnejsl e pod
ujaOa kultúrneho života v Par!l!l. Hovori l sorh . dokonca 
s niekoľkými, kto~t t rávill v sále časť svofet dovolenky 
a súkromne tipovali vUaza sútaže. Jury pozostáva ·z po
predných' pianistov., z ktorýc/z mn.otzt akt:tvne vys~upujtí, 
in/ už zanechali kOncertnú · iJin.nos(. V každom pripade 
zdôrazňuJem, že porotu tvoria osobnosti ;,pianlstickeho" 
sveta. Z nicl! Mal/nina, Kostu a Pálenička počuli at 
bratislavskí posluc!Táčz. 

Kandidófi sa zo sútaže na súťa~ menia. Kto sa je[ 
ra1. · zúčastní; strat l záujem o ďalšiu účasť a s humorom 
sa povráva, že si tým zachová mladosť. Podmienky sú
ťaže sú mimoriadne ťažké. Prvd kolo preveruJe kvality 
kandidáta · P''vou a štvrtou vetou Clwpinouef Soháty 
b mol . Možnosť voľby ďal.šieho päťminútov:"ro diel a·. dd 
adeptoui náde/, aby st zlepšil stll!rnný počet b.odou. Viac 
ako polovica pianistov sa po prvom kole rozlúči s prís
nou, na .balkóne sediacou porotou a s vyspel!ím pozor · 
ným publikom. re zaujímavé, že práve l) tomto prvom 
kole sa porota veľakrát nezi!odne s ndzorom publika. 
Zatiaľ čo kazliý tien poroty sa zaujíma Skoro výl1,1čne 
a rzegatítme stránky Interpretácie, obecenstvo pianistom 
praje a každý poslucháč sl vytvori blízky vzťah k nie 
ktorému interprétovi. V tomto kole organizátorom i po
rotcom záležt, aby bolo zachované dobré meno· súťaze. 
Pozoruhodné Je. že interprétl z východných štátov si 
prinášajú so sebou určitý respekt. lch nominácia - . po 
starostlivom uýbePe doma, po overeni sU u prelisúťa
žiach - dáva určitú (Jaranclu v úspech. 

Drulzé kolo ntá za úlohu osvetliť profil hudobníka, 
technickú zdattlOSť a zmysel pre stýl. Výber z Z'empero
uaného klavíru f. S. Bacha, jedna zo zt:lvazných Beetho
venových sonát a Usztovýclz etud patria medzi povinné 
skl adby tohto kola. Sem sa zaraďuje aj Rameau, na 
ktorom stroskolafú často ' i nddejni klaviristi. V každom 
P.rtpade majú nádej na úspec/z Iba tí, ktorí bolí pevne 
vedení pedagógom, mafú vyhranený profil, dostatočnú 
kondíciu a po stránke memortzačnef sú ľsti. Z 37 vý
konov ani ;eden nebol kollsauý, al ebo nezodpovedafúci 
nárokom. Tury liožadufe naprostú koncentráciu a .Hýlouú 
orientovanosť od pru~llo po posledný t6n. Omerne s na~ 
rastajúctm naptitlm zvyšuje sa a/ počet posluclzáčov, 
Popoludnt a vo večemých lwdinách semifinále sú všet
ky miesta obsadené a l ti na/náruživejší fafčlari sa 
uspokofa s prestdukami, ktoré povoľuJe predseda p'oroty. 

V dobe, kedy píSem tento článok, súťaž ešte trvá. 
Napriek tomu sí myslím, že o prvých miestach Sovietov 
nem6žu byť pochybnosti a teší nd s l to, že ntiš Fran!i
!iek Malý sa dostal do semifinále. Osobne som bol uchvá
tený hrou sovietske; pianlstky Tlmofejevove/ a hoci je 
na súťaži' zákaz potlesku; po skončeni jej vystúpenia 
sa nadšenie publika prejavilo vzrušeným §umom. fa· 
panskí reprezentanti p6sobllt dofmom, akoby kultúru 
!zry Bacha, Beethovena a Brahmsa hodľall exportovať 
do Eur6py. Amer ika, Kanada, Poľsko, Rumunsko. i Ta 
liansko neboli tentokrát dostatoiJne silne zastúpení. o to 
lepšie reprezentovalo Bulharslt·o. Ako .by sa tam prebú· 
dzal duch Sauerovho žiaka Liebiclza. ·Francúzsko bude 
popri ZSSR, faponsku a Č(lskoslouensku flrať asi vý
w ammí tllohu . vo finále, ktoré som, . žiaľ,- nemohol 
vyčkať. Po prlchode domov som st vypočul koncert .A. 
Cattarinu a .na základe dotmov z Part !la spm premýšľal 
nad tým, prečo tento poctivo nadobudnutý matel'iál ne
preniesol clo slÍťaže Margarete 'Long. Jelzo Brahmsove 
variácie · a ;eh o Stravlľ!Ský t Prokofiev I ako prídavokj 
by ' určite .. zavážili. Kde te . chyba tejto skromnosti? 
V menše; ·amb.íciť? To iste nie. te pravý d6vod - už len 
preto, lebo podobný recttal ,vy!.aduJe tvrdú prácu, kto
rd bola napokon dob,re prezentovaná. 

. l MJCliAL KARIN 
\ 
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P;edsavzatie [ln1 k torému sa 
dospelo na vla.i'lajšej, augusto
vými uda losťami prerušenej III. 
p rehliadke mladých inte rpré
tov v Trenčiansl,ych Tepli
c iach], striedať dvojročnú pe
riodicitu tejto akcie každý 
druhý rok usporadúvanlm cyk
lu lwncertov vždy v inom slo
venskom 1\úpelnom meste, ne
bolo iba "piom desiderio m" 
organizátorov, alEJ realizovalo 
sa už tohto rolm v dl'íoch 2. 
až 9. júla. Na rozdiel od pred
chádzajúcich prehliadok, pri 
organizovan! a finančnom za
bezpečovani ktorých sa podie
lalo Ministerstvo kultúry spolu 
so Zväzom s lovenských skla
dateľov, tohtoročná prehliadka 
mladých interp rétov na Sliači 
bola výsledkom prípravných 
p rác, ·úsilia i finančného za
bezpečenia výlučne koncertnej 
sekcie Zvtlzu slovenských skla
dateľov. 

Slia!:sku prehliadku tvorilo 
5 koncertov, na ktorých vy
stúpilo podľa plánu 15 sólistov 
a jeden ensemble. Nóvum akcie 
bolo vo vyhranení dramatur
gie a v účasti mladých umel
cov aj z českých hndolmých· 
učilíšť. Na jednotlivých pod
ujatiach sa totiž predstavili ví
ťazi v prednese českej a slo
venskej tvorby z Manifestač
nej jubilejnej sfiťa~e (pri prí
ležitosti 50. výro!:ia vzniku náli
ho štátu) ;,; roku 1968 v Pra· 
he a Súťaže vyso kých škôl -
AMU, JAMU a VSMU o najle p
ši prednes slovenskej tvárby, 
.k torá sa konala v Bratislave 
na jar tohto roku. 
čo do množs tva účinkujú

cich [počtom 6) viedli klaviris
ti. Škoda, že z českých vys okých 
šM! vystúpila iba jedna pia
nistka - Jana Ka!iparová, žiač
l' a prof. Maxiána z AMU, kto
rá v Smetanovej etude Na bre
hu moi'ském a v Troch sklad
bách od Klementa Slavického 
ukázala vyspelú techniku naj
mä prs tovú a oktávovú, zmysel 
pre plasticl\é vedenie vedúcej 
kantilény, no súčasne l nedo
statočný fyzický fond pri tvo
r ení dynamických vrcholov. Je j 
naturel je prevažne lyricko-po
etický, jej· p re jav podložený 
pamäťovou istotou, má hra v ú 
filigrárnosť, . zreteľnos ť , ryt
rhickú pregnantnos ť a noblesu. 

Zo slovenského pianistické 
ho dorastu najucelenejší výkon 
podal Stanislav Zamborský z 
Vš MU (žiak profesora Macu
d zinského) . Jeho výkon v So
ná te es mol od Leolla Janáčka 
niesol všetl'Y znaky vyvážené
ho zrelého p rejavu. Ume leckií 
presved čivosť, suverénna 
technika, veľké dynamické 
možnosti, kvalita tónu i v dra
matických vrcholoch - proti
postavenie elegického výrazu 
s qramatickou drsnosťou patri
li v ideálnej syntéze k vrcho
lom prehliadky. Z am borský je 
talent s vefkými nádejami a 
budúcnosťou. 

Pečať výrHznej osobitos ti 
niesol 1 výkon sk romnej Da· 
niely Varínskej. Jej svet je sve
tom poetického čara, ohňostl'o
ja farieb, čo najširšieho s pek
t ra na jmä v tých najjemne jšlch 
odtienkoch (Parík: Piesne o 
padajúcom Ustl] . Prvé d ve čas
ti Cikkerových Tatranských po
tokov sotva si možno pred
staviť zahrať s ešte väčšou 
muzikalitou, s deliká tne,jším 
tieňovan !m farieb pri zacho
van! zreteľnosti a perlivost! tó
nu i v tom na jjemne jšom pia
nissime. 

Pavel Kováč (žiak prof. Ma
cudzinského na VSMU l demon
š troval p redovše tkým s voju 
starostlivo vypestovanú b r i
lantnú techniku, ktorá suvere
nitou a p r ociz!tou vnucuje ne
raz do jem samoúčelnosti. Ko
váč preds tavu je predovšetkým 
ty p skô r racionálne tvoriace
ho, ako in tuitívneho interpré
ta . hn ponujúci výkon poda l 
na jmä v interpretHčne proble
maticke j Kafendovej s ld adbe 
Na prelome, i k ed sa domnie
vam, že mies tami n iekto ré gra
dácie mohli byť hutne jšie a 
dramaticke jš ie. Slavického 
Toccata s lúžila k exl\ibícii vir
tuóznych možnost!. Šlmda , že 
sa v ne j Kováč ·nedokázal vy
hnúť menšiemu pamäťovému 
lapsusu. 

Eva Pet achová, ta kisto žiač
ka prof. Macudzinského je ty
pom húževnatej, ser iózne p ra
cu júcej k lavir is tky. Je j r ast od 
.vla i'íajšej p reh liadky je evi
dentn1 a sympatický. S veľ
l,ým elánom, sol!dnym tech
n ickým zvládnutím a so š i.ro
ko využitým bohatstvom svo
jej fantázie stvárnila náročnú 
Sonátu cis mol Juraja Hatrika. 

· Jozef Vináry Tžlak 'ilóc.,Fť~ 
šerovej z V$ MU J v Rumun
skej ·raps6dU Negree od D. 
Martinček~ ukázal značný !ms 
cesty v úsilí prekonať svoj vý
bušný temperament. I napri.ek 
nesporným výsledkom zostáva 
v jeho nas ledujúcom vývo ji 
problémom číslo jedna podria
denie fantázijnej zložky a u
meleckej bezprostred nosti dis· 
ciplinovanosti a rozvahe. 

Ďalšou, najpočetnejšie obsa
donmi skupinou na Sliačskej 
prehliadke boli speváci. Mnohí 
speváci, žiar, dokázali, že bu· 
dúci umelecký vývoj bude sa 
pohybovať skôr po línii oper
ného žánru ako komorného 
spevu. Zdá sa, že na našich 
vysokých školách sa pestuje 
zväčiia technika, pohyblivosť a 
zreternosť hlasového pre javu, 
čistota intonácie a schopnosť 
čo najintenzívnejšieho hlaso
vého fondu , menej už diferen
covanosť tónu, kultivovanosť 
prejavu, ktoré sú conditio sine 
qua non komorného prednesu. 

V rebl'!čku najpresvedčivej 
šlch lwncertných výkonov ne
sporne vedú nosite ľky prvých 
cien - Anna Kratochvílová, 
žiačka prof. Tomášove j-Vavr
dovej, v!ťazlw v Súťaži vyso
kých š kô l a Magda Hajóssyo· 
.vá, poslucháčka VŠMU (prof. 
Hrušovská J - nosite ľka I. CB·· 
ny Manifestačnej súťaže v Pra
he. Kratochv!lovej prejav ne
sie znaky serióznej práce p rá· 
ve na hlasových finesá ch, snáh 
o čo najširšiu d ynamickú pa
letu. Zásluhou vysokej inteli
gencie, intenzívneho pr ežitia, 
má jej p rejav znaky osobitos 
ti a presvedčivosti (Kafenda: 
Kuku!:ka a Suchoň: Ad astra]. 

Hoci Hajóssyová zalwn1Hla 
iba II. ročn !k VšMU, zásluhou 
s vojho talentu a dobrého h la
sového vedenia preniká je j 
účinkovaúi e dos ť čas t o i do 
mimoškolských al,cií. Je j hlas 
je schopný veľkej ohybnosti, 'je 
príjemný, sýty a dostatočne 
lmltivovaný. Jej vývoj zdá sa 
by ť priamočiary - s neustá
lou vzostupnou tendenciou. Je 
vysloveným typom nielen kon
certnej , ale i opernej speváč
ky . 

Ján Ba jer, (poslucháč zas!. 
umelca K. Berman a na AMU ) 
mal nerahkú ú lohu. Interpre
toval výber troch zo známych 
Cigánskych melódií od A. Dvo
i'áka a Suchoňova Bačovské 
piesne. Handicapom j'eho kul
tivovaného prejavu bol inten
z!vny sklon k lyr ickému pre
javu, l\ torý - zdá sa - i ve
den ie pedagóga podčiarkováva. 
Bačovské piesne muli síce pre· 
myslenú výs tavbu od lyr ického 
výrazu vystupňovaného k tem
peramentnému záveru , no Ba
jer nevystihol p ravú s lovenskú 
zdržanlivosť, ktorá práve svo
jim sostenutom vyvolá va na
pätie. V temperamentnom zá
vere zase nemiestne, lyricky 
chápané počiatočné sos tenuto 
p r ipadalo vyložene nea dekvá t
ne k ľudovému prejavu. 
Veľkou prednosťou Roberta 

Szticsa, poslucháča VšMU 
(prof. Godin) je krásne zafar
bený, kovovo zne júci basbary
ton s mohutným fondom. Ma
ďarský pôvod talentovaného 
speváka, dnes už angažovHné
ho v SND, cltiť však ešte vo 
výslovnos ti sarnoh lásol,, .Lyric
ký p rejav nie je Szi.icsovou do
ménou. Presve dčivejšie tvorí 
vo vzrušenejšich, t emperamen
tných a patetických p iesňach 
(Ferenczy: Kytica lesná, Ka
lenda: Tri piesne na básne Já
na Smreka]. Szi.ics alm operný 
spevák má pred · s ebou nespor
ne sľubnú kariéru. 

Alžbeta Bukovecká-Seereine
rová, (žiačka prof. Hrušovske j 
z VSMU] prednies la niekoľko 
časU Ebenovho cyklu šestoro 
plesni m!lostných a náročný 
Suchoňov cyklus Nox et soli
tudo. Jej mezzosoprán má ver
mi pekné zafarbenie, je ohyb
ný. Momentá lna d is pozícia tvo
rila však, najmä spočiatku,· u 
tejto speváčky pr ekáž ku pri 
uvoľnenejšom a . presvedčive j
š om pre jave. 

Vysokú úroveň českej hus 
listickej školy reprezentovali 
dva ja mladí umelci. Slmda 
však, že jn;e absenciu Slová
kov odpad la nám akákofvek 
možnos ť pre porovnávanie . De
vätnäsťročná Marta Tupá, na
priek pomerne n ízkemu veku, 
je už poslucháčlmu Il. ročn!ka 
AMU v t riede p rof . d r. Placka 
a je j výkon nesie znaky v yvá
ženého zrelého p r ístupu. Jej 
intonačne a technické schop
nos ti vzbudzuj ú úctu a umož
ňujú mladej umell,yn! dosiah· 
nuť s trhujúce tempo. Tupá je 
vyloženým Iwncertnym typom 
vyrovnaného natu relu. V ďal
šom vývoji žiadalo by sa za-

merať ná eš te výraznejšie pod
čiarkovanie Ind ividuality (Mar
lind: Sonáta č. 3, Suchoň: So
natina op. 11]. 

Na tom, že druhý koncert 4. 
júla bol až prlliš krátky, za
slúžil sa jediný poslucháč 
konzerva tória na prehliadke 
husli ta Jil'i Panocha, 1\lorý 
predviedol zo Suchoňovho Po
éme macabre iba úryvok, za
tiaľ čo uspor iadatella právom 
očakáva l i komp letné ·d ielo. Ta
kýto vzťah k tejto skladbe vr
há na Panochovho pedagóga 
(dr. Mi ce k) divné svet lo a 
núti k dojmu, že interprét s i 
ok liešteného Suchoiía vybral 
pre sú ťaž fot·málne, aby totiž 
zahral niečo a j od slovenské· 
ho sldadélteiH. Ak odh !iadne· 
me od te jto skutočnosti , mu
síme výkon Panocllu hodno t i ť 
slwtočne vysolm . Jeilo tón 
priam vyžaruje su gestfvn osť , 
in tBnzitu emocioná lnoho prežl· 
tia. Jeho technické nadanie je 
obdivuhodné a je ho p rejav 
priam strháva svo jou bezpro
strednou v italltou (Rapsódia 
od Jind~icha Falda) čím tvori 
p1·iamy p rotipól k vyrovnané· 
mu umelecl\ém u typu Tupe j. 

Podobná situácia ako u hus
listov, vytvorila sn aj u če · 
listo v, !\de taktiež nebol n i ja· 
ký zás tu pca z VSMU. Jed inú 
útechu . môže nám poskytnúť 
posluc !H1č . Richard Vandra 
(lAMU J, l\ tOrý so S. Zambur
ským [poslucháč VSMU) vy
tvoril vyn ika júce d uo. Tá to 
dvojica má za se i.Jou uZ ra d 
spo ločn ých vystúpen i, ku !'to · 
l'Ýlll treba pri po jiť i získanie 
IV. ceny na VI. medzinárod· 
ne j sú ť aži v holandslmm 
Utl'ech te. V 2. sonáte od B. 
Mar liníi do lwnca naštudoval 
Zamborský svoj par t s pama ti , 
čo svedčí pri najmenej o vyn i· 
ka júce j pohotovos ti , usilovnos
ti a pamä ti. Po stránl<e ume. 
lecl, e j tvor i11 mlad í umelci ide· 
á lne sa doph1ujúcu dvojicu, 
l<torá svoje prekypujúce· bo· 
hatstvo citu a fantázie dokáže 
sputnať príkladnou ume leckou 
rozvahou. Per fektné zdoláva · 
nie techn ických úskalf je u 
o bid voch h1•áčov samozrej
mosťou. Získan ie I. ceny na 
Manifestačnej súťaži treba 
poklada ť za logický výsledok 
ich spoluprAce. 

Tomáš Koutník, posluc!Hí č 
AMU v triede prof. K. P. Sád
lu u pú tal kr.ásnym sýtym a 
ušľachtilým tónom v ka1it iléne, 
hlbkou výrazu. Jeho umelecký 
p re jav nes ie sa v znamení lo
gického zdôvod nenia koncep
cie die la a miestami sa nedo
káže vyhnúť prilišnému pre
špekulovaniu [napr. v Polke 
od Michala Vlleca]. 

Výkon Tria VšMU {M. Sta
rosta - k lavír, Peter Michali
ca - husle; J. Alexander -
violončelo J v O!!enáiiovom Triu 
op. 36 a v Piatich krátkych 
skladbách od B. Martinu je 
vydarenou rep!'lzou časti pro
gramu, s ktorým sa tent o en
semble predstavil už vlani v 
Trenčianskych Tepllciach. Dú· 
fajme, že angažovaním J. Ale
xandra v SKO s a ďalší ras t 
a obohacovanie r eper toáru 
tohto súboru nezastaví. 

Prehliacllw mladých in ter
pl'é tov na Sliač i sa skončila. 
Po stránke umeleclm j bola ne
spom ým pr!nosom. V otázke 
návštevnosti nemôžeme však 
konštatovať, že by splnila svoj 
cie l. Vlado Ci~ik 

Kriesenie 

avantgardy 
V čase, k torý obyčajne "za· 

váňa" uhorkovou sezónou, 
uviedla Janáčkova opera štát
neho divadln v Brne kfúčovú 
inscenáciu práve skončenej 
sezóny - Schonbergovu mo
nodrámu Očakávanie (Erwar
tung ) a javiskovú podobu Ho
neggerove j Jany z Arcu na 
hranici v r éžii prof. Miloiia 
Wasserbauera, na scéné Vojti!
cha š tolfu a pod ta ktovkou 
Václava Noska. Schonbergova 
monodráma patrí k na javan t
gardne jším pre javom skladate
ľa a právom je označovaná za 
východis lw nap.ríklad p re We
berna. Dvadsaťdeväťminútová 
vízia s triedajúca tieseľí, hrô
zu, nádej a výbuchy vll.šne so 
záverečnou bo les tnou apa tiou. 
je dnes jedným z e lemen tá r
nych dokladov hudobného e x 
pres ionizm u so vše tkými cha 
rukter istickými r ysmi. Ľudský 

hlas je využitý v kra jných 
polohách , naj vyšš ill tóny sn 
rýChle Strieda jú S nilj iJ l h~\m i 
zmeny inte nzity sú tul' é nčl.h·· 

Jana HlaváčkoÍJá v titul nei 
úlohe H onegger ove; {an y z 
Arcu. Snímka: H. Sed!čl.č ell 

le, že ucho pos l u cháča preko
náva adaptáciu k hudbe, k to· 
rá je na prahu fyzickej bo·· 
lesti. Spodným t ónom celej 
monodrámy je rozpadajúc! sa 
a stále podmani vo fare bn)• 
prúd · neskorého l'Omantizmu, 
na l'to rý autor Plesni z Gurre 
nemohol zabudnúť. 

Ako pristúpili b rnenskí vy
kladači toh;to posols tva mo
demej hudby l\ svoje j úlohe? 
Predovšetkým treba povedať, 
že .veľmi zod povedne, pokiaľ 
ide o zvládnutie 11á ročnej par
titúry. štyrids aťpti ť rolwv po 
svetovej p remiére v Prahe, v 
dobe, kedy eš te doznieva ve· 
do mie Mltropoulosovej nah rú v
ky s Ne wyorskou fi !harmóniou 
a kedy vzn ika jú. Boulezove 

. vzorové r iešenia op ier med zi
vojnovej avan tga r cly, mus el 
Václav Nosek nadvHzova ť s 
orchestrom na prerušenú tra
d!ciu d vadsiatych a trids ia· 
tych 1·okov. A nebola to tr a
diela malá ; veď naprik lad v 
marci 1925 dirigova l Fran tišel\ 
Neumann kompletné prevede
nie Piesni z Gune za pritom
nos ti samotného Schonbergo , 
o dva . roky nesl1ôr , zazneli v 
Brne ukážky z Bergovho WO· 
zzel'a... Ale dosť s meditá
ciami. Brnensl\ý operný o r
·Ches ter zrejme vytušil, že 
pre jde previerkou technických 
a výrazovýc h kvalít a vydal zo 
seba maximum. Jeho výkon 
bol pozoruhodne farebný, v 
detailoch nechýbali ostr é !mn
túry a nedoš lo k typickému 
prehrá vani u či "zmazávaniu" 
ťaži,ých miest, alm sa to u nás 
čast0 s táva pri uvádzan í ex· 
presionist!ckých diel. Hrdink u 
očakávania v brnensl,ej insce
nácii vyt vorila členka Ná r od
ného d ivad la v Pra he Alena 
Mlková. Jej obdivuhodný vý
kon spočíva l na veľlwm a kle
nutom h lasovom oblúlw s 
kr lí.snymi altovými poloh ami a 
jasnými ostrými výšl\ ami, kto
ré mali nábeh k pa r lan dov ité
mu š týlu neskoršieho Scb on
be rga, k torý však zaznel i ba 
v náznaku a prebiehal v in · 
tenciách .In tonácie. Mildš 
Wasserbauer pracovfll na scé
ne s pra ktil{áblov a závesov 
yefmi úsporne a dosiahol clo· 
bove j atmosféry bez použitia 
historlzuj úcich p rostriedkov. 

Ale Wasserbauerovou "uJ,_ 
ciou" sa predsa len stala Hon
negerova Johanka z Arcu, !\to
rá pa trí k tomu najlepšiemu 
zo s kladatefove j oratórne j 

· tvorby. D!lému oratór ium -
opera vyriešil j ednoznačne a 
orig inálne. Umiestnil veľký 
.zbor na r ampu a zaľl doslova 
vyhnal clo výšky konštrukciou 
pomyselnej h ranice - pyramí
dy s využitim veľkého prfe
storu nového · d ivadla. Na 
pra ktikiíbloch te jto pyr amídy 
prebieha dynamicl\á čas ť ja
viskovej akcie, a to p rostred
n íctvom moderné ho baletného 
poňatia Ľuboša Ogouna. Vr
chol pyramídy pat rí hlavnej 
h l'dinke, kto rá .je t akto sym-

. bollcky vzdialená od zborové · 
ho lwmentiíru o od hie rHrchie 
sudcov. Sta tičnosť oratór ia je 
oživeml baletnými interjel,cia
mi v lwstýmoch, ostrých go
tických farieb ( Inez Tuschne-

. rov á l u v plných svetHích. 
Obmedzenie ·priestoru pre .po
hyb vzbudzuje ilúzi.u akéhosi 
farebného reliéfu , kto rý pre 
c.hádza neustálymi prémenami. 
Wasse rbauer ovi sa podarilo 
vďaka úzkej (dalo by sa po
vedať - teamove j) spolupráci 
s vý tvéirníl<om chorrlDgrafom 
a zbormajstrom (Jozef Pančíl' ] 

prel\lenúť hroziace nebezpe
čenstvo "preťažene j " gradácie, 
l'torá v Honeggel·ovej hudbe 
je podľa ná~ho názoru· s krytá. 
Scénické oživenie niektorých 
partov, v ktorých je orche· 
ster iba znamenite "nahode
ný" (na spôsob filmove j hud
by L rozhodne ucelilo inscená
ciu. Herecké i spevácl\e výko
ny bo li do!Jre p r ispôsobené 
zálda dnému zá me ru réžie a 
na vyše sa veľmi dobre da r ilo 
rad u p redsta v i teľ ov [uveďme 
nspoií M. lllaltušiakovú, J. 
škrobánka, J. Zahradníčka a 
V. Krej čika). Mimori adne 
š ťastnú ru ku muli inscenátori 
vo výbere ti tulnej predstavi
teTky - Jany Hlaváčkovej. Je j 
Johanka bola detsl\y prostá, 
dievča či stého srdca, bez pá · 
tos u · a s veikou mravnou s i
lou. 

Nové inscenácie hudby XX. 
storočia na scéne brnenského 
Janáčlmvho divadla sa iste sta
nú s tr edom pozornosti zahra
ničn1ch návštevnikov me dzi· 
nál'odného festivalu Mus ica vo
calis . Wasserbauer na'dviazul 
na líniu s vojich úspešných 
orató rnych ir'scenácií aktmi 
bo li napríklad: Fibichova Ne
vesta messinská alebo Janáč
kove Výle ty pána Broučka. 

Mlloll Sti!droll 

Djamileh 
Pos ledným ope 1·ným sloven• 

ským divad lom, i1 toré zalwn
č ilo svoju s ezónu 1968/69, bo
la banskobys tricl'á spevohra 
DJGT [hoci by ju už bolo na
č ase premenovať n a operu! ]. 
Diía 12. júlu uvied la Bizetovu 
Djamíleh a baletné stvárnenie 
Strat1Ssových va lčíkov pod ná
zvom Stra ussiána. (Pôvodne 

· mala pi'VÚ polovicu večera za
pliía( BeneSova o pera Cisáro
ve nové ša ty. Lež vzhľadom na 
svoje špecifické podmienky 
rozhodli sa Bystričania tento 
plán modifilwvať - je to po
chopiteľné, ve d Hni v Bra tisla
ve nemá táto skve lá novin ka 
tai{ý ohlas u obecenstva, aký 
jej p rávom náleží ). . 

B.izetova ranná práca (ťažko 
ju nazva ť dielom ) je v mno
ho m poplatná konvenciám s vo
je j doby a miesta, v ktorom 
vzn iJ<Iu -- de t zasad,lillý do 
or ient álneho p rostreô ia, je 
jednod ucllá ľ úbostná zápeltka 
(s amo zre jme s happy. endom), 
hud ba vyrastá zväčša z tradí
cie f ranc úzskej lyrickej opery, 
spest renej exotickým lwlori- . 
lom. Ná jdu sa vša k miesta 
preclpovednjúce nes koršiu Car
men - i ked sl\ôr len v ná
znakoch. Zaujímavé je však, že 
h lavná postava je určená al
tis tl'e a že uzavreté člsla spá· 
ja próza - presne .t ak, alw 
v Carmen, kde r ecitatívy boli 
pr lkomponované až dodatočne 
(po Bizetovej smrti] E. Gul· 
raudom. Nesporne je to však 
opEra účinná . 

Inscenačnú s tránlw Bizeta
ve j Djnmileh dostali do rúk 
brat islavskí umelci: režisér 
Branislav Kriška p ripravil jed 
noduché, vkusné aranžmán v 
pôsobivom výtvarnom rámci 
scény výtvarn!ka Pavla M. Gá
bora a v pelmých, farebne 
zladených kos týmoch Heleny 
Bezákove j. • Veľmi dobrá bo lu 
tiež re-lísé rova p r lí.c a so svet
lo m. Z tro jice h lavných p red
sta v i te ľov dominovala . Helena 
Cihelniková v titulne j úlohe: 
má vynika júcu po hybovú kul
túru (podmienenú jej balet
ným glwlen!m - zišlo by sa 
i inýl1l operným speváčl,am ], 
vie nádherne narábať s ruka
mi, senórny h las s pomerne 
dobro u z rozum iteľnosťou (kto
rá nebola spoč iatku jej silnou 
stránkou ) a dobrú techniku, 
umožňujúcu je j p rekonať znač
I1é ná roky vokálneho partu ( i 
v tom su · prejavuje Bizetova 
nesh1s enosť, že exponuje s ó· 
listov až na hranice rozsahov 
toho-l\torého h lasového odbo
ru ). Bolo to jej rozlúčkové 
predstavenie s Banskou Bystri
cou: odchádza do Opavy. Ostá
va s íce spievať i v spevohre 
DJGT na čiastočný úväzok -
ale to je len prechodné r ie 
šenie. Podobne je tomu aj s 
predstaviteľom Husuna Joze· 

. fom Konderom, k torý sa vr a· 
cia po desiatich r okoch do 
Košíc ; jeho s t1:a ta bude pre 
Bans!{ú Bystr icu zvlášť citeiná 
- tenorlstov je veil'ý nedo
sta tok. V úlohe Splendlána vy
tvoril š tefan Babjak zaujíma
vú figúrku komického razenia, 
h lasove veľmi sviežu. 

Hudobné naštudovanie Bize
tovej al, tovky pripravil d iri
gent Vojtech Ja~nra ; bol núte
ný sia hnuť i l' iu~trumentač-



Mm zása!lôni. Orchester -
okrem niekolkých výkyvov -
podal svoj štandardný výkon. 

Javora d irigoval 1 druhú po· 
lavicu večera, kde si všetci 
hudobnfci s chuťou zamuzicf
rovall. Pre divákov bola 
Strauss!ána pas tvou pre oči -
vďaka p remyslen ej, v dobrom 
slova zmysle efei{tnej choreo· 
grafll jozefa Zajko a. It. (pri· 
p rav!l aj velmi pekné tanečné 
člslo v Djam!leh) . Zajkovou 
zásluhou sa technická úroveň 
banskobystrického mlnibalet· 
ného súboru cite rne pozdvih la 
- a tak sú vše tky predpokla
dy, aby v budúcnosti pripravil 
dalšie úspešné predstavenia. 

Piešťany 
v polčase 

Igor Vajda 

.Koncertom Slovenskej fil· 
harmónie 5. júla sa uzavrela 
prvá polovica podujati XIV. 
piešťanského fes tiva lu, ktorý 
trvá od 20. júna do 2. augusta 
t ohto roku. 

Tohoročný Pieš ťanský festi
val prebieha pod záštitou ná
rodného ume lca Eugena Su· 
cboňa. Prof. E. Suchoň v svo
jom otváracom prejave hovoril 
o význame h ud by v živote člo
vel{a a ocenil prácu všetkýc!J, 
l{torf prip ravi li v sťažených 
podmienkach XIV. piešťanský 

festival. 

Po slávnostnom otvoren! vy
stúpili Mad rlgalisti pri Slo
venskej fil harmónii za dirigo· 
vanla Ladislava Holáska. Tento 
súbor sa uviedol verml dobre 
a ukáza l svoje umenie v 
skladbách, ktoré vznikli na 
Slovensku v rôznych š týlových 
obdobiach, počnúc polyfónnou 
hudbou 17. storočia ( J. Šim
bracký. Z. Zarevutius) cez kla
sikov s lovenskej zborove j tvor · 
by , až po ukážky najnovšfch 
snaženi v tomto žánri ( J. Zim
mer, J. šimai) . Madrlgalisii 
hravo a s rahkos ťou zvládli 
aj najnáročnejšie t echnicl{é 
miesta. Ich prejav sa niesol 
v znamení !n tonačnej čistoty, 
štýlovej vyhranenosti a zmysl u 
pre architel< to ni ckú výstavbu 
sk LHd ieb. 

Po koncc l.'te Madl'lg al istov 
ma l podla programu nus ledo· 
va ť vežový lwncert Fanfárové· 
ho súboru Konzervatória z 
Bratlslavy. Pre hustý a vytr· 
valý dážď sa napolwn fan fá· 
rist i u ch ýlili pod a r kády lie
čebného domu Slovan. Pod ve · 
denrm jaroslava Beneša pred· 
v tecll! svoj p rogr<un, zostavený 
zo skladieb 16.-18. storočia . 

Mlad! poslucháč! kon zervató· 
ria sa úspe~ne zhostili svojej 
úlohy a dodali s lávnostný lesk 
otvoreniu festivalu. 

Nepr iaznivé počasie post ihlo 
aj obidve opery , ktoré sa hra 
li v prlrodnom amfiteá tri. Pr· 
vé operné p redstavenie bolo 

v sobotu 21. júna. K večeru 
sfce presta lo pršať, ale chlad 
a h rozivé m1·ačná mnohých od
radili od ná vš tevy opery. l 
napriek tomu sa zišlo dosť m!
lovnfkov operného umenia na 
Verdiho Nabucca, s ktorým vy
stúpilo SND z Bratislavy. S 
tou to Inscenáciou zožal! naš i 
umele! velké úspechy vo Wies
badene v NSR, preto sme ju 
sledovali so · zvýšenou pozor· 
nosťou. Zo speváckych výko
nov najviac zaujali Ján Kyz. 
link a. h. v úlohe Zachariil.ša 
a Elena Kittnarová ako otro
kyll.a Abigall. 

Presne o týZdeň hosťovalo 
na Piešťanskom festivale štát
ne divadlo z Ostravy s operou 
Manon od J, Masseneta. Op!iť 

sa ukázalo, ako škod! festiva· 
lu - a piešťanskému kultúr· 
nemu životu vôbec - odkla
danie výstavby Domu umeniu . 
Do prfrodného amfiteátru pri· 
š lo Iba 400 najvernejšfch , kto· 
rí sa nezľal{li nevľúdneho po
časia. Okrem počasia preve
rovali lásku k umen iu I trys· 
kové .lietad lá , ktoré ne2 iadú· 
·cim spôsobom "spestrovali" 
partitúr u opery. Najvilčšf zit· 
ujem sa, pochopiterne, sústre· 
di! n a spevácky výkon pieš
ťanského rodál;a Jozefa Ábe
la. Mladý s pevllk sn doma dob
re uviedo l v ú lohe rytiera Des 
Grleux. 

V d ramatu rgii PiešťnnskélJo 
festivalu s!! každoročne pamä· 
tá i llé! na)mladš!ch twnzu· 
menlov umenia - na deti. 
Totho rok u Im predviedlo Di· 
vadlo J. G. Tajovsl{ého z Ban · 
skej Bystrice s pevohru Júliusa 
Kowalského Rozprávka pr! 
prasli.c t. Ztaci nielen z Pieš (an , 
ale af zo ši rol<?íbo okolia pri· 
jnli Rozprávku ako vl~<mé 
s pes tren ie posledných dn! 
školské ho rol<u. 

Prevél~nú Čftsť Piešťanského 
fes livu lu tvoria koncerty. V 
konce rtn ej sá le Slovnnu vys tú
pila doteraz trikrá t Slovenská 
filharmó nia a na komomom 
lwncerte Slovensl{é kvarteto. 

Na pr vom symfonickom kon
certe sa predstavil austrálsky 
dirigent John Hopkins a ame· 
rický husli sta Bernard Kun 
dell. ú vodná predohra G. Ros · 
s lniho Struka zlodejk a vyznelu 
velmi pel<ne. Mene j sme uz 
boli spolw jnf s Mozartovým 
Koncertom pre husle a orches· 
te r č. 5, A dur, K. z. 219. Só· 
iisltl Sil prejavi l a l\0 priemer
ný huslistu. l< to rý nevzbudi l 
pozornosť ani technickým, a ni 
muz iká lnym pt·ejavom. Orches
ter zosta l vera d lžný vyrovna · 
nej s úhre u citlivému sprie
vodu sólis tu . Na záver Iwncer· 
tu odznela Symfónia č. 4, B 
dur, op. 60 L. v. Beethoven a, 
ktorá nBv yzne la dosť presved· 
člvo a p ôsobila matným doj· 
mom . 

Dňa 29. júna mal d lrlgovaf 
Slovensl>ú fllharmónlu tu llan
sky dirigent Carlo Zecchl a só
listom koncet·tu mal by t jeho 
krajan Fausto Zad ra. Nakofko 
obaja umelci od riekli vys túpe· 

Djura Jakšič tll riguje Slovenskú /llllal'món iu na XIV. piešťanskom 
fest ivale. Snímka: R. Palkech 

nie. zaslúplll Ich dirigent Zcle· 
nEH< Košler a rai{úSl<y k lavlris
la Alex. jenner . Ťažko hodnotiť 
výkon sólistu v Mozartovom 
Koncer te pre klavír u orches
ter G dm, K. z. 453, lebo na 
dosiahnutie hravosti a lesku 
mozartovsl<ej t echniky, spev
nos il a vrúcnosti tónu je tre
ba oln:c~m umelcových 
sch opnosti - aj dokonalý ná
stroj, l{torý, žia r, v Piešťanoch 
nie jB. Tento hand icap sme 
ľutova l i o to viac, že A. Jen · 
nera poznáme alw dobrého 
klavfi·Istu . Pri powvn t:ívani ďa l

šieh dvoch sklad ieb večera 

Haydnova Symfónia e mol 
"Smútočná" vyz,i e la podstatne 
lepiile a ko Mnzartovo Diverti
me nto č. 15, B dur. Tu naj · 
ruš ivejš ie pôsobil ! ČHS!é into· 
nm~né kazy n a jmä v p rvých 
hus liach . 

Zo dosia ! na jlepšie vystúpe
nie Slovensl;~) j filharmónie ., 
Pieš (unskom fest! va! P. možno 
označiť je j pos ledný koncert, 
na tno t·orn sm r. privltull juho
slovnnskP.ho dirige nta Djura 
Jakš!ča a DHI Ievn Grevesmlihla , 
m ladého husl istu z NSR. Dnes 
21· t:očný umelec sa ukázal v 
I<oncet·te pre husle H ot·chester 
E dur J. S Bacha vo velmi 
pr iazn ivom svet le a svojou 
istou hrou sl zís l<a l s ympatie 
obecens tvu. Poll taktovl<au D. 
[al<š iča zah rala SF Ba lfld ickú 
suitu , op. 9 od E. Suchoňa (za 
prftomnosti s l<IH<IatBCaJ a Ovo· 
ľtí l<ovu Vl. sym fón iu D dur, 
op. 58. Týmto koncerto m si 
ot•ches ter SF napravil svoju 
reputác iu po (H'ed r. hlíclznjúr.ich 
slabšfch výl<anoch na Pieš· 
ťanskorn festivale. 

Vydareným koncertom pr! · 
spelo do pt·ogramu festivalu 
Slovenské kVéll' leto. Jeho čle

novia dokáznll ud t•žať svojim 
výkonom obecenstvo v napätf 
počas ce lého l<o ncertu (J . Mys
liveček: Slá č ikové lwarteto C 
dur, E. Suchoii: Sláčikové 

l{va rle to op. 2, A. Dvol'iik: Slá· 
čilwve kvarteto "Amet•Icl<é" F 
dur , op. 96). Umele! ukázali 
svoj zmyse l pre komomú h ru , 
do lwnn lú súhru, vy~ol~tí llll1Zi · 
l<á' lnosť H téč:hnickú dolwna 
!osť, čo sa preja vilo najmä 
v n ňt•oč nej sk lad be E. Sucho· 
i\a. Na záver· pridali č lenovia 

Slovens!;ého lwm·t!Jla Alle· 
gretto p izicato zo Stvrlého s lá
č i!<Ového kvartet a B. Barlóka 
z vysol\ilj umelecl<e j úrovne 
toh to večera by sme radi uro· 
bili závliznú normu pre d ruhú 
polovicu Pteš fnnského festiva· 
Ju 1 pre jeho cTa lšte ročnll<y . 

Kornel Ouffek 

Finále sezóny 
Po umelecky úspešn ej XIV. 

koš ickej hudobnej jarl sa usku · 
točnilo záverečné podujatie 
štátnej filharmónie v Košiciach, 
lnorá v porad! ul': štvrtým Iwn· 
certom (dňa 25. júna l ukonči· 

la tohtoročnú hudobnú sezónu 
v Košiciach. Na programe od
znela su ita Mendelsohna-Bar· 
tholdyho Sen noci svl:itojlinskej, 
Mozartov Koncer t pre husle a 
orchester č. 5 A d ur K. z. 219 
(s hostujúc im arner icl<ým só lis
tom Bernardom Kundellom) a 
VII. symfónia L. van Beethove
na. 

Americký só lista d is ponoval 
sfce so lídnou techn ickou pri· 
pravenosťou, ale 'náš mu obe· 
censtvu ve lmi dobre známy 
koncert predviedol štý lovo ne
vyrovnane a tónovo pomerne 
matne. Orchester porl veclen!m 
Ladislava Ho loubka poda l svoj 
na jlepši výkon v Mendelsohno
vej s uite, hoci po1~iatočné Scher· 
zo trpelo urči tou rozvJ~čnosťou, 

ba a; nepre~nos(ami. Beethove
nova siedma symfóni a pre svo· 
ju nítročnosť l1 y si bola zaslú .. 
zila ešte viac prá ce - vo všet· 
kých n &stro jových si<Upiná ch. 
Treba clúľaľ , že sa tak stnne 
v nímc i prípravy celé l10 cyki;J 
Beetllovenov9ch symfóni!, ako 
·r.á kl adného kmeňového reper 
lodr·tl 'l lútnej ľi l h.m·mónie v Ko·· 

šic!acl1. -mp-

Brnensl<á 

rekapitulácia 

Z predstavenia opery P. 
Mascagniho Sedliak gavalier 
v Brne. 

Snlmka: R. Sedláček 

Sezónu 1968-69 otvot·tla v br
nens-kej Janáčkovej opere 
vlastne už júnovú prcdp rem ié· 
ra Gers hwi novej opery Porgy 
a Bess. Na uvedenie Ge rshwi
novej - dn es už ná t•oc\ne j a
met•ickej - opery sa čakalo so 
skutočným záujmom a (úpri m
ne povediac l aj s určitými po. 
chybnosťaml o to m, a lw bude 
vyzera ť českú podoba opery. 
Inscenácia (dirigent ]. Stych, 
réžia V. Vežnll<, výprava J. A. 
Sú lek, zbory ] . . 1\ublca a ~ll~; 
reogra fia L. Ogoun) "vy s la 
predovšetkým zásl uhou Vežnl
kovej vtipne j t'é:lie a Ogouno· 
vej majstrovs kej a náročnej po· 
hybovej pr!pravy celého s úbortJ 
a ko výborné hudobné divad lo. 
z Interprétov uveďme aspoň ti· 
tulnú dvojicu - výbomého 
René Tučka , ktorý s pflja tech
niku operného hlasu s " rov· 
ným" muzikiílovým tónom a 
výrazovým! polohami splrit'uálu , 
ako aj hosťujC! cu jarmilu Ru
dolfovú v úlohe Bess. Za zmien. 
ku stoj{ v l<aždom prípade 
Sporting Li fe Josefa Husn!ka. 

Veselohernou epizódou v re
pertoári boló uveden ie Miran· 
doliniJ Bohuslava Martinu so 
Sylvirlll Kodel<OvDu v titu~t:eJ 
(! luhe [dirigent V. ľ\osc l< , rel.ru 
N. Snltil, výprava ·· V. Stolfa 1. 

Koncom dece mbra zaznela 
opera t'sol!lavcl od 1\H t.'la I<o 
vul'ov lca. Dnes je i st 1~ , že Psn
hlavci ma jú s tále národno-po· 
littcký náboj, Ich hudobná hod
nota bo la vša l\ zre jme svojou 
dobou precenetHí. A ta l( je jeho 
hudba prekvapivo clvoi'(tkovskú, 
rovnako ako pozn á niektoré z 
tnštrumenlačn)'ch a sonlcl{ých 
efektov veristov a ich francúz· 
s k ych pred chOdcov. Reži jne sú 
práve tieto opery naj ťažšie. Re · 
žisér musi re~pelllova t zasta ra 
' lé libreto, pracuje obyčajne na 
scé ne, ktorá chce by ť "realis
tická" Jen v najzúldnclnejšlch 
obrysoch a tak sa chy l(i l<ažclej 
pr!leZitosli, aby inscenúc iu od
l'ahčll zo s tarooperných niino
sov. Tento zámer napokon sle· 
doval aj brnens k ý team Insce
nátorov (d irigent J. S tych, hos 
ťujúci reZisét• E. F. · Vokále!( , 
výtvam!k V. Stolfa, zbot·ma j
ste r J. Kubica a choreograf R. 
Karhónek ). Psohlavcl sa v jeho 
poňal! stali divl'ickou zúležitos· 
ťou a vcra~ným repe l'loárovým 
čfslom, čo je iste~e d obré. Zá· 
sluhu na tom má aj v9kon te 
noristu V. Pi' ibyla v ú lohe Ko· 
zinu u oboch predstaviteľov Lo
mika ra (J. Pi'lchys tal a E. Hru
beš ). Po premiére Psohlavcov 
sa vytvorilo ono znc'íme nap!i· 
tie uprostred sezóny, l<edy sa 
očakáva novfl inscenácia, ktot·á 
by d ala celkovému ťts illu dalšl 
podnet, Po Gershwinovej ope
re s!ce odzneli 3 premiéry, ale 
dobre sme c!tili, že ani jedna 
z nich nie je a z t·ejme nebud e 
vrcholom sezóny. O to nalieha
vejš ie sa čalwlo na novú Jfl· 
kovu a Wasserbauerovu insce
náciu Mozart ovlw Dona Giovan
ni/IO. Vedomie, že ide o "ope· 
ru opier", na ktorú s a sústre
lfuje v pos lednom ~~ase z'líujem, 
t•ozhodlo Zl'e jme o expe t·imen
tálnom charal<tere. Pri scénic
kom experimentovanl je možné 
fsť dvoma SllHl rmi. Bud' sa usi
lovať o nov ý vý klad · jednotll· 
vosll a ich pros tredníctvom a j 
celku (pri zachovan! základ· 
n ej idey diela ), alebo sa paM
si ť v y loži ť dielo rozdielne s 
do terajšou reprodukčnou tradt
c tou - hoci proti duchu epo
c:hy , v ktore j skladate ľ p ôsobil , 
alebo aj priamo proti jeho 
pocllke - po!{ia l ju m ôžeme· 

v je(lJ)otlivýcli' pr'rpaéioc!i pres
n ejšie určiť. Wasserbauer [zdá 
sa, že v tomto prípade zástan
ca druhého ty pu experimentu ) 
rozbehol" vo svojej inscen ú

~il naplno technicl{ý a.parát, 
Očarenie z technických mož
nost! nového divadla sa už 
predtý m stalo lwre kt!vom radu 
Inscenácií. Pokia !' sa technil\a 
nevymkne realizátorom z rúk, 
je a kýkolvek experi ment o
právnený. Akonáhle začneme 
cltlť prftomnosť projel{c!e, re
produkcíe a pod. , ako n ie vždy 
zdôvodnitelnú technickú manié· 
ru, potom sa stáva experiment 
Iba prehliadkou techn!cl{ých 
možnost! javiska. Miera Insce
nácii so spom1nanými atribút
mi bola Mozartovou operou 
zreJme dovŕ!iend. lnscendct,a -
ineil! pripravenei s veľkou vy~ 

nacheidzavosťou a radom výbor-: 
ných neipadov - doplatila na 
presgtenost technlckf}ml pro
striedlcamt. Navyše bolo mož
no celkom iahko odhaltt ne-< 
adekvátny rozpor medzi atmos
f érou plnou lrracionei lnych prv
kov, pripominajúcich /ca!ilf kov
ské v!z ie (televízny film o Mo
zartov/} a realitou, ktord išla 
až k ilustráci i . Usudzujem. že . 
tento rozpol' n.a!iiel novú podo
bu vo W asserbauerovom poňal! 
len v irracioneilnej rovine, za
tial čo racionalita napr. Lepo
reZia,. zostdva tá /std ako pred-: 
tgm. Napriek všetkým subjek-: 
t lvnym vf}hraddm bola inscená
c ia kumuláciou najlepšieh ume
leckých sli. 

Pt·edposlednou Inscenáciou 
bola osvedčená dvojica veris 
tických opier Sedltak gavalier 
a Komedianti. V inscenáciách 
takýchto výslovne operných zá
leZilostí sa v prvom rade oča-
1\l:ivajú spevácke výkony. O to 
viac s l zaslúži uznanie réžia 
Václava Vežnl ka, i{torl:i clol; ú
zala postavi ť obe opery do rea_ 
lily nie vzdialene j janáčkov

sl< émn nat tll'alizmu Je ] pastor 
kyne. V tejto súvislost! treba 
pripomenúť, akým významným 
podnetom bolo pre janúčka u
vedenie Mascagniho opery v 
Brne (1892 ), ktorú uvftal s 
nadšen!m. Vlí žnlk preklenul 
dlžku intermezza prvej opery 
bohatou drobnokresbou a poda 
ri lo sa m u vkusne zbavi( o
p1.~1'11 možnýc:ll h istorlzujúcicll 
tendenctf. Tt:íto jemn á aktua
lizácia sa dobt·e p revl'id za ob
vyJde v p ros tredí, ktoré je tak
mer nemenné (talians ky vidiel< 
- rov nal<O dobt·e a l\0 antiol{é 
pros tredie, za meni.tel né za dne
šok v Passoliniho fi lmoch] a 
V~žn!k je režisérom, ktory u
platňuje pri aktualizáci! star
ších opier výnimočný takt. In
scenácia sa stala vhodnou prf
ležitosťou pre host! bmenské· 
ho divadla a je dobré, ak má 
divadlo netuctovú réžiu obret .... 
bených opier. O pos lednej In· 
scenácii, ktorá patr! nielen k 
vrcholu sezóny, ale aj ku šp!č. 
ke posledných rokov ( Schon•. 
IJergovo Ot5akdvanie a flonegge
rova l olzanka z Arcu na hra
niCI/ sa p fše podrobne jši.e na 
in o 111 mieste. 

Zostáva niekoľko záverel!· 
ných pozndmok k uplynule/ 
sezóne v Brne. Nové divadlo 
postavilo brnenskg súbor pred 
fakt, že hrá na na;včtt5šef scé· 
ne v republike. Táto koncep
cla, k tord sa snaž! presadi( 
brnenskú operu a balet do dia
lógu európs/celw operného dl ·: 
vadia, má na svojom konte vý
razné úspechy. Do Brna pri· 
clzťidzafú významn! hostia a br-· 
nenská opera absolvovala zei · 
jazdy, ktoré Jej a českoslo
venskému opernému umeniu 
viac než prospeli. Ak sa podar! 
splniť v nove; sezóne vel'ko· 
ryst! zámery lnscendtorov, k to
ré mieria na opery 20. storo
t la, prospeJe t o kultúrnemu ži -: 
volu u nt1s a l!eská opera i ba
l et zaznamena/tí vedľa lYsl.' pre
mlt!r fk Einemovej opere Dan -. 
tonova smrť sa md priradi l at 
Proces podľa Kafku od to/zo 
istého autora} zahraničných 
diel aj pôvodnt! domdce novin
ky ( Havelka, Burghauser, Hur 
ntk, Horký/ . T3rnenskd opera 
by sa moll l a 1J niektorej z na
stdvaftícich sezón pokúsit o 
typ insceneicle, v ktoreJ by die· 
lo zaznelo v originlnCil e. AJ tá
to tendencia - svetom uzná
vanei - l!akd na naše pomery. 
Umelecké sily sú na · v{]šlce, 
takte ani v tomto smere si ne
mustme odriekal dríanle kroku 
so stíčasným trendom 

Miloš Stedroii 
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vé Olohy: zmeniť pôvodnú funk ci u dorná · 
ceho tanečného a hudobného folk lói'U a 
v umelecky náročnej podobe Ll káza ť jeho 
boha tstvo Jla javisku. Okrem malýc l1 mo· 
zallwvých obrázkov zo života dedinsl{ého 
!udu oslavujúce každ é ro čné obdobie iný
m! zvykmi, vzn ikli aj programové čís l a na 
vačše j p loche. Boli to v ý javy z h is tót·ie 
svojho nárocla, malé l'OZprá vkové balety 
1111 ľudové nt11nety, tanecn é suity, pies•1••
vé celk y, prierezy ľudovými obradmi, Jtl · 
vislwvé spracovani él vianočných zvykov, 
fašiangov, svadieb, priad ol< a iných, pocl!ä 
folklórnych tt·ad!cil určitého regiónu za
chovaných zvykov. Jedno bolo jasné pL'e 

. l 

Doua v ktorej žijeme prináša vera po
Aaučen!, okrúhlych výročí, zhodnoteni a 
prehodnotení, jubilel, zhrňujúcich poznat
kov atď. An i našu ku ltúru, ktorá počas 
je'dného štvrťstoročia zaži.la niekorlŕo peri
pétii, neobchádzajú tieto javy. Všimnime 
s1 ten folkló r - h udobné, tane čné a s lov
n é umenie nášho rudu. Oficiá lne s a vy· 
chvarova t .,do nebies", kládol sa za vzm· 
vše tkému, preto si dovoľoval narábať s nlm 
kde-kto a akolmfvek. Živelné serv!rovaniB 
ťolklóru a hlavne .,tie'Uolklóru" prinieslo 
svoje ovoc ie koncom päťdesiatych roko·.r, 
IHHJ' su ho vličšlncl ru cll u nás .,prejedla". 
Od vtedy ubeh lo cl esat rokov, k ým sa vz(a h 
konzumenta k fo lklóru normalizuje. Si tuá .. 
c ia jtl za posledné desaťročie samozrejme 
omnoho ťažšia, najmä pre in ter prétov, ak o 
p redtým. Pri náprave chýb sa vždy vyna· 
l<ladá na jmenej dvojnásobné úsilie na ich 
odst ránenie. ]e však treba takéh ot o, vôbec 
nie poetického či apoteózneho ú vodu, a k 
sme sa rozhodl! p!sat o SĽUKu, ako 20· 
ro l:nom jubilantovi? SĽUK - jediné pr o
fes lonfl lne teleso pestujúce folklórny žá
n eL' u l1iís - totiž na vlastnej lwži najlell· 
šie · poc i(u j8 vzťah konzumenta k fo lklóru. 
Ak by mu l SĽUK možnosť vyberať si sám 
vhodnú . dobu pr e svoje jubileum, oslavo
val by možn-o až neskôr .• , To však uz 
bude opať nové Jubileum. 

, tvorcov programu:· tr eba čerpal z bohaté
ho slnvenského terénu a surov9 tan ecll ý 
a hudobný materiá l citlivo up ravovflf a 
štylizovať. Umeleck y a techn icky ldeil l1; y 
inter prét·profesloná l, ho potom podával 
divií.kov!. Ci sa každému upravovAtefovl 
po'darllo citlivo zvá žiť do ake j miery u
mocňu j e jeho nápad terénny materiá l, sa 
lll{ázalo až v praxi. Hudobnú hodnotu pro· 
g ramu SI:UKu tvorili v m inu losti s kl adby 
tHíroclnýcll umelcov Jána Cikkera, Eugenu 
Suchoľía a Alexandra Moyzesa, tfalej im 
prsslonist!cky ladené l1o Šimona Jurovské· 
ho, folklóru veľmi verného Pavla Tonko 
vl ča, muzikantsky Citlivého Barto lomeJ" 
Urb!lnca, virtuózneho a harmonicky boiJa· 

1'anec zo stredného Slovenska: Podpolianska mlaď. 

Dvad sať rokov v život e umeleckého te· 
lesa , ktoré predtým nemalo svoj vzor, zn n· 
mená vera . . . Spoh tánne za ložen sr SĽUK 
bol výsledk om vlny oživovania f olldóru 
v povojnových rokoch. Zaldadalo sa vela 
súborov loká lneho, ale a · 

' téh o Júl iusa Móži ho, kompnkt'ného Tiborll 
Andrašovana a Iných. Menova ní skladute 
l la (okrem prvých dvoch) stáli zarove1) 
na čele SĽUKu ako jeh o umeleck! vedúci 
v jed notlivých fázach vývoja tohto teleqa , 

Andrélšnvan, Eugen Suchoň, Bartolomej 
Urbnnec, Július Móži , Mila n Nová k a !nf. 
Ku klaslcl{ým člslam programu SĽUI<u 
s trval9ml umeleck9m! hod notami radíme 
tance Dupák a Kuruci od národné ho um el· 
ca jána Oikl<era , Terchovské spevy od n á· 
rotlného umelca Eugena Suchoi'ía, goral· 
sk 9 tanec Drobná ocl júliusa Móžiho, Kre
sák a Bunlwšový ttmec od. zaslúžiléh o 
ltme lca · Bartolome ja Urbanca, tance Maľo· 
va nl zbojn!cl a Pod polianska mlacľ od za· 
slúžllého umelca Tll>ora Andrašovana a 
iné. Choreograľom vše tkých tancov je za· 
s lúžll9 u melec ju t'IIJ Kubánka - jeden zo 
zak ladajúcic h členov SĽUI<u . Slovenský te 
rén p O'Lllá Kubánka ve lmi detáilne: či Ide 
o jeho rodný Liptov a lebo Podpol'.anie, Sa
r íš či Zem p l!n, Horehron a lebo Myjavu. 
Tance z tých to oblasti popr i svojej zacha· 
vanej r á <?;OVitost i s ú pl-né nových Kublln · 
kových nápadov. 

významu. e osláv 5. vsrroči a 
Slovenské! o národného povs·tania za ložil 
sa at SĽUK. Prvýkrát vystúpil vo Zv~len:J 
na vyššl'e uvedených osla vách v r. 949 
SĽUK sa 'zrodil a začal šíriť svoje dobré 
m~~ -

Tvor covia programu tohto profesioná l· 
neh o telesa boli postavení pred úp lne no· 

Po nlekofkoročnej existencii SĽUI<u u 
iných vys pelých fo lklórn ych súborov u nás 
sa vykr išto lizoval n ový druh illJ clobn e] 
tvorby určenej pre sObory. Pr vky nového 
hudobného štýlu pre s úbory ukázal predo 
všetl{ým Alexander Moyzes svojimi Tráv 
n icaml pre ženský zbor, Zbojníckym a Ce· 
p!kovým tancom, ja rnou vodou [ na p!s<~ Nov? m r iad i te lom SĽUKu je zaslúžilý u

me lec TibOI' And rnšovan, sfubujúci sym
pa tlcky vera nového .. Po jeho nedo!Jrovof· 

n ou pre Lúčnic u) atcf. Skladby nie men · 
šieho významu vytvoril! ján Cikker, Tibor 

prezrádza stúpajúcu .,temperatúru" od 
Nováko.vho I. sláči kového kvm·teta až po 
60. rol{y nášho storoči a q. tí, ktor! sú 
ohcl.arovanl melosorrt, rytmikou a rnocla .. 
li tamt slovenského hudobného folklóru, 
JS o iJrovský počet : MAr t!n ú, Axmnn, Suk. 
Kunc, ,, . . Petr~elk a, Cerník, ' Fdlph.:t:h t, 
Sl\VOr, ({. Hába, Sm<Hek. Mil t'šíl\, F. Su· 
chý, Kašllk;· H laváč; J<u čera, Kolrou w k:· 
'a td'. ~Aiols Há ba si všimol, že menšie in· 
turva ly než pollóny nepoužíva: iba !u rlo 
vý Orient, a le a j spevác i niek tor ých 
m oravs ký ch a s lovensk9ch oblast í, lol 'IV· 
ne v piesňach holekačk ového a re,·ita 
t!vneh o clhtrokteru. "Zjistil jsem, lin in· 

Okamžiky nášho života sú roztr atené tonační odchylky blfzké čtvrttónu vysky· 
p o všetkých stranách, napr. u českého tují se v lidovém zpevu ne náhodne", 
umelca od Prahy a Brna na východ - píše A. Hába o Lanžhote a Cičman oc h. 
n a Slovensku. Pre n ejedného sklaclalefa I tu našiel zdôvodnenie svojho novéh'l 
českej národnos-ti je naša l( rajina sym- systému. .,V roku 1934 mluvil jsem 
balom prameňa, intímnym osudom, nJ s Bat•tókem, ne po (ll'Vé. Pravil, že u zná -
Ideo vou llniou vere jne j č innosti , inšpi rá- vá tyto lntonai!nl odchylky ve slmmn-

. ciou nad dobytým pr!roclným ctraiJOl{:.t· s kém, maďarském a rumunském lidovP.m 
m am a)ebo nad zjatreným vid en ím so· zpi!vu jako funkčn{, nedeformační hncJ-
c iálnej r eality, dojmom, pr e ktorý mal noty melodic)<é a ve svych záznameeh 
iba chVálu za moze~i .ku tHn et:nej, kro jo· je respektoval. Myslím, že je téhuž mí· 
vej a piesl'íove j luúsy. česk í sklacla teliu nčni i Plicka". A pri zmienl\e o opere 
r ml i a otvorene sa vyznáva li popri bele· Matka, o tejto plllč!vej perzonifikácii so. 
tr is toch a výtvarníkoch z lúsl>y k naša j ciáln ej krivd y na žet)e, Hába odpovedá: 
kraj in e. " I<onzlo zeme bylo mocné. Sko· "Upozornil jsem na to, že venkovská že-

. ru to vypadalo, že jsme našli konečne na a matka j'e pretfžena neúmerne pt•n-
svou vlast, mlsto, kam mlržeme zablou- cí. Bylo a je tomu ta k na Morave jnko 
dlt vždycky jako domíi ". Nebol to teda nu Slovensku. Je to zálež itos t společcn-
:w s kladatefov ibH V. Nov[1k, ktorý uk<J- ská a je jí treba i'ešit". 
za l v tvorbé marka ntný t'Ozdie l medzi Ceský t>ôvod splynul Zdenk ovi Fot-
ume lec kým zoilr azením s lovensk ých n.í- prechtovt s pi esňou a d ivadlom sloven-
m etov skladatelmi doby predsmetan ov- sl;ého národa v tak dokonalú syn tézu, 
s kej a posmctanovslwj, k torý v XX. stut'. že di r igent SND a neskôr pražskéh o ND 
naznačil mtegručnú formu spolužitia je osobnosťou dvojdomou: jeho u melecká 
českej a s lovenskej k u ltúr y, i kecľ počas činnost patri osob itn e kultúre českej aj 
jeho života ,. Sl\Ôr,_v . monolitl)Om, než ili- slo~cnskej, a tým zapadá p lodne do pro-
nárpou~·· c ll~pEÍ,n i : .. , .. : .· , · . · .... : ; · . ces.u, ktorý tradične n azývame českoslo-

. .,Slov(lhsl.w mne · zaujalo dávno ' pi;ed -' venská vzájomnosť. Slovenské ľudové 
tili1, než '. ~~~1;1 ' p~~n,~L VÚ. : Novák~'', vy.: · ·piesne poznflva l dávno pred návštevou 
zuúva ·s li .v· ol>siah lo.m li~te au Lorovi i.: lú a- : kompozičn ých Je keli u v. Nová ka, .uJe 
ku Jarbs'tav' Kl'ičk'a . ,',Tedy už pred ro- · aci. p r!chodu na Slovensko p il z toht o 
kmn l 90U .toulaľ jscin ' se po Slovensku žr lédl a dúškom . .,S Jankem Blahem ve-
s ranc'em na z~d~JCh a, čaganem ~ rtwc kove mým vrstevníkem, jsem se hne'd na 
a večer · vyzpevoval ,Ej, zapadaj slnieč· p!)Mtku zblížil , z čehoil. se vyvinulo !r· 
ko" . V MiJ(Ulášovi' Schneidrovi mn! n a ' vaié prátelstvi. Byl jsem žákem v. No· 
pl.'ažs i~o'n1 kon zcl'va tär iu na jm ilšieho spo- váka na mlstrovské škole, odkud jsem si 
JužialÚt, '· už v mladosti sn intímne jšie prinesl zájcm 0 mm•avský a sloveuskv 
zblfž:lľ s h lúsute!om: česko-slovenskej v :tá- foiklór , ale teprve styk s živou 11ísÓí 
jomnosti "Pavlom Blal1om, so sloven;:;kílll ·mne pi'esviídčll a uchvá til" , napísa l mi 
tvorboi.I ·sa streťol 'ako zborrila jstet· llla- pt•ažský umelec k rátko pred svJJjou smr-
ho la , 'a lo " ilajkrajšdu slovenskou kapito· fou. Takmer polstoročie lipne láskou 
lou bo la · pre · Ki' i čku Orava, k d e . prežil· k Llp(ovu FoerSterov žiak Bohuslav Ta-
osem · pr! jém'ných d ovoleniek s rod inou raba. Ale ku stvárnen iu slovens kej tema-
fc.se ra Capl{a. ,;Chodili' jsme s čapkem · tiky · v cykle "Moje Slovensko", v kan tá-
mlčky ' po · k'opcích : jíi poslouchal. ticho, t<lch .,)ánoš!k" a .,Slovensku" pristu pu je 
11lo:lené."z tolika ' zv~kíl, hale~ání p:asač!!k oclllšne k fo lklórnym podnetom než 
z dálk_~, Josef · ~leilel k zemt a · ~v.~dl ~h - · na pt·. Škvor, Smatek, Suchý a ď3 lš!. 
čas neJakou hli~u, kt~ron .. bedhve . P0 7j 1: · .. .,V , liádné skladbe, inspirované Sloven
~(Jvat. :1\. tal<. - · d,?ch t zrak· - ~·o,znn~elr . s!<!!m", p!še Tara ba, "se nepokousím 
(Sme st beze slo.v· ·· '\ ,~otom)J r:sla_ aut\)· . k~mponovat jako Slovák. Moje hudba 
nom ia a olwpác •a · Čiech fas1stann. "J\Ik . chce být duchovní t•eakcí na tyto mucué 
jsme ji tli~l!e n esli! .Tiížko vylíčil! , Od ľá· . n hrazy". 
ži se to i v mé s,kladbe celým rázem ~o - ·•. · 
nur tuk v;r.tllílené jako · je zpívaný balet ,;Od studentských let jsem zajíždel na 
Krtil Lávra na text Karla Havlíčka ·BO· Slovensko, · studoval zejmé·na sloveu~ké 
rovs.k~bo. Je to báseň i skladba komic· lidové pisn~, takže svou tvorbu si nerlo· 

bez lnte lel{tuálskej reflexfvnostl popri 
č iastočnej ponfíškovosti vy už.il ' vela zo 
s lovenských foll<lórnyoh inipulzov Fran 
tišek ŠJ(vor. .,,Slovenské písrie očarují 
mladého sl<ladutele, obzvlášte má-li' ta· 
kového mislra nčltcle ·a znalce folklíJrn , ,, 
jako byt .,. V. Novák" , p.\šf.l' Škvor, .. ~1nsí '. l 
všal< k ,:,)lltu· bý t . vrnzt.ľnli • t:itlivosl pro ly • 
t•iíwé ?~tät'é r.lrlievni llili ny, ,klerýcl1 je 
ze slovenských národíi-'J& Slov'ákii nejvi-
ce". Sklvor ma l na mysli všetky tie dúr-
ske, lydl.eké, mlxolydické, fr ygické a iné 
oso bité mody, ktOré ho zaujal i " nesmír-
nnu drá ždivosti". , Dodá va, že "zde je 
treba pr~covat h armonií velmi pr ísne 
v té ktet•é tonine, pritom ale s fantasii 
a nemlchill do toho tonorod eizí, dokun -
ce ne nw derní". "Vím, že jsem se u Nn· 
vá ka mnoho · naučil", píše ]an Kun c. 
"Snad z vli.vil obou [Nováka a Ja náčk_u, 
pozn. au tor.a ) . jsem studoval lidové pí~; u fí 
ncjen česk é a moravsk é, ale i slovenské, 

· a vllv toho na nápeveclt mych sklarl ~Jb 
se snad jevi. ľežko je všal\ i'íci, ve kte
rýt:h skladbách Jlracnji se slovenskými 
intonacemi, poui!vadž Jli'i jich zrodu ve· 
dome se na to ne111 yslí". 

I tento n epatr ný výber myšlienok 
z obrovsl{el osobnej korešpondencie, 
s dnes už mŕtvym i, l s väčšinou žijúcich 
českých sl<luda tefov dostačuj úco pre
svedčuje, že v k orešpon dencii je vždv 
kus vlastného, osobného, a le i objektív
neho: sk ladatella svoj vzťah k Slovensku 
vyjadrili ako pevný a neochvejný. A to 
v mene in tegrácie, d!fe renc tácle, a h lav
ne komplementámost! tok vyhranenej 
hudobnost i našich brats l{ých národov. 

JOZEF TVRDO~ 

n om odchode z t ejto funkcie v roku 1958 
zostal! nedokončené jeho zámery, predo
vše tkým blfzky návra t súboru k auten tie· 
kému folklóru. Andraiiovana bezpoch yby 
možno clnes u nás považovať za hudobné
ho sklad ateľa majúceho n ajvážnejší vzťah 
k autentick ému folklóru zo slovenského 
terénu. 

Pozornosť by sl zaslúžilo vera Interpré
tov-sólistov v SĽUKu. Dnes sa ich mená · 
nerozlučne viažu s menom telesa, v kto• 
rom sami vyrás tli ( B. Kubánková, H. Me· 
llch erová, ·R. Oláh, A. Nigutová· Baková, G, 
Dalmadyová a In!). • 

Z pr!ležltos ti svo jh o jubilea uspor iada l 
SĽUK začiatkom jOna t. r . dve s lávnostné 
predstaven ia v Bratis la ve. Na prvom sa vo 
velmi dobrej fo rme. predstavil s pevácky 
zbor a na druhom predstaven! tanec il or
ches te r. Program speváckeho zboru bol 
vý l učne postavený z romant ickej sloven
skej zborovej tvorby [l. časť p rogr~mu] 
a zo skladieb s účasných slovensi{ýc h skla· 
da terov. Dlhoročný zbormajste r Jozef štel
zer predstavU svoje teleso vo veľmi dobre j 
lwndlc!i, l ked musíme mať na .zrete li 
.fal\t, že na zájazdoch práve ·výkon ,;pe• 
váckeho z·boru býva pohyblivý pod!a ná· 
mahy, ktorej je te leso vystavené. Vyvrc ho· 
lením osláv 20. výročia trvania SCUI\u 
bolo vystúpenie ce lého s úboru na xv I. 
Cll loslovonskom ťolklórnom festiva le vo 
Vých odnej 5. júla t. r . Program nazvun9 
Korbáč a karabín bol zameraný k oslavám 
25. výt•očla SNP. Ve!mi úspešné tu boli 
tunce I<urucl, Pastier sky sen (zas l. umelec 
T. Andrašovan) a Sitnianski rytieri [nár. 
umeíec ]. Cikker). Je chvályhodné, že sa 
vedeniu SĽUKu podarilo nadviazáť opäť 
pracovn ý kontakt s našim em inentným 
skladate iom, národným umelcom Jánom 
Cikkerom. V jeho novom tanci. Sitnianski 
rytieri cftlme čiastočnú závislosť hudby 
na choreograflcl<ej výstav be tanca. Na j
viac umocňujúclm a z jednocu júcim činlte• 

!om celého programu SĽUKu vo Východ· 
nej bo l vlwdný výber poézie z 'die l Valen
tina Beu \uka, Sam!l Chalupku a Vo jtecha 
Mihlilika medzi Jednotlivý mi tancam1 a 
zborovým! s kladbami. Obecenstvo odme
ľiovalo na jmä vynika júceho recitá tora za
slúžilého ume lca Viliama Záborského ve!
k9m potl e~lwm. Poču ( bllseľ\ Mat· hol v po
claní V. Zäborsl{ého a vidieť tance SĽUKu, 

bol vrcholný umelecký zážitok d iváka vo 
Východnej. Pri tak omto zakončen! osláv 
20. výročia tr vania SĽUKu Úeostávame ·na 
pochyb~ch, že d ie lo S. Chalupku, ako aJ 
produ kcia SĽUKu sú tt·valý mi hoclnn t>lllll 
našej národnej k ultúry. 

k á, alo kát·nvá, Málokde nakoupil jst!m vedn bez tl!chto vlivt1 pi'edstavit" , zve-
tolik disonanci, žádná ,mi nebyla dos! ru je sa autorovi č l ánku EmU Hlobil. 
ostrá. Bolaví js nie byli ze Slovenska a ta "Zvláij te jsem si zam iloval. východosJo .. 
bnlest nedala se utajil v ničem". VIJJlSkou pisoň", vyz ncivu Sél z lásky k Sla-
. Záuj~m o slovenskú Iuclovú pieseň v en:· ~nt Mlloš Vigti ali. Tvor~vo a .účinne 

Slávnostne vyzdobena Výclwdnél prtvttala folklórne spevélcke a tanef:lné súbo
ry z cel~lw Slovenska l fwst l z Ciech, Moravy, Sliezska a jediného zal1rantč- · 
ného (tf:lastntka. - taneCný súbor z Holandska - In ternational Fa/ks Dans 
1'l!eater, Fojo: CSTK 



Večne živé 
pramene· inšpirácie 
- Vysoko nad našou rozpadajúcou sa 

civilizáciou, - nadchýnal ;;a istý kriti~, 
- klenie. sa dl\hový most jeho tónov. 

Sférický zvuk prichádza z f!nskych le
sov , a . pol!, odklal . daleko od i<r!klavých 
disharmóni! u dodekafonického chaosu, 
skladateľ Jean Slbelius { 1865 až 1957 ) 
čerpaJ inšpirácie · pre svoje vlastenecké 
hymny na národ a domovinu a svoje idy
llcl<é melódie na krajinu a IudL 

Tohto Leta pripravujú hneď traja v'f
znamn! dirigenti nové nahrávky Sibelio- . 
výcb symfónii: 

Herbert von Karajan diriguje sedem 
symfónií s Berlfnskou filharmóniou pre 
západonemeckú gramofónovú spoločnosť; 
, Lorin Maazel, šéf opery v západnom 
Berl!ne, uzavrel zmluvu na nahrávku tých 
!stých diel s Viedenskou filharmóniou pre 

~ firmu Teldec; 
Leonard Berns tein nahral všetky sym

fón ie s N,ewyorskou filharmóniou . . 
Sibelius počul šumenie brezy a bod

račia, počul spievať lesy, načúva! hlas 
lesn'fch víl, ospevoval prvosienky a klin
čeky a podla potreby aj krv a pôdu. 

Všetky Jeho diela sa utiekajú k fín
skym lesom. Tu sa syn chirurga už ako 
dieťa boril so strunami:, - Rád som si 
brával na svoje potulky so sebou husle; 
na skale som doká:zal hrať nekonečné 
ko•ncer ty vtákom. 

Sibelius š tudoval v Helsinkách nteko?
ko semestrov aj právo. V Báyreuthe ako 
štipendista f!nslteho štátu videl operu 
Tannhäuscr a Lohcngr in. Ale: - Nevedel 
som sa nadchnúť a nedal som sa naho
voriť, aby som s'i vypočul aj ostatné ope
ry. 

Keď márne zaklopal na Brahmsove dve
r e vo Viedni, vrátil sa domov. Uvedomil 
si skutočnost, že osud mu nedoprial na
p!saf poriadny kontrapunkt. 

Ale Sibelius sa aj tak stal slávnym. 
Di·rigoval svoje skladby roku UJOO na 
Pa rižskeJ ·svetovej výstave él roku 1908 
pred cár skou rodinou v Petroh.racte, potom 
v Brusseli a Londýne. 

Po zhodení prv'fch bômb v prvej sve
tove.! vojne Sibelius, sklaman'f svetom, u
tiahol sa do svojho osamoteného dl'eve
ného domčeka 11 p!sal symfónie. 

Dvadsaťosem rokov pred svojou smr ťou, 
i'Oku 1929, publikoval pustovn!k svoje 
posledné očíslované dielo, opus .116. Po-. 
tom sa odmlčal a stal sa nesmrtelným 
svojou Finlandiou. 

Americký dirigent Bernstein o Cocle je· 
ho piatej symfónie povedal: - Vidím 
fantastický východ slnka, ak počúvam 
trúbky, ktoré osvetľujú nebo krva.vočel'
venými ·pr údmi zvuku." 

Podla časopisu Spiegel: -br-

Bratislava ako operné ·eldo ádo 
. ' ' 

K vys lúponin SND vo Wiesbaden& sa vraciame aj zahranič· 
nou kritikou, ktorá bola uverejnená . v časo•pise DIE WELT. 
Je to zau j{mavý pohľad z druhe j strany. 

Slovensk~ ndrodné divadlo z Bratislavy bolo po prvý raz 
hosťom na Medzinárodfl.ých máfových hrdch vo Wiesbadene. 
Táto sc11na sa v päťdesiatich rolcoch svotet existencie vyvinula 
na kultúrne stredisko, ktor~ poprt Prahe a Brne zau;lma vlast
né charakteristick~ miesto a teho povest sa potvrdila vysťú
peniaml na Pražske; ;art l pri hostovanl v cudzine. 

Z prekvapu;úco mnohosiPann~ho r epertodru boli volen~ die
la s. ohradom na medz/národM l ndrodn~ hľadiská: na dvoch 
večeroch Verdiho Nabucco ako veľkd opera, k tomu ako vlast
ný slovenský príspevolc ľudovci opera Krút11ava, s ktOT'OU sl 
vydobyl liugen Suchoň od roku 194!1 trval~ úspechy. Baletný 
ue(}cr obsahoval Stravinsk·~h.o . Sacre du pr i n temps, · Gerslzw.l
noulzo Američana v Partu a symfonický balet Karla Odstrčila 
Deviata vlna. 

Rozhodu/fietm faktorom prt všetkych vystúpeniach bol vý
borný orchester, k torý zau;az svo;tmi kvalitami, rýcl1lou a Is
tou reakciou, temným a veľmi kultivovaným zvukovým difererl
covaním a v neposlednom rade i vehementnou rytmickou 
vervou. Za dlrlgovarzia Ger/zarda Auera, Tibora Frešu a Adolfa 
Vykydala bol práve tak citlivým a presnfím, ako aj mohutným 
ndstroJom. 

Vo. Verdiho preslá11eneJ opere Nabucco bola účelne vyjadre· 
ná dramaticka búrlivost . iVou sa prekonávali l nerovnosti dej
stiev, pretože hlavní herci boli pregnantnou i nscenáciou f. 
Gyermeka vhodne uedenl a scénické obrazy Paula Mariu Gá
bora, ako l farebne útJinM kostýmy Marcela Pokom~ho vý 
borne podporovali atmosj~ru šiestich velkfích scén. Ablgall 
hrala s prevahou Elena Klttntlrová, držlaca v ruke §irokým 
a dramatlckfím soprtlnom s Iskrivou silou vlrtu6zne nitky deja. 
/e/ protth.rdčom bol Nabucco · Bohuša Hanáka a uelkiiaz /tina 
Kyzlinka. Popri dobre charakterne obsadených menších úlo
hách sa predovšetkým osvedčil hlasove l herecky veľmi obrat
ný ch6r, ktor~ho strhujúce "va pensiero" - l vo zvuku cudzef 
reči - strhlo k potlesku pri otvorenej scéne. 

Slovenskou protiváhou k Smetanovef PredaneJ neveste je 
opera Eugena Suchoňa KrtUňava, aral s tragickými konflik -

Aféra 

.ta mt. Ondrej zabil. svoj/10 soka, aby sa mohol oženif s krdsnou 
Katrenou. Do roka a do dňa po skvele oslávl!nej svadbe J;Jri
zná - dotl.lraný k tomu svedomtm - svoju vinu. Suchoň na
písal k šiestim obrazom verizmu bllzku, silne farbistú a dra
maticky ťičinntl ]ludbu, ktord podľa domáce/zo folklóru vy· 
kazu}e pozoruhodne nmol1ovrstvú kantabllitu. 

Vo minute tu · vždy to melodické, čo sluch poslucháčov f ne- , 
znalfích tazyka } ·vníma tak zreteľne, že t!to možu presne sle
dovať v!}voJ diela, naJmä ked réžia Karola Zachara myslela 
na plasttckfí ťič.žnok. Pritom bola podporoiJaná náladovým! ob
razmi Ladislava Vychodtla zo sveta sedliakov a predovšetkým 
nádllernfíml kostýmami. 

7'ak, ako obidve opery, t večer baletu priviedol obeceT~Stvo ' 
do úžasu. Karol 7'6tll je choreografom zvláštnych kvalit . Za
llrňuje dobre ·odmeran~ pantomimick~ prvky l"ounako ako vel' 
mi premyslenú diferencovana svetelna réžiu s projekciami 
a svetlelkujúcimi farbami, ktoré obrazom P. M. Gábora a kos-. 
tfímom Heleny B.ezákouet prepožlčiavata niečo dúhovo meniv~, 
alebo tiež u Sarce du prlntemps zaostruje podľa epizod kon 
túry. 

Deviata vlna, nemeck([ premiéra symfoniclc~ho baletu Karla 
Odstrčila opisuje v deviatich {symbolmi obťarchanych) scé-· 
nach cestu človeka od narodenia až po 7zr ob, so zastávkami: 
Sny, Ldska a Zrelosť. Jdn Harama prekonal prevahou svo;ej 
hry o efekty sa snažlacu bezvýraznú lzudbu {s vložkami zo · 
zvukového pdsu a elektronickým organom;, ktore/ podstata 
sa zdala byť pre takéto predstavenie a · pre vynikajúce výkony 
tanečntkov veľmi · slabá. 

Obdtvuhodné bolo, ako Karol Tóth rozu1tal choreografiu 
ku Gershwinovmu Američanovi v Parl1.i - z fedinej, vždy 
znovu premenenet f igfiry pohybu. V kolisavých rytmoch bola 
pôvabnýml pohybmi predvedená radostnd bezstarostnosť a gra-. 
ciózne gestá, ktoré uvádzali do prav~ho svetla zmysel pre 
formy choreografov, rovnako ako udivujťica voľnosť a schop
nosť premeny výbome tr~novaného súboru. Na dlhom, búrli
vom potlesku mal - spolu s choreografom - zasWžený po
diel at inšplrufúci dirigent Adolf Vykydal. 

U. A. Trumpff , DIE WELT 

s katalógom 

tú korektúru v pasoch, ale nie všetky 
využívajú toto privilégium. Napríklad 
Hilde Za-deková, ktorá sa k svojmu pra
vému veku hlási, je teraz podla Witesr.h
nlkovej me.tódy v katalógu o päf r okov 
staršia. 

Maria Callasovd sa po dlhšom čase opäť 
•lbjavuje na verefnosti. Snímka ju zachy 
tila v Ríme, kam prišla skú!;at toalety 
pre pripravovaný f ilm "Medea". 

Snímka: CSTK 

O cl vied r,l som kus čistej roboty -
pochválil súm seba penzionovaný vieden· 
s k'f hud•obi1Y: kritik Alex·ander W!tesch· 
nik, ked skončil svoje dvestošesťdesiat· 
osemstranové dielo: 100 Jahre Wlaner 
Oper am Ring (Sto rokov Viedenskej 
opery na Ringu). Mnoh,ť mali však inú 
mienku o tomto úradnom jubllejnom ka· 
talógu, a na druh'f deň po vyjdení ho 

,. stiah li z pre,d·ajo. , · 
Autor si totiž dovolil nielen falošné 

. · informácie, si<resro.vante a zámerné vy· 
nechávanta dôiežit'foh ·údajov, ale sa qo· 
pustil a j priestupku voči galantnosti. 
Bez šluupúľ vydal v stávku dáta narocle· 
nla najznámejš!ch speváčok Státnej ope
I:y. Uverejnil napr(klad, že Hilda Gude
nová sa narodila roku 1917, Irmgard See· 
fl'leclová roku 1919, Emmy Looseóvá ro
ku 1914, Wilma Lippová roku' 1925, Lisa 
Della Casa roku 1919, Hilde Zadeková 
roku 1917, Leonia Risaneková roku 1926 
a Christa Ludwtgová roku 1928. 

Proti v'fč!tkám z nedost·atku slušnosti 
(kurtoázie) sa W!teschnlk bránU nov'fm 
odhalením. Uverejnil vraj iba to, čo stá· 
lo v pasoch umelk'fň a je s úradným 
požehnaním nepresné: skutočný vek ml· 
nus päť rokov. 

Je síce pravda, že Rakúsko ako jediný 
štát ná svete, povoľu je speváčkam urči- · 

Rakúska spolková správa dtvacl iel, kto-. 
rá kat·alóg u Wltesclmlka objednala,- za-' 
medzila škándálu t'fm, že v'ftlačky stiah
la a nechala za 60 000 šilingov vytlačiť 

·nové opravené vydanie, kde sú dáta na
rodenia všetkých komoM'fCh speváčok 
ročntkov 1905 až 1932 škrtnuté. "K star· 
š!m alebo mladš fm členkám opery zrej 
me ui netre·ba byť galantnf' :- 1r.onicl\y 
povnamenávajú viedenské noviny Die . 
Presse . 

· Džez pre Pána . Boha 
V!jade sa v~ak stretdvajtí dve koncepcie. Na jednej strane 

slota tl, čo tvrdia: Moderné skladby sa pre liturgiu nehodia. 
Apelujú len na inštinkty človeka a nie na jeho duchovné sily. 
Okrem toho je exottckli hudpa, džez atď. človeku žijúcemu 
na Západe cudzia, a v ničom nenapomáha jeho modlitby. Väč
šinou je to len prlemyslov'f artikel spotrebnej spoločnosti: 
s llturgiou to nemá nič spoločného. 

Pre n edostatok ťináncn'fc ll prostri~d
ko'v sa nemohla celá publikácia dôklad
aejš!e prepracovať, a tak zostali v nej 
aj niektoré nepresnosti (napriklad Kara
jan. po pr vy raz dirigoval vo Viedni roku 
1937, a t:~ie roku 1946, ako sa uvádza l. 
Nezmenený zostal však aj spôsob mys
lenia Alexandra Witeschnika, ktorý bol 
kedysi viedenským redaktorom nacistic
l<ých novih V/jlkischer Beobachter, kde 
v štvavom antisemitskom článku nazval 
Gus.táv·a Mahlera. "židovsk'fm mozgovým 
hudobníkom" (Gehi'rnmuslker), ktorý je 
vo viedenskom ovzduší "nesmierne cu
clz.t". Teraz sice označuje Witeschnik 
"Mahlerovu éru za najv'fznamnejšiu a 
najskvelejšiu periódu v his tórll Vieden
skej opery", ale neodpustil si, aby ne
uvádzal občianske mená umelcov iba 
v t'fch prípadoch, k etť sa náhodou vola· 
jú Polial\ (Bella Paalenl, alebo Bum
stein (George London). A d vocll z naj
významnejších spevákov z veľkej minu
lesU Viedenskej opery, Richarda Taubera 
a László von Szemereho kronLká·r vôbec 
nespomfn·a. Zaiste, od viedol I<US čistej 
roboty .. . 

Džez D kostole nie te už dnes ojedinelOm zJavom. Názory 
na túto novotu sa v~ak rozchádzaJú. Otdzka znie: Možno po
dla smerníc druhého vatikánskeho konci lu obrodit liturgiu 
a pridržiaval sa pritom tradičneJ formy obradov, alebo treba 

· pripustil nábožensk~ obrady za sprievodu džezu, big-·beatu 
alebo . ľudov.ej hudby? V~ade sa podnikajú početné pokusy 
s mo.dernou, cirk:evnou hudbou. Ich cieľom ;e vniesť do litu r
gie hudbu ka'idodemzéhp života. Natmä pod 'tlakom mládeže 
sa z~odil nový pojem: "Omša mladych". 

V lete roku 1966 sa konal v Mllwaukee a v Chicagu medzt
ndrodný kongres cirkevnej hudby: rozvinula sa živá disku
sia medzi Američanmi, ktorí pouažuja tieto pokusy ia kladM 
a nev.yhnutné a európskymi hosťami, ktorí Ich odmietajú. 
Zmleňufe sa o hlavnýc/z experimentoch., lctor~ sá v tomto sme
re podnikajú: 

V Austrálii sa za/Jali používať ludov~ piesne pri om~ách len 
neddvno. Prvé ball černošské spirituály. 

Vo Veľkej Británii sa mnohé nov~ cirkevné piesne inšpiro
vané najnovSíml hudobnými myšlienkami. 

V západnom Nemecku sa role u 1963 · omša spievala za sprie
vodu d'iezove! hudby. A potom tednotliv~ skupiny zaviedli do 
kostola spiriludly. Prostý človek to niekedy nazgva .,džezovou 
omSou". Podla · názoru Styrldsatdvaročn~ho doktora filozof ie 
Helmuta Huckelzo Je v týchto -pokusoch obsiahnut~ všetko: 
lacnd sentimentalita, povrchný hluk, ohlušufúct rachot moto
rov a sugesttvne preJavy vzbudzufúce extdzu ... 

V fuhoslávit sa r obili nové 'polcusy s cirlcevnými spevmi v Slo
vinsku. Farár zo StT•anfe má k dispozicii podivuhodný súbor: 
tvori lw organ, trúbka, basa, trt elektrofonické gitary, dže
zov~ ndstroje, detský a miešaný zbor. Pr evláda natmä vplyv 
rudoveJ hudby. 

V Chorvdtsku, v teologick om semtndrt v Zágrebe existuje 
inštrumentálny a vokálny Súbor, ktorý ;e velmi popu/drny 
medzi mló.dežoll. . . 

V Taliansku. sa v marci 1965 slúžila v Rlme "o1.n!la mla
dýclz", któr6. vyvolala prudktl polemiku. (Dnes sa podnika/Cl 
ďaBie pokusy a tvrďí sa, že sa toh in kn.,trilo. itlt.'as t niľ en:risdr· 
Vatikánu kardlndl Del/acqua: stavia sa k n im vraj kladne.} 

D ruhá skupina Im . odpovedd: Mus1me hovorit rečou našej 
doby. Rečou nášho prostredia. Cirkev ostatne vždy použ1vala 
fudové výrazové prostriedky. A pokiaľ tde o kvalitu llturglc
l<ého spevu, estetlc.ké normy tu nehrajú rozhodujúcu úlohu. 

Pre cirkevn~ úrady nie je ľahké zaufať stanovisko meclzi 
týmito dvoma skupinami. Katollcka veretnost te rozdelená: 
prejavute sa v nej bezvýhradtl{Í stíhlas, nadilente, tídiv, roz
paky, výhrady i celkom odmletavfí postoJ. NaJmä biskupom 
je pri týchto rozmanitých názoroch ťažké stanovi( líniu. 

V niektorýc/l prtpadoch, aku sa to stalo rolcu 1966 v západ
nom Nemecku, stí tieto pokusy zakázan~. Niekedy sa uvrhnú 
do kliatby niektor~ hudobn~ ndstrofe, ktor~ sa považujú za 
nezlučiteľn~ s cirkevnou hudbou: naprllclad v Austrdlll zaká· 
zall použtuaf elektrofontclcé gitary "bonga", tamtamy a do· 
voľujií iba k l asické gita ry . Ľudia, ktor! takto rozlišujú hudobné 
nástroje, hudbe vôbec nerozumejú, reagoval na tento zákaz 
Guy de Patto, ktoní presadzute džez do llturgte. 

Guy de Fatto vždy miloval hudbu. V piatich rokoch zalial 
hrať na husliach, v desiatich 120 klavlri. V 21 rokoch sa zalial 
uť51t hrat na base. Hral ro'k s Claudom Luterom a neskôr 
s Claudom Bolllngom. a s mnohými ďalšlmi hudobntkmi. 

Po celých 10 rokov, čo som sa venoval džezu, nevidel som 
v tomto prostred! ani jedného kiíaza, pastora alebo rabina, 
hovorí a ďalej usporadúva vo Francúzsku moder·n~ om.še. Talc 
ako fean-Chrlstian Michel uyclr.1va liturgickú hudbu v d?ezovet 
úprave, vyddva Falto gramofón ové platne. Jedna z nich md 
názov Džez prP. Pána Boha. 

Posledntí plat11u nalzra/ s Maximom Saurym a ďalšiu vydtl. 
v spolupráci s Claudom T..ulerom. Podľa Jeho ndzoru te naJdô· 
leWeJšia jedna vec: Treba nájs ť moderný výraz .na vyjadrenie 
viery. Mal! .by sme vy jadrovaf náš ·každodenriý život našou 
každodentwu l<últlii'Oll Význant nAdzvt.ikových 'lietadiel nemož-· 
no vy,stihnúť jazykom stredoVf!l\ll 

Podla. . Nouvel Ob-servateu,.; - b. ;... 

Podla časopisu Spiegel: - br..:.. 

Slávny americky dirigent a skladateľ 
l,eonard Bernstelr1 bol puclený cenou, 
ktorú mu · za jeho ·vystúpenie vo · vieden· 
sket Státnej operé venoval VIedenský 
k lub solidarity. Snlmka: CSTK 



Slovenská 
džezová 
únia? 

Je to pojem ,trochu neznámy, keďže 
prípravný výbor Slovenskej džezovej ft· 
nie ešte iba zailal\ pracovať. [Prvá schíi
dza bola 13. máj.íl t. r.) Keď s a tohto 
roku zrušila Ceskc.1slovenská džezová fe· 
derácia a v čecháelh vznikla samostatná 
Ccská džezová únia, za~alo sa pontýš· 
ľať aj na Slovensku o vytvorení organi
zácie, ktorá by zdt"Užovala výkonných 
hráčov i prívržencov d,if.czu a presadzo
vala ich požiadavky. PMvda, situácia na 
Slovensku je trochu iná ako v čechách, 
kdP. je vä~šia tradícia {i množstvo bu· 
rlo bníkov tohto žánru], a iniciatíva vy• 
chádza z "podhubia" a nie naorganizo
vane, resp. z nadšenia niekoľkých mla
dých l'udí. Mená: Mir. šebo, Ing. I. Mali
novský, Ján Hajual, Fr. Tugendlieb, P. 
J\ršiík, Jozef Novan... dávajú záruku, 
že na Slovensku sa čulejšie rozbehne 
zivot aj okolo džezu, že sa seriózne zač 
nú riešiť napriklad sociálne otázky hu
dobníkov, ich zastúpenie na zahranič
ných festivaloch, resp. účinkovanie 
v podnikoch mimo republiky, Slovenská 
džezová ímia sa mieni uchádzať o zastú· 
penie v Európskej džezovej federácii, sú 
ná?.naky, že by a j na Slovensku mohla 
existovať· každoročná prehliadka (ak u ie 
festival) džezmeuov, jej pôsobenie by 
bolo užitočné a j vzhľadom na pôsobenie 
rôznych mimobratislavských kapiel a 
džezových klubov {Sereď, Trnava, Han· 
ská Bystrica, Malacky ... }. 

Momentálne prípravný výbor vyvraco
val š tatút, k torý predložil na schválenie 
Zväzu slovenských skladateľov, v rtimci 
ktorého by Slovenská džezová únia chce· 
la pracovať ako tvol'cia podsekcia. Ve
ríme, že zo strany Zväzu nebudú mí
mictky, aspoi~ nie zásadné. Ide totiž sku· 
točne o to, aby sa jednostranne nepl'll· 
ferovala iba populárna hudba, a nezabú
dalo sa na ďalšie hudobné smery a žán
re, ktoré obohacujú nielen našu hudbu, 
ale kultúr u vôbec. 

Mladí ľudia okolo Slovenskej {nezalo
žencj a pečiatkou ueodobreuej) džezo
vej únie majú veľké plány. Radi hy na
príklad založili v hlavnom m 1:ste Sluven. 
ska t zv. džezový klub, .v ktorom by sa 
mohlo počítať aj s inými formami ume
leckého prejav1,1 (džez-balet, fotogt•aHa, 
poézia) - teda niečo na spôsob "ume
leckej" kaviar11e s vyhraneným progra
mom a v dôsledku toho, samozrejme, 
i obecenstvom. Nie je to zlá myšlieuka, 
ako napokon žiadna z tých vyššie ~po·· 
mínauých. Podobné džezové l<lnby hy sa 
s tretli s pochopením - hlavne u mia· 
dých l'udí - aj na vidieku. Uvedomu je· 
me si, že to nie je ľahká pl'áca, níljmä 
v situácii, kedy sa bojuje o i(a ždý JUP.ter 
voľnej plochy, ale na druhej s trane vie
me a j to, že na Slovensku nniklo 11ie
koľko veľmi pekných klubov mlaclých 
(prav!'! a, s iným poslaním] v s tarých piv
ničných priestoroch, l(toré po úpravách 
dostali 'slušný a atraktívny vzhl'ad. Pra
jeme hudobníkom a nadšencom džow. 
aby našli pochopenie nielen u svojich 
partnerov a kolegov, ale aj na miestach, 
ktoré budú rozhodovať u praktických 
- priestor ových a finančných - pnd·· 
mienkach práce novovznikajúcej Slovnn
ske j džezovej únie. - uy-

\ll-l 
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Snímka: G. Skoumalová = 

a autora Milana Kri§tofovU!a. 
V tomto kultúrnom dome za
čal hrať s lwpeloú na gitare 
a nesl\ôt· pokračoval s beato
vou skupinou Friends už ako 
speválc Obyvatel!a Karlovej 
Vsi už o tom vedeli dávnejšie, 
nám sa jeho meno dostalo do 
povedomia po prvý raz v Tr
nave - v súťaži VybeJ:te si 
pesJJičku. Tam získal druhé 
miesto za svoju vlastnú sklad
bu s textom V. Nováčika Po
hľad z okna. (Pieseň zísluila 
aj cenu televízneho diváka). 

vemlirlľ lio uvld!me na filmo
vom plátne. Je sl vedomý toho, 
že popularita k nemu prišla 
neočakávane rýchlo a že je to 
nebezpečné úskalie, ktoré Jre
ba triezvo a rozumne "preplá
vať". Chcel by hrať, spievať, 
komponovať. Jednoducho pre
to, že ho to baví. Má dušu pl
nú hudby, tónov a postupne 
sa snaží ich uložiť vo fo rme 
nôt na papier. Brnká si na gi
tare a zachytáva na magneto
fón melódiu, ktora vzn!lme vo 
chv!ľke dobrej pohody, me
lanchólle a rôznych iných 
vonkajších vplyvov a impul
zov. Texty k piesňam mu p!še 
V. Nováčil<; je mu nielen 
"dvorným" textárom, ale i 
priatetom. . 

MILAN KRJŠTOFOVIČ 

Tento úspech mal za násle
do!{ ďalš! - pozvanie na ú
činlwvanie v Malej Hit-paráde. 
Milan Krištofovič sa predsta
vil s pesničkou úsvit [z reper
toáru Hermann Hermiťs l. kto
rá sa v Hit-paráde ud rža la 5 
mesiacov a ten to úspech za
pt•!činll vera zmien v doteraj
šom pokojnom živote Milana 
Kt·ištofoviča. Predovšetkým pri
šla záplava listov a - popu
larita. Po druhé - zosilnel v 
ňom pocit .zodpovedností vo
či sebe samému. Po tretie -
dostal ponuku na filmovanie, 
ktorú prijal a v týchto diioch 
ho možno vidiflť v atelieroch 
na Kolibe, !~de nakrúca fareb
ný film Cierna minúta (scenár 
bol napísaný podľa !mihy l-la· 
ny Zelinovej Moja je pomsta). 

Milan Krištofovič môže teda 
povedať, že sa o i'lom hovor!. 
Žiaľ, spolu s popularitou po
cťtil aj ·ľudskú závisť - trpký 
dúšok, dosť nepochopiteľný 
pre mladého človeka, ktorý 
má ambície a nadanie. Dúfaj· 
me, že ho Iudsl\á zloba ne
odradí a že mu svet hudby 
nahradí to, v čom ho sklamal 
svet okolo neho. Je možné, že 
raz toto sklamanie nájdeme 
skryté v niektorej z jeho no
vých piesní. Milan Kri~tofovič 

je niekedy málovravný a lep· 
šie sa mu hovorí s gitarou v 
ruke. 

Tu niekde sa končí Brat!· 
sla va ... ESte hodný kúsok za 
Botan ickou záhradou, v Karla · 
vej Vsi stojí lmltúrny dom. 
Kecľ električka zastavi a po 
chvlli sa usadla nHačná pra
chu, ktoré tento dopravný pro-

striedok spolu s autami zvíri 
objaví sa kamenná budova __: 
stánok lmltúry pre obyvateľov 
Karlovej Vsi. Hoc i sa tu kon
čí Bratislava (<l' alej je už leu 
les a vinice], tu začala dráha 
mladého s lovenského speváka 

Milana Krištofoviča pozná
me už teda nielen alw spe
váka a autora , čoslwro [v no· -nl· 

ZO SVETA POP-MUSIC "' ..:.= 
Ich men11 znejú tak, akoby ich vybrali zo s tarého 

španielskeho románu: Marilyn McCoo, Florence LaRue, 
Lamont McLemore, Ron 'ľowson a Billy Davis. Avšak 
ich songy. ktorými s i pred dvoma rol\ml podmanili 
Ameriku a teraz Európu, sú rafinovanou zmesou 
hudby dneška - beatu, soulu, gosp,elu a džezu tej 
najlepše j sorty. 'ľhe 5th Dimension - dve ženy a tra
ja muž! - sa stali .,najllorúcejšou a najzvláštnejšou 
atrakc iou showobchodu" a zatienia všetky ostatné 
skupiny "zhýčkanej" Ameriky. 

e Pavlína l'i.lipovská sa 
azda predsa dočká splnenia 
svojho želania - bude totiž 
hra ť divadlo. A nie len hrať di
vadlo, ale aj spievať. Podpi
sala zmluvu s divadlom Hoko
ko, takže od jesene bude fi· 
gurovať ako členl{a tohto sú
boru. 

O V holandskom meste 
Schcwenlng sa konal fes tival 
pop-music pod názvom Spieva-
júca Európa 69. Na tomto fes-
tivale pesničiek za Ceskoslo
vensko vystupoval! Karel Cer
noch, Eva Pilarová a Go lden 
Kids. 

e Ostravská speváčka Hanil 
Zagorová má llbi:Jby, ktoré 

·ú.z)m ~.úvi.sl ~9 s pievan!m: sfl
m<.J p!še texty k ]iiesl)am; mno
hé z nich sú už na platntach, 
alw napr. SvuteJ l~lu.k a lebo 
známa pieseň Honey. 

8 Kare l Gott bude tráviť 
svoju dovolenku v Amerike. 
Do tých !stých končin sa vy
berle aj Waldemar Matuška - · 
bude to zájazd so Štátnym sú
borom piesni a tancov. e Speváčka Peggy Marcll, 
rodená Američanka, vcľač! za 
svoju popularitu nemeckým 
fanúškom pop-music . (Jej naj 
známejši hlt je Romeo a Jú
l!a ]. Peggy Ma rch, akonáh le 
sa vráti z veľk ého turné po 
Japonslw, chce sa deflnlt!vne 
presťahovať do západného Ne
mecka. Bude žiť v Mníchove. e V zahraničných novinách 
bola uverejnená sp ráva, :le 
skupina Manfred Mann s a 
r ozpadla. 

• Lee Hazlewoocl, autor 
kedysi veľmi populámej pies
ne These Boo ts Are Made for 
Walking a ďalšieh, známy tiež 

alm spevák (spieva s Nancy 
Sina trovou napr. Summer Wi
ne, Jackson a i.] s ldaclá vraj 
svoJe piesne nie nu klav!ri -
ale na xylofóne! 

e Sobáš Paulfl Mc Cartneyu 
oplakáva li tis!ce dievčat a žien 
- a to ešte nevedeli, že Paul 

.si vza l v las-tne dve ženy! Tá 
prvá - Linda - mt'i 25 ro
kov, druhá - Heothe1~ má. 5 

o ... 
E 
ta eu .... 

rokov. je to úplne jasné - ........_ 
Heather je dcéra Lindy. Paul ~ 
prehlásil, že "byť otcom, je ~-
nie ťažké" a chce, aby jeho .... 
dcéra nemala nikdy nie spo· U 
ločné so show business. 

• Ang ltcký spevák Barry' lililfCI 
Ryan -- nová hviezda pop-mu-
ste. é.L J f~ ho _l)raJ -:- s~jad i!\_e1 _ ··-> _ 
Pa ul Ryan vydali spolu LP 
pla tií u , ldorá obsa lulje a} dva · Cll 
svetové ·hity Barry Ryuna: Elo- _... 
ise a Love Is Love. Barry sa ~ 
už uzclt·avil po popáleninách, • ~ 
l~toré ne cl<,vno utrpel a začína ..,. .. 
op!lľ pracova!. Okrflm tollo sa 
chyst(! [{úpiť auto, za li:torým 
sa vraj budú všetci obzerať -
Excalibur SS. Toto trochu ne
zvyčaJné meno dostalo dvoj 
sedadlo vé auto, ktoré vyšlo z 
americ i~ H l dielne v Mlllwaukee. 
[e to športový VOZ Mercedes 
SS Z I'O)IOV 1927 - 1930 V mo
de l'llOlll vydani. 

e Kedysi známa skupina 
The Mama's a nd Papa's sa po 
defl nitfvnom odchode "marna" 
Cass majú nazývať Miche lle + 
The Papa's. Cass Elltot sa chce 
venovať svojej dcére Vanesse, 
no s pievať vraj nepres tane. 
Dve . t_elev!zne spoločnost! Jej 
ponúkli vlastné s how u ' z Las 
Vegas má tiež ponuku, ktorá 
nle je na zahodenie: týždenne 
40 000 dolárov. 

Prvý veľký hit Up-up And Away napísal pre nich 
22-ročný sk ladateľ Jim Webb; Za miliónový hono•ráľ 
si zaistila is tá letecká · spoločnosť 'tento text a po 
u·Wa ho alm heslo pre svoju r eklamu. K finančnému 
ús pechu sa potom pridružil a j úspech umelecký: 
v poslednom reku dostala táto skupina spevákov 
lln e<ľ ptlť vyznamenaní Grammy -- a kéhosi Oscara 
v odbore gramop latní. Americký obrázkový časopis 
PLAYBOY vyhllisil túto slmpinu za Spevác!{y t.eam 
rolm 1969. 

Skupinu objavil Ray Charles. Vtedy títo mladí spe
viíc i vystupovali. pod názvom The I-U-Fis. Sú to: Ma
rilyn, dcéro chýrneho fyzika z New Yorku , malá 
Florence, n iekdajŠiu učiteľka, cl vojmet rový Lamont, 
pôvodne fo tograf, ved úci zboru a operný spevák Ron 
Tow·nsml a--JJývaiý maji teľ baru Billy Davis, te~aj~f 

. šél' skupin y lch ve lký .úspech pripisuJú k ritici lúbo
zv ucnérrw "pcv·-íckem u štýlu , efek tne aranžovanému 
vystúpeniu ul;o aj slwtočností, že kHždý z týchto 
piutich h !asov dosahuje úroveň sólového speváka. 

' (K. U.t 

'Snfmka: Stern 

Gram o-show-produkcia 
Nepremárnime znovu jedúu z poh.úkahých 
prílezi tos ti! 

Nechcem však [Jri te jto príležitosti pí· 
sať iba o jednom talente. Rovnalw objav
ne by mal Suprapllon 13Dstupovať aj pri 
hradan! nových tvári -- s ólistických l sku· 
plnových. Vďaka za .,Meclltujúclch", "Gen
tlemanov", i perfektný prejav "Hroncov-· 

to v, (v l(torých v úmernej miere sú s l o· 
venské, české i svetové šlágre - za to 
v eľ aka ), ale už menej sa mys lí n a iné žán
re, úžitlwvé, na tzv . .,stredný populár'', 
ako to nazva l v jednej besede výstižne Pa· 
vol Zelenay. Is te, je menej aut•Í>rov, móda 
nút! vysielať, nahrávať a napokon i potú
vat niečo celkom iné. Z tohto h ladis!HI 
vec chá-peme. Je však dobré aspoň to, že 
si túto · absei1ciu rozhlas uvedomuje - dá
va to istú perspe!{tívu. Podobná situácia 
je v nevyvážerrostl nahrávok [1 na gra
moplatne] džezovej hudby_ Situá cia 
u nás je v tomto ohľade chudobná, ale 
predsa len existuje rad súborov, k toré by 
si zaslúžili dostať sa na gramoplatne v re
prezen tatívnom a pútavom vydan!. Ak nie· 
čoho je - v historickej podmienenosti ·
lnálo, treba mu podať aj pomocnú ruku, 
n ie prechádzať nevšímavo, možno pre ne
vyvážené .kvality s ostatný.mi žánrami a 
.menšiu konzumentskú atrakt!vnosť . 

Tohtoročná gramofónová (a eš te pred· 
lýrová) produkc-ia bratislavského Supr a
phonu v oblasti populárne j hudby prináša 
slušnú hŕbku gramoplatnf, ktoré okrem 
zau jímavých mien, sklad ieb a výkonov sa 
vyznačujú aj novou modernou tvárou. Pes
t ré obaly na mnohých z p latní [The Gen
tl emen, 1-lroncovci, nahrávky T. Hublnske j, 
M. Lalferovej, A. Tiche j, M. Kr!štofovičíl , 
Bratislavského Gomba, D. Grúňa, O. Sza
bovej a radu ďa lšieh] plnia svoju funkciu 
- obchodnú a spoločenskú - isteže lep
šie ako nevýrazné a výtvarne ploché oba
ly mnohých ďalších nahrávok, kto·ré kva
litou nezaostávajú za spomí!llanými mena" 
m l a titulmi (Zlatý k!úč v podaní N. Blá· 
h ovej a Zd. Sychi'u, Ponáhlaj sa za ozve
nou - Z. KoHnska a I. Krajíček, Cigánsky 
žiaľ - Eva Sepešlóvá, šťastie a Meditácia 
nad vášňou - For MeditaUon). Re.cenzen· 
ta - a nepochybne aj orientovaného kon
zumenta - teši, že bratislavský Sup·ra
phon si všíma aj nové zjavy a ·s úbory, 
s ktorým! uzatvá4:'a exkluzlv•ne zmluvy na 
nahrávanie. Medzi pi'vými spomeniem as
poň meno bra tis lavskej skupiny For Medi
tat!on, ktorej dve najznámejšie skladby 
v zaujímavom podan! (speváclmm i hráč
skom ) zaujm ú najmä ctiteľov beatovej 
hudby. Zvlášť chcem upozorniť na zuují
mavý z j1w Evy Sepešiovej, kto:rej sníml1 a 
Cigánskeho žiaľu nečakane rýchl.a zos tú· 

pila z televíznej Hlt parády, hoci speváč· 
ka je v súčasnosti považovaná najmä me
dzi odborným! kruhmi za najpozoruhod· 
nejší z jav našej pop-mus ic. Je j zvláštny 
hlas i intelektuálny prejav, krásna pohy
bová spolupráca rúk, ~ecentnosť prejavu, 
zvláštne čaru podania, ktoré je akoby " nad 
piesňou" a súčasne v je j prúde robf zo 
Sepešiove j skutočne prvú dámu slovenskej 
populárnej hudby, ktorú s i zattar velmi 
pozorne všímajú nielen na Slo·vensku, · ale 
l v čechách. Táto speváčka, majúca dis po
zície r.ovnako pre šanzóny, ako pre džez, 
je možno menej určená pre šir-oké publi
kum, ktoré si musi na jej prejav zrejme 
dlhšie zvykať, . ale rovnako je pravda, že 
podobný zjav ušľachtilého a originálneho 
prednesu doposiaľ chýbal n ielen ria Slo
vensku, ale je postrádaný ! v Cechách -
čo napokon zdô razňuje záujem Prahy o je j 
s tá le hosťovani e v niektorom z tamojš!ch 
d ivadie lok. Bolo by trestuhodné, keby sme 
Eve Sepešiove j nevytvori li podmienky na 
Slovensku a !;:eby l( tomu s voje slovo ne
povedal aj brat islavs ký Supraphon. Na
pr iek l{rátkemu pôsobeniu speváčky nél 
verejnosti by bolo zaujímavé stretnúť sa 
s ňou na LP plat ni [ profilovej]. s vyr ie
šeným a vý tvarne pekne preved eným oila· 
lom, Inor ý by n ielen predstavova l, ale aj 
prediiv<il - na ::>Joven~kll i v Cechácl1 .. 

, cov". Najmä posledn! presviedčajú na · 
prostou profes ionalitou ( l F'O.LLOW YOU, 
THE VIOLET SI-IADOW] . Podobne ako 
v prípade Evy Sepešiovej, by mal dostať 
väčší priestor Mllan Krlštofovlč, ktorý je 
typom speváka nielen prí jemného hla.su, 
skladateľských ambfcií, ale mtí svoje čaro 
a j pre ur člttl gener acin mladých, takže so 
dá očakávať zvýšený záujem o lw žclú je
ho nahrávku. 

Zauj!mavú ka tegóriu tohtoročnej pro
dui{Cie Supraphonu tvoria aj speváci stred
nej generácie [Bea Littmanpová a Melánia 
Olläryová v skladbe Kapelník a prvá z m~~
novanýc h v Cónových Margarétach, J. Ku
chár v Nemej víle ... ] Spomínam mená 
i skladby preto, lebo - zdá sa, - -že sa 
za búda na generáciu otcov a .matiek, na 
určitú vekovú i sociáln u skupinu konzu
men tov, ktorí si rovnako r adi vypočujú aj 
iné melódie, než sú búr liv~ a moderne jšie 
rytmy, inš trumentáciu , aran:lmfl a napo
kon i hlasy moderneJ pop-music. Chýba 
nám rôznorodosť a väčšia špec ifičnosť, u
vedomenie si adresnosti - t áto poznámka 
však padá nie len na hlavu hudobného vy
cl avatelstva, alf; i vysielania rozhlasu, [l l' f~

climenzovan6ho vysielaním na jnovších .Ili· 

Mala som možnos ť VIdie ť edičné plány 
bratislavského Supraphonu ml tento rok. 
Mnohé z toho, čo spomínam, tam nebolo 

.zahrnu té v žiadúce j mier e. Iné vec! však 
potešili. Prajem si - ro vnalm ako prim:
nivci hudby vo všetkých žánroch - aby 
bohats tvo a pestros ť produl{cie boli v !Ju
dú'com roku ešte väčš ie . Aj v Supraphone 
sa za čína veľkorysejšie a samostatnejšie 
- dokážme teda, že to vieme ro·biť s·ku
to čne kvalitne u ll iavne - vyvážene. 

TJ:;REZA UR::>íN YOVA 



POLEMIKA 
O Supraphone sa veľa hovorí .. o 

v zlom i v lepšom. Clovek sl teda už zvykol. 
Preto nech táto odpoveď nevyznie ako pľejav 

alergie na mužné, tvrdé slovo, ktoré pán Stn· 
nislav Bachleda, hudobný expert televfzneJ I<ul
túl"Y 69 29. Vl. t. r. predniesol pred kamerou na 
adresu s!ovensl{ého Supraphonu. Zopalwvaf, čo 
povedal, netreba - počul! a videli ho televízni 
diváci. Konštatoval, informoval a zároveň aj 
prorokova l. 

Nestoj!me o to, aby nás "permanentne chvá
lili" - to je náš "Endzweck'', o to sa budeme 
usilovať. Sme vdačnf za pozornosť v rôznych 
polohách, i za tón kritický, i to pomáha. Ale . .. 
Nemám rada č!sla, ak sa za nimi čosi neskrýva. 

važovala za, nechcem by ť patetlc l{~, tragicl;é, 
za sklamanie dôvery a zároveľí za pochové;nie 
našich amb!cU a zámeľov. A zo zásady nezvyk
nem prorokova f - nemám na to mimoriadne 
nadanle. 
Vráťme sa však ku próze, k čís lam ta l< nepo

pulárnym: koncom júna skončil sn dalš! iitv r ť

rok, v gramofónoveJ ed!cll znamenal pr lrast ok 
6 LP a 33 SP platnL Teda produkty ešte slov~u
skeJ pobočky, a nie závodu. Prečo Ich P.xpe rt t1ež 
nepoužll na proroctvo o našej bezpBrspekt!vnos
ti? Ako expert by mal o nich by ť Informovaný. 
trebárs aJ bez pomoci nášho, neraz i p t·it ~onl 
pranlerovaného, propagačného odde len ia. 

Tu Ich však treba spomentlt. Za prvý štvrťrok, Kopnúť do zomierajúceho je unfair, do t'odia
lttorým pán Bachleda našu budúcu "impotenci u" r.eho sa, mys lfm, ešte väčšm i. My sme všal\ ne 

dokumentoval, vyšlo 5 LP platn!, 28 SP, a 1 t"'P zomierali. St. Bachleda sfObll d ivlíkom venovuť 
platila. V gramofónoch vydávame totiž olt rem 
vážnej hudby aj folklór, malé žánre 1 hovoi'ené 
s lovo. Ide však o čosi iné: o l<úsok logfl<y. St. 
Bachleda prehovoril lwncom )Ona, teda v d1~och , 

kedy sa o našej exlstencll deflnlttvne rozhodlo 
-stali sme sa samostatným závodom vydavate r
stva Supraphon, čo znamená väčšie možnosti 
edičné, ovefa r ozsiahlejši priestor pre naš u čin

nos t v každom smer e, pokračovanie v dobrom, 
ale a j šta rt pre lepš ie. Podla St. Bachledu sa 
nič nemenf. Možné je l to, ale ja by som to po-

sa problemati ke slovensl<élw Suprapl1onu v sep
tembri. Neviem, nká budH formo prejavene j po
ZOI'nos li, neviem, č l nlelmho z prucovnllwv n áš
ho vydavateistva prizve. Ak á no, dú. fam, že obe 
strany sa budú pravdivo a zasvätene o veciach 
infonnovať - al< to bude v "prlatelskom a me
ne j ž lčovitom ovzduš!'~ - bude to o to vz<ícnej
šie. 

ZUZANA MARCZELLOVA, 
iiéfredaktorka umeleckého úseku SUIIľRJlhnnu 

Hudobné úsmevy - Počavaj, to nebolo od !il

ba pek11d, zu si sa smial! la 

chodí m na každú tvoju frašku, 
ale ešte nikdy som sa nezll
smiall Slávny husľový virtuóz Ja

roslav K o c t d 11 mal tíčinka· 

var na Istej dobročinneJ sltív · 

nosti. Zabudol však oznlímiť 

včas svoJ program, a preto ·u

seZ v posledneJ chvflt telefo· 
novat do tlači_arne. Medziiným 

o:.: ... oväl: 

- Teraz ul! konečne Cína/ 

Na programe sl potom mohli . 
návštevnict koncertu prečltať: 

Abrahám, lzd~, Rebeka na 

G-strune, lzrd Jaroslav · Koci an ..• 

Husľový virtuóz K ub e ll k 
sa dal doviezť z koncertu da 

hotela. Mlad!} f iakrista cestou 

poznamenal, l!e po/!ul mafstr.:l 

vo VIedni, kde votenl!il, po 

druh!J raz v Brne, · ale najspo
kojnejiií bol poi!as koncertu mi

nctlý pondelok. Nt;1 mafstrovu 
o t j- ' - " ·el!o prelve v ten )J:J: l

delok, odpovedal: 

• 

- J. S. Bach, Air na G- stru

n--r. 
- to na G-strune? - lJQta -

iú sa z tlaciarne nechápavo. 

- Air. 

- Aké ér? 
- Air, a - i - er Abralzám, 

Izák, Rebeka. Rozumiete? 

Kare l Hašler raz prišiel na 
K o cid no v koncert. Všetko 

išl o - ako obytJaflle ~eľml 

hladko, tba na konci sa~ stal 

slávnemu huslistovi _" malér". 
Ha!Her sa z prv{!lw radu na Ko

cldna .,znalecky" uškmul. Po 

koncerte Kocian Hašlerovi ura

zene poveclalf 

- Rodll!la mô1l 1n dievči.lta 

išli na koncert a mu sme bC~ ll 

samt doma. 

Od slov k činom 
( Dolwnčenie z l . s tr.") 

Uzav ierame dis kusiu o hudobnej výchove tým, 
čo sme Iwnš tatovalt už v úvode; o zlom stave 
v hudobno-výchovnej oblas ti sa hovor! na rôz· 
. nych schôdzach, lwnferenclách, z jazdoch, vo 
Zväze s lovenských skladateľov, aj incie už nie· 
lwľko .rolwv. Vznil<la odborná komisia pri ústa· 
ve hudobneJ vedy SAV a Slovensl<á spoločnosť 
pre hudobnú výchovu, ktoré sa touto problema
tikou zaobera jú. Napriek tomu sa aJ v tejto na
šej diskusi dospelo ku konštatovaniu o kritic
kom stave v hudobnej výcbove a zhromaždilo 
niekotko nltvrh ov na riešenie. Z toho vyplýva 
iba ieclno: že treba konečne prejsť od slov k či
nom, pretože inak všetky dobré návrhy o pred · 
savzatio ostanú len na papieri. Definitívne ric· 

šenle by malo 11risť z najvyilíšieho orgánu - 1\il
nlsterstva školstva, kde by sa všetky snahy a 
návrhy .z rôznych organizácii, •u•gánov a disku
sií mali dostať na spoločného menovateľa a s ko
nečnou tllatnusťou realizoval'. Dúfa me, že dis
kusia ná jde v tomto smere patričný ohlas - to 
je totiž jej jediný zmysel, ak nemá ustať len 
zatJiňanlm priestoru v našom !!asojlise. - R-

Z obsahu 15. čísla 
e Anketa o nádejách mladých 

interprétov 

e Ukážka z novej knihy o Puccinim 
e Rozbovor s Eugenom Suchoňom 
e Rubrika pop-music 

Známy belgický komorný zbor SINGHET SAEM, ktorý m á vo svojom re11ertoári a j skl<!dby !:s. 
a utorov , vznikni v sezóne 1952- 53 ako ženský zbor a v r. 1959 bol rrcmcnený v zhnt• mieša n}• . Jeho 
zakladateľkou a dirigentkou je p_rofesorka Jeanne Lambrechts. Foto: B. Vulacl1ová 

EDičNE PlÁNY VYDAVATHSTVA SUPRAPHON, 
ZÁVOD BRATISlAVA, NA ROK 1969 - NOVINKY 

HUDOBNINY 
Pa1•titúry: 
Ján Cikke t•: D r am a ti c k á fa n tá z 1 a -- .vyšlQ 
Dezider Kardoš: V. sym f 6 nl a - !Vyšlo 
Mirosla'v Búzlik: P ie s n e n a i'5 1 n s l< u p o é z i u 

vyš lo 
Ladislav Burlas: P l a 11 c t u s 
Oto Ferenczy: P a r t l ta p re o rc h e s t e r 
jozef Malovec: K on cer l n Et hu db a 
Juraj Hati.'Ík: Can t o rB s p on s or i a le · 
Ladislav Holoubek: S l {t č l k Q 1V é k v art et o 
Komorná hudba: 
Ladisla·v Burlas: S o n a t í na p re h u s l e - vyšlo 
Juraj Hat rí lc K o n tr ap un kt 1 c k ý a m e l a n ch o-

ll c l< ý m o 11 o l 6 g, akordeón 
Alexand-er Moyzes: M a l á s o n á ta p r e h u s le 

a k l a v í r, op. 63 
Bartolomej Urba nec: D o z r l e rv a n i e, spev a klavír 
Pedagogická a inštruktívna hudba: 
Rudolf Maczu•dzi nski: V i an o č né pi esn e, klav'ít' 
Gus ta1v Večel'ný: A l b um p redne s o •V ý ch s k l a-

dl e b, 11Jiolo11čelo a klavír 
Pavel Zlka: Tar a nte l a a C a pric ci o , pre súbor o

vú h ru 
Ján Zimmer: E t u d y p re rn i a d ý c 11 k l a v lr i s -

tO l\/ 
Bar o k. Výber ltlavírnych s kladieb (Händel, Couperm, 

Prego lesi, Rameau ) 
K l a s i c i z m u s. V ý. be r kl a vím ych skladieb (Haydn, 

Beethove n, Moza rt, Hummel) 
Edícia z bor o vé ho s ·pe v u (Moyzes, Voká lna po· 

lyfónia, Tučapský, Bokes, Dornanský ) 
KNIHY 
Branis la<v Kriš lw: G i a c o m o P u c c i n i 
Zbyn~k Mrkos: M et od i k a zb o ro IV é ll o sp e IV u 
DLHOHRAJOCE PLATNE - l2l 30 a 25 cm 
Vážna hudba 
l. G. F. Händel: Kla,vírne s ldadby. Hrá Klára Havlikovä 

- vyšlo 
2. Klavírny recital Mh:hala Karina - vyšlo 
3. české, mot·aovské a slovenské o rgany. Ivan Sokol. -

vyš lo 
4. Na nových cestách (Kalma n, 1-Iatr ík, Parík, Ze ljenl<a ) 

- 111yš lo 
5. Moderné fra ncúzske zbory bez spr ievodu. Spevácky 

zbor SF, J. M. Dobrodinský 
6. Romantické slá čiko·vé k·varle tá (Schumann, Menu· 

delsoh11 l. Hrá Slovenské kvarteto . 
7. Ladls]a,v Burlas: Padá lístie zlaté. Detsk é zbory. 
8. 50 rokov opery SND. Dvo jpl at i1ové album. 

·g. Stam ic: M<mniH! im s l<é symfónie. Slovenský komorný 
nrcheste1·, Buildan War.chal. 

10 . Orehestrálne skladby Antona Zimmermanna. 
11. Symfonické diela slovenských sldadateľov { CiklWl', 

Ferenczy., l-I I·ušovský) 
12. Edmund Pascha: Vianočná omša F dur. 
Folkló r 
l. Antológia slovenskej ľudovej hudby - Horný Uptov, 

Gemer 
2. Slovenské ľudové vianočné koledy, hry a vinšovačky 
3. Spieva SĽUK -- vyšlo 
4. Spieva LÚČNICA - vyš lo 

Malé žánre 
l . Traditional Club Bratis lava - vyšlo 
2. Slovcnslté evergreeny - vyš lo 
3. Profilová platňa Zuzky Lonskej - vyšlo 
4. Portrét Dušana Pálku 
5. Prúdy 
6. Portrét Marcely Laiferovej 
7. Zora Kolínska - profilo.vá platňa 
8. Tatjana Hnbinská - profilová p la tňa 
9. Snívaj te s nami - s lovenské everg reeny, sláčll<ový 

orchester, dil' . V. Matušík 
10. Traditional Clnb Bratislava 
Hovor e n é s lovo 
l. SND vo významných inscenáciách - vyš lo 
2. F. Villon: Balady a testamenty - rvyšlo 
3. Detskv rok - album 
4. Dcérka a mať - dvojpla tňové a lbu m poézie stat•šícll 

i novš ích autorov, .veno·vanej deťom 
5. Herecký por h·é t Márie ·Banctkovej - a lbum 
6. Vianoce ( Hvlez.dosla·vo,va poézia, oravské lmledy l 
7. Len slovensky mi zaspievaj (vl as ten ecká poézia, 

piesne] 
8. Model'llé české a slovenské básnické zbierky III . 

Ivan K1·asko: Nox et solitudo 
4 LP pla tne I'OZj)l'á·vl<y - d!'amatizác!e l 

RCII,.BOL lo VE{RY 
11/LOIJNfk: 

-ffu.DBY l 

1\ľesba; 'ľ. 1\l·ujč!t'o 



Jj. ·-ez, ktm1ý je výsleélkorri j.e(llnečiléi1o .. h!st9~·Jc!téhó 
experimentu dvoch t•ás a niekoľkých .kult(l_r ," !cl} 
šťastného 'stretnutia na: novom kontitierite, je -

· akokoPvek sa to zdá J'lOdivné - · hudbou · bez 
vefiiCJ tradíciH Ms to · všalt . svoje . Vý·hody. Tvor_com 
ne pr;:.:: l1tiža1ú nQ I<Onvcnčné pos tupy - práve · naopalt, 
inšpi ruje Jeh t·o n dokonru upútava pozornosť aj . osiat
u ýr:h . umeleckých odborov. 

+·V čase, kc,cly sa· brlll tradičný džez, prevažovala 
tw lel< t!vna improvizéícia, v l<torej trubk a len mľern.e 
v ~1ru1čne obmieť\ul ä základnú tému a klarinet s p.ozuu- . 
norn -k n.ej hrali lineúrne kontrapunkty - · v podstate 
atčmutic k~. -na . za l<latle lw rmonick.o-funkč!Íých . . stívis
Jostl. Témy boli dlhé, i~usto n iekolko clvo jper iód 
( Flotgeti Fet, Puuama Rag a i.), ha rmonický základ 

. jeclp Ó_du chý, na z(l!dade l<lasicko-romantickej h~rmó
n le. š truktúra ce lkom symet·r ická. ' 

+. Swingova hudl~a spočtv<tla na jasných základoch 
fuukčn&j harmónw, používala takmer zásadne najme
u ej š tvorzvuky , štruk túr u zostala symetrickú, ale dlž
Ila témy sa 5lrr<Hila a v tmproviza~nej zložke došlo 
lt presunu n a sólis tu. Improvizovan é · sóla obyčajne 

·súvise-l i volm1 5 témou a o[Jierali sa h la vn.e o harmo
uickú štt•uktOru témy. Hurlobné útvary za ložené na 
i mprovizácii Sd stali s!tHlom sól, dodrži avajúclch 
štruktúru a obvykle oh ranit'en ých spoločným uvecle
nlm tém. snaf1a o vy tvorenie ucelen e jšej k oncerJcte si 
vyn útila novél'w čt ni teľa - a ~- un 2 ér u. jeho úl ohou 
bolo - náj·;ť správnu m ieru medzi kompoz íciou a Im
p rovizáciou. 
+ Tretie ob(lobte vo vývoji džezu, ktot·é začni bP.-bob, 

zna menalo tfa lšte zmeny. Utk ladom harmonickej štruk
túry zbs lali vll~šiuou totálno-funld~né vzťahy, ale alwr
uy Jed notlivýc h fun kcií sa nuto!lm skomplikoval!, že 
lftollll súčasne ob<;ahovat i všetkých s.edem dlatonic
.Kýr. h stupľíov, vyu7ívali alterát:iu, resp. súčasné poui:í
vanie diatonlcl<ých a al ternvanýc h tónov. V melod ickej 
Jlnii to už neiJoll blue toues. o motivicltej vlizlJe su 

DžEZOVÉ 
VARIÁCIE 

nž n edá hovorlt. Bolo p roldamované rozbitie pravi
delqej štruktú-ry a vlády š tvordobého taktu. Umo~uila 
sél tfalšia možnosť hráčom. Skomplikovala sa r ytmicktl 
stránlca. V mnohých prípadoch ustupuje ziikladný p ulz, 
l<lOt'ý sa dá s kôr c!tif než počuť. Niet teda divu, že 
ttochtidza l< jeho opúšťaniu. Zatial Co im provizácia 
smeruje k vačšej voľnosti, usiluje sa aran~érska tech
nllw o nov ý spôsob organizácie. Nec hýba · ani snnll a 
o využitie s ú Casných kompozičných technik. Zostáva 
o tázlca, aké sú dalšie možn osti, ak nechceme nAvrat 
lc tradičným p rost•riecl lwm, pr1paclne k preberani u kom
pozičných metód vážnej hudby , a le sa chce ponecha ť 
sloboda výlconnému hudobn íkovi a popri tom zai.sttť 
in tegt•ácia hudobného prejavu ••• 

+ Zostala cesta, pr i ktorej sa voH motivický mate
r iá l, lttorý je potr ebný na cľal!í ie spracovan ie, vypl'il
covúv& su kompozičná H11ia zn pornoc: l li iJL·etu , lttoré 
v časovom slede a v hlavných črt(t ch mčuje ~lohy 
jedJiotllvýc h hudobnlkuv. Tonálna, k inetlckä a štt·uJc
turálna uvolnenosť poskytu je interpr etácii viac vor
nosti .než variačné p ráce s témou, príkazy dané libre
tom však napom&hajú pevnej konc epcil. Predvádzani.e 
pt•eclpokladá značnú mieru súhry, slohovélw cíteniu, 

. Jmprovizačnej poh otovosti a osobnej zuungažovuno> ti. 
Navyše je t u po treba .novej skúsenosti zo spracovania 
asymetrickej výstavby a harmonicky nem·čitých sle
dov. Za týchto podmienok treba využlvať výrazové 
11rostrledky moderného džezu. Výsledo·k prev(ld:z:uniu 
je vždy odllšný - poclľa momentálne j dlspozlcie. Vý
razový fičinok t ejto hudby je v mnohom príbuzný 
sk lad bám tretieho prúdu. 

+ Na Sloven sku boli pr vé konkr étne pokusy v tom
to s mere u ž v rok u 1955, l\kldy František Tugencllieb 
r obil so svojlm bratom prvé predvedenie kompozfcit. 
Prvá p'l·ehrávka bola vo V- clube pred p iatimi roloni 
á toto· obdobie zachytúva už a j Poledňák v his tórii 
česlwslovenského džezu , IHl e vyzdv ihuje Frant iš ku 'J'u
gendlleb'a ako autora samotného smeru a hodnot! ·jeho 

·. Sltahu o použitie aleatoril1y. Hned v úvode však u po
zorfíuje,, že ti.i·to budha vzniltla nezávisle na svetovom 
é:l iant · + Vycltenle najoptimlilnejšícll podmienok pre vy
tvoren ie nového džezového t e lesa a zastúpenie s i.ln ýc h 
hudobn!cl<y ch !ndividtwllt v jednom tanečnom orehes-

. t r! dalo podnet pre vytvorenie Džezového štúdia d i
:vadla Tatra revue, ktoré hrá v obsadeni: F. Tugend
lieb - altka, Ľ. Hors]s:ý - trú bka, T. Schochman -
]Jasa, O. Zeman - bic ie, V. Hidvéghy - klav!r . V or
gélnlzáť::nom zas túpeni je Poter Kršák. Prvé kompoz!cle 
robil F·rantišek Tugendlleb na mo~fvy poézie L. Fer
liilg lletillo. Išlo o akýsi koncert slova a hudby. Došlo 
k ·wujimavému 1~oňati u slova, pričom samotný h la:; 

. )Jol v ur čitých fázach doslova synonymom hudobného 
w\stro ja a pr i im p1·ovizúeifl ch došlo k vzájomn ej iu: 
i'iplr<lcll. Džr!zové štúdio mú za sebou prvé rozhlasove 
a televizne n ah rávky a pri pravuje sa na džezov9 ľ:es
li vlll v Prahe. 
' Pozn.: v teoretických častiach som sa pridŕžal llze
zuvéhu .elabrn•átu Fr. Tngeutllieba. 

Sn!mka: M. Vojtek 

' , ' 

-Tom Jo~es dobýva Ameriku 
. ' . 

t~..ll&~J:!,~~~"!~~" J!ffZ8M#N42:tiM 

Nebyt Profumovho 
šk andá lu pred pia ti
ml rokmi v Lond ýne, 
Tommy Woodward by 
ešte dnes spieval po 
sobotných večet•och v 
d ancingoch kdesi vo 
Walese a neby ť fil 
mu .,Tom jones", ešte 
dnes by sa nazýva l 
Tommy Scott. 

A n ebolo by brit
skej gramoslélľ, k torá 
le na dobrej ceste stať 
sa americ lwu TV star. 

Osu d, l\tOrý stál pri 
kaliske ban ikovho sy
na v rolnt 1940 v 
Pontypridd v južnom 
Walese, rozhodol 
lna lc m ladý mu rársky 
pomocník, v šestnás
tich rokoch ženatý, 
:um'ibajú ci sl a j príle
žitostným spievaním, 
sa s tal náhr adným ú
činkuj úcim v progro
me, v ktorom n emoh
la vystú piť Mundy Ri
ce-Dav ies , rnludä a 
svo jim i stykmi až pri· 
liš dobre známa dá-
ma z Profumovej a -
fé r y. Vystúpenie toh-
to náhradntka upúta-
lo managéra Gordona Mlllsa, náho
dou prítomného v h la.d isl<u a pod je
ho veden!m sa prepracoval mladý 
spevák medzi najväčšie britské 
h viezdy, o čom svedč! Ili 24' milió
n ov p la tní, lc toré so s jeho plesila-
ml predali. · 

'rom · Jones o sebe hovor l: Pred
pokladám, že som bol č.iastočne. pod 
V[Jiyv6lll čol·noš&kých spevá kov blues 
a country music (a samu~rejm r. -
gos1Jei song) . Prvá vec, na ktor.ú sa 
možem roz11amiitať, bol fil m ,,Tlie Al 
Jolson Story" s Larry Parksom. Pies
ne tohto filmu posilnili vo mne Pl'!l
svedčenie, že rovnaký cit 11re hud
bu a slová, aký· majú čcrnttš i , hy 
mohol mať aj beloch . . • Potom som 
bol pod vplyvom Tennesee ·Ernie For
da a Elvis11 Presleyho, bougie-wuo
gill, Bea tles a ďalšíeh . Vzurmn 11re 
fré zovanie mi boli mnoh í du bt•í spe
váci, niekto1•f z nich 11ochádza li z 
Walesu. 

Tieto informác ie priniesla vo feb
ruá r i t. 1. ameri cká tlač To, že sa 
o Tomovi. 1onesov1 začu lo p!sar. prav
duže ešte neznunwna, že ho Amer il1a 
vzala nu vedomie. Takáto publicita 
pr edchádza každý nový program v 
t e_lev!zi i. 

Seriál This is Tom Jones sa zrodll 
zači tľt lwm tohto roku, l{eď proto ty
pový program televíznej show, vyro
bený v Lond ýne za finančnej účast! 
Toma [oneso, odkúpili experti ame
r lcl< e) telev!zle v trinástich jedno
hoctinových programoch. Pr vý z n ich 
odštartoval 6. februára ako ,.premié
ra hod in ovej súčasnej show s popu
lií rnou spievajúcou hviezdou Wale-
su". 

Táto show mú' pevnO, .n emennú 
štruk túru. Pr vý raz sa diváci stretá
vajú so s pevákom vtedy, ked na po
zad! obrovských písmen svojho me
na spieva úvod nú pleseň. V ďa\špm 
č1sle ra v inom scénickom pr iestore l 
vidl me Jonesa spievať u tancovať so 
skup~nou moderného tanca, ktorá má 
svojim poňat!m bližšie k umeleckej 
gymnastike ako tw klasickému ba
leitl. Vo výslednom dojme je však 
clw reografla pôsobivá a má : veľkO 
p redn ost v t om, že r ešpek tu je po
hybové m ožnosti Toma Jonesa. Spev 
preruš u je l\rá tky r ozhovor so spevá
kom alebo speváčkou, ktorf sú h os
ťami večera. Zvyčajne prvú p!eseľi 

spieva Jones s hosťom, ostatné dve
tr i sú sólovou pr odukciou hosťa. Na
sledu je ďalšia pleseň Toma . Jonesa, 
sprevádzaná po hybovou - kreáciou · . 
zmlenen.ei tanečnej skupiny, uvede
n ie ďalšieho hosťa a jeho vystú-

Sníml<a: Pop foto 

penie. Fin ll le má opUť svoj štnn dard
n ý pr iestor a pu b lilwm. Po~~ ,.~ spevu 
začfno na svetelnom par kete spevn
kovo rocl<'nrollové zvíjan ib, niel1edy 
vkusné. n iekedy nie, obecenstvo 1e 
v tranze, muž na pa r k ete rob!, čo 
mu sily dovoľujú a na obrazovl\e su 
v dvojexpozícii z!avujú t itu llcy: This 
is Tom fanes. 

Reper toár show je postavený na 
pix,sl\nr.h , s ktorými ma l ÚSJH·!Ch. Kon
fm·enGiéL'! cl't~l rak-te·rlzova l i Jeho hml
bu bkO ,1blue eyed soul", čo so síce 
clá preložiť ako .,soul spievaný belo
chom", ale tiež a J ako ,.hudba otí 
inodr~r.h Rkn pond elok" . 

V Time si molllt Ameri čélnla 14 . 
·rehruá r !l 19!39 prel:fln f: Jouesova ver
. zia soulu le z troch ~as tí potenie a 
s tlula s(l lož. 

Očividným hand icapom Toma Jon e- · 
sa je , že ako speväl< n erepr ezen tu je 
nič, preL~o by sa v AmerikH nedal 
nájsť vzor. Jeho manager! skOšt~li na 
obrazovke čeliť tom uto nedostutku, 
a le nevybrali sl najšťastne jšl spôsob. 
Spomenul som f inále, v !\ torom jones 
d o Sit'oka rozlladzuje ruky i nohy a 
musfm dodať, 2e diváci ho pozor o
vali v týchto chvlfach v detailných 
zá be roch: velké kropa je potu sa mu 
ligotali na čB iB i ilij i a v pramien
koch stekuli do lu . V Európe, kde 
tá to show vznikla, by to možno l.io la 
cnosť súvisiaca s námahou speváka, 
dôkaz toho ako trp!, a ký je pravdi
vý a úprimný vo svo-jom pr e jave .. . 
V Amer ike, v zemi nepreh!acl néllo 
množstv11 sp rayov, mastič i ek a púcl
r ov proti poteniu je to telesná chyba, 
nedostatok. Réžia sl svoj omyl uve
domila - v show, k tor é prišli na r ad 
neskôr,· sa spevákov , pohyb stal u
m iernene jším u !{amera odstúpila clo 
úctivej vzdialenosti. 

Ai Iné prostried ky mali presved ť::if 
amerických divákov o tom, že Tom 
jones j e hviezdou. Napr iklad obe
cens tvo, zložené as! zo stovky sta
rostlivo vybranýcl1 a ešte starostli
vejšie rež!rovaných štatistov v ich 
počute!ných fvzly lcy, ·VOlan ie, hyste
r icky kr ik , frene tické povyl<y, · úz-· 
lcostllvé pišťanie · a celá stupnica po~ 
t lesk ov) 1 vld itolných (mladé diev
čatá nervózne si hryzúce prsty, devy 
zÚfalo sa načahujúce za . členkami 
svojho ido la, šedovlasé star enky u
smievajúce sa v chépavom šťastí] 

prejavoch . . 

- Takéto obecenstvo sa u ž " neon
si"; to bolo voľakedy. Frankie boy 
s tý m (lľestal pred desiatimi rokmi 
- počul som hovo·riť Američano-v. 

Po iných stránkach je Tom Jones 
Í1spešnejš!. Dôslednou sebakontrolou 
a určitou nenútenosťou vzdoru je 
vlas tnému tieňu - pr ecl.stave seladó
na, k.u ktorému má svoj imi d ispoz!
ciami velmi bl!zko. Je to neľahká 
úloha, lebo spolu s nim sa p red 
k amerou ob ja vujú ,.su pporting" all 
tér!, po našom .,n a hrávač i ... , · ktorý)n 1 

scenúr predpisuje Toma Jonesa ob--. 
d!vo-vať, vtierať su do jeho priazne 
a vytváru ť situíicie, v ktorých sa mô
že prejavlt alw naozajstná h viezda. 
Prlm h rá lstfl m ladá dáma výrazne 
podfarbených očí a vysolw nacesa
ných vlasov, lctot·ef dôbr~m zvykom 
býva niek olkokrát za večer pritlačiť 
Toma Jonesa na svoje mimoriadne 
vyvinuté poprsie. VyššifJ menovaný 
jej n úst·rahá m nonšalantne. vzdoru je 
a predpokladá stl, že je o to väčšmi 
obdivovaný ctiter\(ami pri televízo
roch. 

O vlastnom programe Tom Jones 
hovorf.: Snaž!m sa· v ňum uv iesť no
vé talenty a svieže tváre. Je to [Wa v
da, ale jej druhou stranou je · fakt, 
že je to cnosť z núdze. 

Plat! zásada, že vell\á hviezdu pri
ťahuj e menšie - v kozmiclwm p t'i~!
stor e i v TV show. Doteraz neprišla 
(a asi tak hned nepríde naozajstná 
"big star" l vystúpif do }onesovho 
programu. A tak v show spievajúr.ej 
hviezdy Wi.llesu objavi.ll Sf! pre a
mer ického te levízneho diváka tvfl r e 
zn!imejšie l m.enej znlíme. Uvediem 
n iek toré menä s tým, že dotyčný 

alebo dotyčná spruviclla nevyst úpi 
iba v Jedinom pr ograme, a le s od
stu pom n~ckoľkých týžclriov prichä
clza opUť - pokia[ ako osobnosť pri
nášu ni-ečo nové. 

Hosťami Toma jonesa boli okrem 
lnýcll: Pé ter · Seller s, Este1~ Ofa ritn, 
Mta•y flo[lkin, Dit:!< Cavet t, . Sondie 
Shaw, Engelbert HumtJerdinck, Hobby 
Goldsboro. Ku všetkýn1 sa [onos- boy 
správal ako dob rý hosl!ter, prijíma l 
!ch priateľsky, o~obne u so zau imorn 
sled oval 1ch progran1. O clvocb Jeho 
hosťoch by som so rad zmi~n il oso
bitne . 

Mireille Ma thien, hoci amet·icltému 
publiku n ie veľm i znilma, sa pred
s tavila ako speváčl<a zv láštneho ča
ra. Hostiteľ medzi sebou a r1ou vy
tvoril ( aspoň pre mňaj neočakáva
ný, dojemne uctivý kontakt a pr lrov
naniami l< Petule Clarkovej a Edi t h 
Plnťovej jej rollil cestu )< americl\é
mu publiku. ]e j vystúpeni e bolo zá
žitkom a nepoň1erne zvýšilo lesk ce
lei show. 

Na r ozdiel od mladej Francúzky 
predstavuje Pau l Anka v po.vedomť 
ameri.ckého diváka známu oso·bnosť. 
Spieval spolu s Tom jonesom a ten 
- o hlavu vyšši - bol aj o jedno 
" f" lepší. Myslím. že 13. marec nebol 
šťastný deti v kariére Paula Anlw, 
no úspešným pre Ton1a jonesa , lebo 
jeho .,big r lch baritone" je neod
škriepitefný. O tom sa u nás doma 
vie, o t om som sa nepotreboval zmie
ňoval, naopa!<, chcel som len na
črtnúť, kto Je u al<ým i cestami s a 
v Amer il\e uberá jeho v lastník. 

Pre úplnosť dodávam, že ABC la 
tľetla v poradí amer ických televíz
nych spoločnost!. Vysielací čas show 
(štvrtok - p .i fl tok okolo 19. hoci. l 
nie je čas I. A tr iedy. Aby sa seriál 
udr žal na programovom výslní, . must 
ho ( podla št'at!stlk ] sledovať n ajme
nej 25 miliónov d ivúlcov. Z prostého 

· f a letu, že · show· "This Is Tom" sa po 
12. vysie laniach udrž<tlu, sa dä usú
diť že Tom Jones sa presadil. 

Zmluva s ABC inu umožnila ab
solvova l spevácke turné po a mer·ic
kých nočných podnikoch, ctvojtýžcleq
n é angažmán v newyoľskej Copaca
bane, trojtýždiiové tm·né po Austrii
li! a mesiac účinkovania v Las Ve
gas. 

Nad zenitom amer ickéhu kuntinr.n · 
tu sa objavila h viezda- európsk tJlw 
neba. Zažiari, zhasne? 
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