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. · ·.· &me·· toto • !)ťHik-ceptovalf; oChudobn ili by 
sm'e ·našu dob'u, a éStetiCK.ý' .plurnlizrti(ls. 

, . ~áro~nos'i! .v .' .uinf!hí, ·v hu.tlbe, .. ·vet rh i 
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daóé na· 'tuto ·. tému.! A·' ·predsa , .. - ·p·rétisa 
· · len sa1 viaclillne ·' k veciain \ ·nielen ol<olo 
" exl~tiľncie ;.národného: v spo1·očťmsko1n ' ži -
. vote, a'Je l v-' umení.' ' ' . " ·. . ' 

i ) . . l • ·~ l. • • 

- .Pov~d~t<!, pre,č9i my .Slováci ~a· m;u: . 
. stále . t ríiP'il)le. otázkami· ol ilál'dde? 'či Ďrá-

' ve ,my, m,iilý .národ máŕne pochyb_bvať o -

O C H · 's'vo'je'j" existe'n'C'ii, k~ď iné národy r.ju "PO" 
' važujú za samozrejmu? Pochybujeme 
: o svojej svetovosti . . . Nevdojak . ina na~ 

r . • ; • •. . .- ' • - · ·· ~.adá : .spomien~a .. na .... jeq-nu .. televíznu be-AT z 
. Ak sä vám zdá, že nasledujú.ce otázky 

boli v inej súvislosti či štylizácii polo.žené 
mnohým t vorivým umelcom .• je ,to asi prav
cla. Ale sú veci - v živote · i v umení - , 
ku ktorým sa potrebu.Jeme vracať ' opij_ť ?. 
znovu. Ne hasnú () ninanikajú, iba 'dostá-· 
vajú !riú podo hu, ·a 'ko ·napokon celé naše 
myslenie. Iba to ľko na úvod: 

Inšpirácia - je.J súvislosť s in telektom 
a citovým prež·ívaním života .... 

- Hudba mii 'svoj vlastný jazyk. Nič 
mii11ohuctobné sa v nej. ne.má hľadať. To, 
čo je akosi viditeľné, j)ózorovateľné. lo
gicky odôvodnené, je technika diela . . Afe 
skladateľ (a každý umelec)· tvorí na zá
klade istého záž.itkového podkladu. l'u by 
som rozlišoval inšpiráciu 'mimohudobnú· a 
hudobnú. Tá prvá j e- najevidentnejšia · v 
s kladbách, ktoré vznikli · podľa · predlohy, 
hoC·\ z literatúry. Hudobná inšpirácia je 
zákládom stvárnenia zámeru sklactate ľa 
tech'nickými ·prostriedkami, Skladby, ktoré 
nie sú inšpirované . mimohudobným zážit
lwm,' by mohli byť na prvý pohľad tzv. ab
solútnou hudbou (hudba pre hudbu). Na 
túto tému bolo v histórií veľa diskusii. 
Spomeňme hádky okoló . Bachovho Tempé
róvanéhó klavíru; Vraj Ba chove fúgy '- t:o 
je čistá absolútna ·hudba .. .. Veď áno, alé 
preČO ."je tátO· - na pohľad jedl)OU fot"mQU 
stvárnéná muzika - iná v každ!!.i fúge? Co 
dalo ()Sobitý op s ah, · d,ušu každému z tých- . · · 
to ·Bachových nesm1:teľnýc.h diel?, lnšpi~ ' · . 

. 1 

račný "mome.nt , nechýba , an! · v ,tý~.h ll·í!:iex- · 
trémnejších pokusoch .o novú hudbu, ·al< . 
chce skladateľ fixovať aspoň istú zv.u~ovú · 
predsťavu. · 

Ako .je moŽné, .. ~e · v.aša hud,ba je·· tak( 
irt!J?Ulzíyná . .. . kde : sá to bede, ',-keď . váš 
sú_l<_ro~ný život. jé ,navoitok po~ojný a, ·ne.-
vzrušený? ' · ' ' ·, . ; 

. ' l' . ... . .. \. . . f 

- I<aži:l:i ·tvoriVý: · · umele~. , nielen· .. ja, , 
pt•udko .reaguje .na · svoju , d.o.bu a prežlya ' 
vo vnútri niélen svoj život, a l.e· · rovnako . · 
s ilne ho vzrušujú osudy ľudstva, národa,· 1 
osôb, ktoré )ijú vedľa neho. Vzrušuje ho, . 
minulosť, prítomnosť, ba vari najviac 
otázka východiska do budúcnosťi. Sú to 
silné veci, k toré' sa spätne odzrkadľujú , v 
tvorbe každého umelca. 

. ~ . mohli by sme nadviazať na otázku 
vývoja v hudbe a osobitne vo vašej tvorbe. 

- Vývoj, to je dopredu utekajúca č.iara , 
priamka bez konca. Na ceste za dosiahnu-· 
tim ideálu doby sa ide stal~ ďále:i. A.i ten, 
kto ·s i n aJ1lýšľa , že robí syntézu, je . fak 
ticky iba súčasťou napredovania te jto č ia
ry. Každý jednotlivec: sa vyvíja svojským 
spôsobom. I ja poznám .pocit pálčivého 
hľadania odpoved P. nn o~ázku: ako dfalej? 
Svetový vývo.i . ,je súhrnom .vývoja sklada· 
teľských individualít, a tak nemožno. tvrdiť. 
ŽE' ten či onen jP. vrcholom a ostatn! tvo
ri? IJiedzič.Jánok. 1;1u~obné umenie sa , vy-

. víja na mnohý~h ploch,á<;b · súčasn!! .: ·Ak by 

sedu, v ktot:ej· sa Alexand~:a Matušku· pýtali 
na sve,to:vosť zjavu Hvjezdoslava. Matuška 
veľmi : pohotovo a . vtipne· ,(,dpove.ďal : ··.:2il 
HviE:zdoslav na Slóvensku?. Je ·'Sfovensko 
v .Európe a Európa · vo: svete? . Je. Tak pÚ
čo by·. nemohol byť Hviezdoslav rovnako 
zjavom domácej i svetovej' 1itetatCu:y ... 
Ak jeho tvorbú nepoznajú cudzie' národy,' 
nie · je· to i riaša cbyba?" · · . · 
Ako~i . podobne j e to aj . s ·našou- hudbou, 

s naším neustál,ym sebaspytovaním a· trá
peJ)!m -sa nad malosťou i samotnou existen
ciou. Preto, že to'l'ko múdreho .i-· nemúdreho 
bolo "p(>:vedané na min·go_ n'árodného v ume
ní, núti to k presnej forinul~cii. Nerád 
ci tu jem, ale spravím vÝt;~ imku, nakol:ko sa 
mi práve v týchto. dňoch· ďostala do rúk 
anketa Slovenských pohľadov o. národnosti 
v umení, ·kde z pera spisovateľov s'ú veci 
štylizované tak · e<Caktne a nato.ľko s a kryjú 
s mojou pr·edstavou, že osob'na št.vlizácia 
by bola asi ·nPdosfatočná. Dovo).'te mi pre
to, .aby som siahol k nasledujúc im vetám 
Antuna šoljana: · 

..... všetci spisovatelia .(skladatelia -
poznamenáva . pro.f. Suchoň) majú spoločné 
niečo,, čo ich spája v. neviditeľné bratstvo. 
Ideál, ku l;<torému . sa usiluj á dospieť roz
ličnými cestami a z rozličných príčin a ku 
ktorému t:ozličným spôsobom cít ia ·konečnú . 
zodpqvednosť. · Bez ohľadu na charakter 
špekulácie,' bez ohľadu na ·re.čqvé, geo(:fra
fick~, . raspvé· a bohvieaké rozdiely, cítia 
určitú · vzá.iO/llllÚ · zviaza\'}psť, príbuznosf. 
patl'ia do jedného medziná rod ného brat.o 

· . (Rokračova~ie .na 3. str.). ' . 
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NA PRAVDU 
Je taká . h ra. Hra na pravdu. 

Vždy ma dráŽdila už · svojím roz
porným názvom. !Ira ako pred.- · 
stieranie u rčit_ých situácií, hra ako · 
k ladenie prav id iel, l'toré možno 
kedykoľvek zavrhnúť alebo sa im · 
znovu podrobiť - a pravda. Prav
da, to slovo s d vo ma tvÍirami: 
jednou odvrátenou, na ktoru ne
vidíme, vysielamP i< nej podare - . 
né i nepodarené sondy, aby sme 
j u poznali .· ale neprestávame o 
nej snívať a druhou , ktorá sa na 
nás škľabí vlastnou prázdnoto ~. 
relatívnosťou v.~etkého čo sa po
kúšame robiť alebo prenášať na 
iných . 
. A raz sme v istej spoločnosti 

hrali túto pod ivnú hru . Spočiat 

ku som s i myslel: dobre. nastane 
uvoľnenie, stl'asieme masky u 

· rozpalq, staneme sa partiou spri
sahancov, ktorí posklada]u drob
né mince svoj ich zat ajovaných 
malých pt·avdičiek. aby s i kúpili 
jedno pekné, ,veľké vzájomné po
rozumé.nie. A nastal pravý 
opak. Padal na nás chlad a ma
lichernosť toho, . čo sme mámili 
jeden z druhého. Vlastná v ina za:
čala päliť ako s~ará jazva a to, 
ze' sme ju schladzovali vzájom
nými pdzni!n iami a ofthaľovanla
mi, ju rozpaľovalo ešte viac. 

Nedo bre a smutne skončila· tá 
to hra na pravdu. Ja osobn~ som 
sa z nej musel vyspávať ako z 
ópice, musP.I . som spon:iienku na· 
iíu strľasať ako odpornú, vlhkú 
pavuči nu . . Nie preto, že sa · nti 
dotk}a SVedoinia, ·skôr ma al<QSi 
vnútorne poranila a potiižila, Mys· 
lim si totiž, vedený touto i mno
hou inou skúsenosťou , že nie ' je 
pravdou bezoJ:!ľa<lné . ·dávenie 
vlastných hriechov a kom'plexov 
pod nohy tým, ktorých chcem k 
sebe pripú tať viac ako iných, pre
tože mi na nich vi?.C záleží. It nie 
je lžou, ak naspäť prehltnem kys 
losť a horlwsť vÝvrhnu télÍo ·sve
domia alebo ju' vypľujem t icho a 
bez svedkov za hustým. krovím, 
aby som d!·uhým, tým , .ktorých 
chcem . k . sebe pripútať, lebo mi 
na nich záleží, položil do tvárí 
uľahčeni(! a poro;zumen!e, : .kto.ré 
som si sám pre seba i pre nich 
v ťažke,i chvíli vykúpil. 

Viem, je to zasa len tá zahmle
ná tvár malej s ubjektívnej prav· 
'dy a zhrozil by som sa, keby si 
to niekto vykladal . ináč. Len jedno 
by som chcel tvrdiť s naprostým 
presvedčením, že to plati vo sve
te človeka, vo svete vytvorenom 
človekom - u a .pr a v,d .u s a 
n e m o ž n o h r a t Nech je roz
drobená na tisíc odleskov jedinej 
vzdialenej a odvrátenej tváre žia
t•ivého absolútna, ktoré nevidíme, 

· n~uvidíme, a le ktorého sálajt,íce 
teplo povrchom s rdca pt·edsa len 
cítime, nech je akákoľvek, ne 
moŽno sa na iíu hrať, _ neslobodno 
sa na tl.u hrať, t r e ba j u ž iť. 

Žiť sám pre seba, pre druhych, 
proti druhým. 

Aby som n~zabudol. Kamarát, 
ktorý vtedy, na tom ncpodar enom 
veČi\)rku najslobodnejšle mlátil 
svojou· úprimnosťou hlavy našich 
učupených hriechov a tajomstiev. 
bol na druhý deň u nás doma. 
Sedel so mnou a s mo,lou ženou 
pri káve a strašne zaujímavo roz
prával o svo.jich cestách po cu 
dzine a ešte o čomsi , ale ul. som 
zabudol o čom. Bol mi vtedy ove
fa. overa bližší ako deti predtým, 
pri hre na pravdu ... 

JUUAJ- HA'ľHIK 



Oblas ... l Ako je to s organmi? 
e ~tAtne divadlo v 

Koiiciach pripravuje . do 
novej sezóny 1969/70 na
sledujúce repertoárové 
čísla: operný súbor pred
vedie ako prvú premiéru 
Ferenczyho Nevšednú 
humoresku a Pucciniho 
Sestru Angelicu. Druhou 
premiérou bude Saint -
Saiinsova opera Samson 
a Dalll111 d'alej bude pre~ 
miéra Cosl fan tutte od 
W. A. Mozarta a Masse
netova Manon. ·Operetný 
súbor uvedie Dom u 
troch dievčatiek od 
Schuberta - Bertého a 
baletný súbor Beethove
novu 5. symfóniu c mol 
a 7. symfóniu A dur, Pa~ 
rikovu Piesočnú ženu, 
Gershvinowho Američa
na v Paríži a Kodälyove 
Tance z Marosszéku. V 
septembri vystúpila (9. 
SE~Ptembra) v kolickom 
StAtnom divadle sólistka 
štátnej opery v Buda
peitl Zsuzsa Erdéiltová 
v titulnej lilohe Don!· 
zettlltO opery Lucia z 
Lammermooru. · 

Pre tento kongres sú 
plánované tri témy: 
Beetho:ven, Opera, Hud
ba v prvej polovici XX. 
storočia. Ďalej je plá
novaná pracovná disku
sla na tému: Zmysel a 
úlohy hudobno-v.edecké.
ho bádania v dnešnej 
dobe. 

Mikula: Parobské spevy 
cyklus miešaných 

zborov, Michal Vilec: 
Septet op. 36 pre flautu, 
klarinet, trúbku, husle, 
violu, violončelo a kla .. 
vír. Ján Zimmer: Alleg. 
ro moderato, Andante 
con moto op. 63 Pl'!il dva 
ldavírc 8-ručne, Anton 
Zhnmermann ~ Jaroslav 
Meier: Míssa pastoralis. 

V tvo.jtýždenniku Hudobný život č. 13-14 
bol som vyzvaný, aby som za Slovenský ústav 
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 
stredisko v Banskej ')3ystrici vysvetlil niektoré 
problémy pri záchra!U! hnuteľných pamiatok, 
najmä organov na stre-C.nom Slovensku. 

Súpis hnuteľných kultúrnych pamiatok bý
valého Stredoslovenského kraja bol prak t icky 
ukončený koncom roku 1968. Do štátneho zo
znamu chránených kultúrnych pamiatok bolo 
zapísaných k l. 12. 1968 47()1 exemplárov. Sú 
to umelecké predmety, ktoré nie sú inštalo
vané alebo deponované v múzeach a Qalé
riach, ale sa nachádzajú na verejne prístup
ných miestach, v kostoloch, kaplnkách a pod. 
Medzi nimi sa nachádzajú aj organy, o ktoré 
vlastne v spomenutom článku ide. Do štátneho 
zoznamu bolo zapísaných cell«lve 63 organov, 
poväčšine z obdobia baroka, rokoka alebo kla
sicizmu. Je samozre jmé, že štátny zoznam 
pamiatok umožňuje zapísať do neho aj ďal
š ie hnuteľné kultúrne pamiatky v prípade, že 
bude preukázaná ich nesporná · kultúrna hod
nota. 

Vami opisovaný prfpad organa v Rimavskej 
Bani sme preštudovali v . archívnych materiá
loch príslušných ' inštitúcií, nakoľko Qenerálna 
oprava evanjelického kostola v Rimavskej Ba
ni bola uskutočnen.á v rokoch 1955-58, kedy
t unajšie stredisko pamiatkovej starostlivosti 
ešte neexistovalo. Vzniklo len dňom l. VII. 
1960. 

V dôsledku toho , že pr i generálnej oprave 
kostola bol chórus zdvihnutý cca o 70 cm, 
aby sa umožnil vstup do kostola aj zo západ
nej strany (ako tomu bolo pôvodne), bolo po
trebné rozobrať aj organ. Pritom však bola 
vyslovená požiadavka, aby rozobratie, konzer 
vovanie aj rekonštrukcia bola prevedená od
borným podnikom. To však akceptované ne
bolo. Po prehliadke experta Juraja Šimko-Ju
hása bo li vyslovené dve alternatívy rekon~ 
štrukcie: 
a) znížiť aj organ o 70 cm, alebo 
b) premiestniť ho do iného objektu. 

Nakoniec bol pri jatý návrh · experta dr. O. 
Gergelyho, že organ má ostať na pôvodnom 
mieste. Narazilo sa však na finančné ťažkosti, 
pretože vlastník - miestna cirkev nemala po
t rebné finančné prostriedky. 

Pri súpise hnuteľných kultúrnych pamiatoK 
v okrese Lučenec sa organ v Poltári už ne
našiel, ani naň nik neupozornil, pravdepodob~ 
ne bol už vtedy viac rokov rozobt·atý. 

Pr i záchrane kultúrnych pamiatok či už ne
hnuteľných alebo hnuteľných a najmä organov 
s.a naráža často na malé pochopenie zo strany 
občanov, nakoľko oprava napr, v pomere 
k novému nástroju je vysoká (finančne nároč
ná ) a často sa stáva, že tieto nástroje sa 
postupne dostávajú do dezolátneho stavu. Zá
kon SNR č . 7/1958 o ochrane kultúrnych .pa- . 
mia tok totiž prjkazuje v lastníkom . a trva
lým užív a teľom zabezp ečovať opravy_ z vlast
ných finančných prostriedkov. V pt:ípade, že · 
vlastník nie je schopný finančne zabezpečiť 
záchranu a obnovu kultúrnej pamiatky, môže 
s i na príslušný" ONV podať žiadosť o subven
ciu. Prax je však zatiaľ taká, že . okresné ná
rodné výbory subvencie na záchranu a ob
ndvu kultúrnych pamiatok od roku 1960 po
skytli len skutočne v ojedinelých prípadoch. 

V prípade Rimavske j Bani Krajský národný 
výbor v Banskej Bys tr ici financoval z vlast 
ných prostriedkov kompletn(! opravu celého 
kostola a žiadal, aby s a cit·kevn!ci postarali 
vlastným nákladom aspoň o opravu organu. 
Zároveň v prípise zo dňa ll. januára 1960 
dal Ev. a. v. farskému úradu v Rimavskej Bani 
súhlas na prevedenie zbierky za účelom zado
vážel'lia finan čných prostriedkov na opravu 
organa. 
Dňa 22. mája 1960 sa konalo zasadnutie ce

locirkevného pl'!osbytéria ev. a. v. cirkvi v Ri
mavske j Bani. Zo záp isnice z uvede ného za
sadnutia vyp lýva, že bol prijatý taký uzáver, 
že cirkev považuje za neúnos né pustiť . sa do 
šesťdesiattisícovej investície a v prípade, že 
by nedostali od KNV príspevok na rekon
štrukciu ·organu, ponechajú ho v rozobratom 

stave a zadovážia si pre bohoslužobné účely 
väčšie harmónium. V tomto zámere podporilo 
cirkevníkov i Drevospracující lidové družstvo 
organa v českom Brode, k toré vo svojom pri
pise zo dňa 12. 8. 1960 adresovanom farskému 
úradu ,.poradilo", že 'pr.e ev. cirkev v Rim. 
Bani by bolo najvýhodnejšie - bez ohľadu 
na pamiatkovú hodnotu - postaviť iný, starší 
nástroj, ktorý by im vedeli zaopatriť pri ma
ximálnych nákladoch 30 000 Kčs. 

Takýmto .riešením však Krajské stredisko 
štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany 
prírody v Banskej Bystrici po svojom vzniku 
v júli 1960 nesúhlasilo a zvolalo na deň 20. 9. 
1960 do , Rima\.-ske.i Bane komisiu za 6časti 
Družstva organa a experta dr. Gergelyho. Na · 
komisií Krajské stredisko zápisnične trvalo 
na svojom stanovisku, že t ento nástroj, ktorý 
bol rozobratý neodborne miestnymi občanmi 
- podľa ich vyjadrenia na príkaz stavebného 
dozoru dňa 20. 7. 1958· - treba t•ozhoélne 
v celku zachova-(, znova postaviť a 'zakon.zer• 
vovať a to pri zachovaní pôvodných vzduš'· 
níc, mechanickej traktúry, hracieho stola, ako 
a j celého PO\tžiteľného p!šťaľového stroja. 
Družstvo or!lana počítalo v podstate s výme
nou uvedenych častí, .č!m samozrejme vzrástli 
i predpokladané náklady, ktoré by dosahovali 
sumu vyše 80 000,- Kčs. 

Pri zásade zachovania uvedených časti a 
konštrukcií organa, ako to požadovalo Kra,jské 
stredisko na základe vyjadrenia svojho exper
ta by rekonštrukcia organa nepresahovala 
40 000,- Kčs. 

Na komisii bolo dohodnuté, že ev. a. v. far
ský úrad požiada S-KNV o subvenciu cca 
25.000,- Kčs na rok 196l a Kra jské stredisko 
že bude túto požiadavku uplatňovať u S-KNV 
vo svojom rozpočte a pláne pamiatkových ak· 
cif na rok 1961. . 

Pri prejednávaní návrhu plánu rozp\)čtu 
Krajského strediska na S-KNV odbore škol~ 
stva a kultúry bolo dňa 5. 12. 1962 zo str~n~ 
KNV rozhodnuté, že požadovaná flnanc11a 
čiastka nebude zo strany S-KNV pre Kŕa,jské . 
stredisko schválená; pretože medzi tým bolo 
v celoštátnom merítku rozhodnuté o dellmt.:. 
tácii finančľ)ých prostriedkov na záchra~u 
kultúrnych pamiatok n,a okresné národné vy~ 
bory a Krajské str~disko počnúc rokom 19~1 
nemalo finančné prostriedky na opravu a za~ 
chranu kultúrnych pamiatok. 

Tieto skutočnosti boli oznámené aj farsk~· 
mu úradu s tým, aby organ v ~mysle zákona 
SNR č . 7/1958 dali opraviť .vlastným .náklado~ 
pri použiti · povoleni~ . S-KNV .n~ finanč~t1 
zbierku a do zabezpecenia potrebnych financ• 
ných prostriedkov, aby bol organ odborne 
uložený, aby sa predišlo jeho ďalšiemu po· 
škodeniu. 

žiaľ, majiteľ tejto pamiatky nemal v pos· 
Jedných rokQch dostatočný z,áuje~, . a~y za~ 
bezpečil je j op ravu a reko nšt rukcJU. Sučasnv 
s tav je dokonca taký, že ani kostol sa u) 
SÚStavne nepOUŽÍVa na bohoslttžobné ÚČP.Jy, álP 
ib~;~ provizórna modlitebňa v obci. 

Váš článok uverejnený v Hudobnom živote 
č . 13-14 však bude prP. Slovenský ústav pa· 
miatkove:i starostlivosti a ochrany prírody -
stredisko v Banske j Bystrici podnetom pre 
opätovné úsiliP. doriešenia rekonštrukcie tejto 
pamiatky so zainteresovanými inštitúciami. 
predovšetkým s odborom kultúry ONV v Rl·· 
mavske.i Sobote, ktorý po zrušeni krajov ob· 
držal právomoc a zodpovednosť vo veci zá
chrany a obnovy kultú,rnych pamiatok a za 
týmto' účelom bude môcť i hmotne podporiť 
s nahu o ich záchranu. 

Na základe vášho článku naše Stredisko 
nadviaže tiež spoluprácu s Hudobným odde
lením Slovenského národného múzea v Bra
t islave za tým účelom, aby n.am ich š pecialisti 
zhodnotili historické hudobné nástroje ( orga
ny) zapísané do št átneho zoznamu kultúrnych 
pamiatok a poukázali na najcennejšie e~em
pláre tak, aby sme sa v súčinností s vlastnlk
.mi a s ná rodnými výbormi mohl! na ne orien· 
tovať pri ich záchrane pre budúce .generácie. 

. ·~.·~\.;::· 
. ,:.~· ,.._":~ .... ' ,' .... 

Ing. arch. Stanislav Dúbravec, 
riaditeľ strediska 

. ; ' ~' ' 

· e Pri prlle~ltoatt ~oo. 
výročia narodenia t. van 
Beethov~na bude v mar:. 
cl 1970 v Berline hu~Job • 
no-vedecky kongres, 
ktorého témy all nule• 
dovné: Premena natera .. 
nla na Beethovena, Bee
thovenova osobnost a 
jeho nbor na svl't1 Spe
cililne aspekty Beetho• 
venovej tvorby, Inter• 
pretäcta Beethovenovej 
hudby, úlohy a metódy 
popularltačnej vedy, Re· 
cepola Beethovent)vých 
skladieb v ČSSR. Tiež 
Západoneme'okl spoloč
nosť pre hudobnl'.i vedu 
usporiada v dňoch 7;-
12. · septembra . 1970 v 
Bonne mt)dzln,rodtit hU· 
dobno·vedecký kongres 
pri tej Istej prUe~itostl. 

MARIAN VANEK 

e Národné divatllo v 
Prahe začalo 5. sep tem
bra už 116. sezónu. V ten 
večer zazneli na histo~ 
rickej scéne Národného 
divadla melódie Smeta
novej Predanej nevesty, 
ktorá týmto predstave
ním dosiahla 2689 pred
v.edeni od premiéry v 
roku 1866. 

e Gramofónový klub 
pripravil pre ctiteľov 
džezu a pop-music na 
rok 1970 zaujímavé ti
tuly, z ktorých vyberá
me aspoň názvy hiekoľ· 
kých gramoplatní : Ray 
Charles, Traditional jazz 
studio, Ulice swingu, 
Flamlngo, Byrds, česl<é 
plsne vlastenské, 'tom 
Jones, Barbara Strel~ 
sand. Všetky tituly, kto· 
ré spomlname, (okrem 
nich, pravda, aj Iné) 
vyjdú v Stereo i Mono 
verzii, a to v l. štvrť~ 
roku 1070. e Z novej tvorby sto• 
venských skladateľov: 
ladislav Burlas: Hudba 
pre sláčikové kvarteto, 
Ladislav Holoubek: Spe• 
vy jesene cyklus 
piesni na básne P. O. 

· Hviezdoslava pre bas a 
orchester; Miloslav Ko· 
ľlnek: Apokryfy - tri 
skladby pre klavtr, Jú
lius Kowalskl: Malá fan
tázia pre flautu a klavlr 
a Improvizácia pre flau
tu sólo, Ladislav Kupko• 
vič: Ad llbitum, Dušan 
Martinček: hwoi<ácia a 
ťúga pre klavír, Zdenko 

8 Známe nakladateľ· 
stvo Btirenrelter v Kas
seli (NSR) prebralo do 
!ivojho informnčného ča
sopisu Musica č. 4 úvod
ný . článok z bulletinu 
HIS~u (od dr. Jozefa 
šamka, CSc.) o vývoji 
slovenskej hudobnej 
kultúry. e Kurz elektronlcke,l 
hudby sa u skutočnil v 
dňoch 22.-26. septem
bra t. r. v spolupráci 
Zvlizu česk~ch skladaa 
teľov a čsl, rozhlasu. 
Vedenie kurzu usporia .. 
datelill zverili prof. C. 
M. Koenigovl á jeho 
spolupracovnlkont z ut
rechtskej univerzity, 
ktorá má dnP.s jedno ~ 
najlepšie vybavených 
elektronických štlldU v 

. Európe. e Dňa 15. septi!mbrl 
t. r. podpisa! mlnl8tl!l' 
kultúry :SSR M. Válek 
štatút Slovenskej hudob~ 
nej rady. (l'isnll sme D 
nej v č. 16.) JAj zloie• 
nie bude nasledovné: dr; 
o. Ferenczy - predte• 
da, P. Bagin - tajom• 
nik, členovia: dr. t , · 
Bul'las, Csc., národnt 
umelkyňa M. KlšoňovA• 
Hubová, M. Jurlk, dr. M. 
Kťesák, dr. L. teng, 
CSc., Z Marczelová, dr. 
l. Mačäk, CSc., Zd. Mi• 
ImJa, národný umelec A. 
Moyzes, dr. L. Mokrý, 
CSc., zaslúži! v umelec L'. 
Slovák, dr. l. Stanislav. 

Hudobné vynálezy 
XII. 

obchodoch dostatok strún. Bohiitý vy
ber i dobrá rada predavačov, ktot'l 
sú zväčša bývall aktlvnl muzikant!, 
dovoľuje huslistom hrať na všetkých 
strunách, ale oni by najradšej hral! 
Paganinlho koncert na .iedne.1 strune. 
Vyberú si jednu strunu, ostatné odo· 
pnú a interpretujú vyššie uvedený 
koncert. Je viac ako samozrejmé, Žé 
koncert potom 'V,Yzníe -ti'apll.~ , ľudia'· 
v h ľadisku sa šeptom pýtajú suseda 
(a klebetia a ohováraj(! interpreta), 
co to je za huslista, ktorý nemä ani 
na struny.(?) Tento nf)správny prístup 
k slávnemu koncertu a z toho vy
plývajúcu slabšiu interpretačnú for· 
mu huslistu nahradí môj univerzálny 
prerezávač strún. Skladá s a z nožlka 
(n) prichyteného pätkou (p) a dre .. 
veného podstavčeka (č.) 

Univemilny prerezávač strún 
Mnohí z vás, vážení čitatelia, si ist(l 

spomínate na Paganiniho husľový kon
cert, v ktorom ho isté nepriaznivé· 
okolnosti donútili hrať na jednej jedinej 
strune. "Certovský husllsta", ako ho 
súčasn!ci prezývali, sl však z úbytku 
strún nič nerobil a koncert hravo 
zvládol i na jedne j strune. Tento kqn 
cert sa stal potom spolu s Paganinim 
slávnym a veľa huslistov s a ho snaží 
i ter az interpretovať, keď je v našich 

Univerzálny pr.erezávač strún . pri 
interpretácii Paganiniho jednostrun
ného koncertu pôsobi najmä psychic
ky na obecenstvo i huslistu . Huslista 
vyjde na pódium a zahrá na husle, 
na všetkých s trunách známu melódiu 
(napr. Keď som• Vyšeu na Poľanu . .. ) . 
ľakto sa obecenstvo presvedčí, že 
huslista má na päť s trún. Potom hus~ 
l ist a vyberie univerzálny prerezávač 
strún, štyri struny prereže a hrá Pa
qaninlho koncert na jednej strune. 

úspech je zaručený, psychická Pl'Í· 
prava vykona la svoje - a to len zá· 
sluhou môjho univerzálneho prerezá
vača strún. 

Max Brod, meno ktorého podvedome 
spájame skôr s osudmi Franza Kaf• 

ku ako s pojmami "recenzent a hudobný 
kritik", sa predstavuje dnešnému člta• 
teľovi v knihe eseji a úvah Pražské 
hvezdné nebe (Editio Supraphon, 1969). 
Podtitul knihy znie: Hu<labhí a divadelní 
zážitky z dvacátych let. Už tieto s lová 
naznačujú, že na strán!cach sa čitateľ 
nestretne so stručnýmt konštatovaniami, 
na aké sme si poma1y zvykli u recen· 
zentov dneška . Práve naopak. I<apitolky 
Maxa · Brod a nám približujú bohatú kul
túrnu klimu Prahy v prvom povojnovom 
desaťročí, v období akejsi národnej re~ 
nesancie českého kultúrneho života, re· 
nesancie, ktorá sa neuzatvárala ani pre d 
vplyvmi Európy. To, čo robi takmer šty· 
ridsaťročné úvahy na aktu.álnu tému st á
le Živými, je osobná zaangažovanosť sub
jektívny zápal a myšlienkova hlbka. Au
tor sa neboj! citového vzplanutia pre die~ 
lo, skladateľa, interpréta, nebojí sa 
priznať, že je očarený alebo s klamaný 
známym menom, inokedy riskuje nevra
živosť hudobne j verejnosti, ak sa anr~a
žuje za autora takmer neznámeho. 

*** . 
MUSICOLOGICA SLOVACA 

muzikologický zborník, ktorý 

; · ' l ~ 

nový 
vydäva 

. ·'· 
'' 



· ·(Dokončenie z l. str.)' 
l tva: ... Prichodl sa nám spýta C, čí dva 
ideály, ktoré sme nazvali kozmopolit
ným (nepovažujem to však za vhodný 
výraz - E. S.) a nacionálnym - nie sú 
v rozpore? Či nestoj a jeden druhému 
v ce!jte, ako nám to suQerujú aj samé 
ich mená'~ Čí su navzájom nc ni Ľia ? Či 
nežiadajú od spísovateľä ( sk ladHteľa), 
aby sa rozhodol pn~ jeden nlebo druhý'? 
Naša odpoveď na v.šetky otázky znie : 
Nic. Nielenže tie ideály navzá jom nie 
sú v rozpore, ale čiastočne sa zhodujú, 
čiastočne doplňujú i po tvrdzujú. Ume 
lec je súčasne kozmopol ita aj neodtr
hnuteľná časť svojho národa. Jeho kon
krétne osobitné ideftly, ktoré mu vtla
čilo jeho národné bytie, sú integrálnou 
súčasťou metofyzického i všeobecného 
ideálu, ktorý patri všetkým umelcom 
na svete. Len ako autentická časť ná
rodMj tvotby môže umelec dač!m pri
spieť aj svetovej literatúre [hudbe). 
Takto par'adoxne - čím ;je niektorý spi
sovateľ (skladateľ) nlirodnejší, zodpo
vednejší svojej osobitnej tradícii i oso
bitným úlohám, je a j kozmopolitnejši. 
čim viac je občanom sveta; tým .ias
nejšle a s väčšou opravdivou !Jterárnou 
(hudobnou) zodpovednosťou vid! prob
lémy svojej užšc:l vlasti." 

Slové Ant una šoljana však môžeme 
doplniť ďalšimi myšlienkami - o špeci
fike 111 a l é h o národa ... 

- To isté, čo sme hovorili a ci tovali 
vyššie. sa vzťahuje napokon i naň. Ale 
sú t u určité zvláštnosti : 

.,Malý národ spt·avidla nedisponuje 
dostatočne silným finančným i propa
gačným apariítom pre rozvoj vnútornej 
kultúrnej sféry. Spisovateľ (skladateľ) 
malého národa často zist í, že j e možno 
lepším umelcom ako mnohí jeho kole
govia z väčších národov, ktorí však na 
. internacionálné.i burze stoja oveľa vyš -

1 šié oko on. To všetko vyvoláva v umel
covi pocit nepravdy, že sa narodil v ma- ; 
lom t1árode a že si tu vybral svoj li- i 
terérny (hudobný) osud." \ 

Tak tomu bolo do'posial'. Možná Žf' je 
na niís, aby sme sa dopracovali k iné
mu stanovisku. No chcem povedať ešte 
niečo ! Mysl!m, že sme ďaleko od toho, 
aby sme za národml hudbu a kultúru 
považovali iba tú, ktorá je spojená sľu
dovou tvorbou. Kto tvrdi niečo podobné, 
t ak celý problém vulgarizuje. Prešli 
sme etapou, v ktorej bolo našou po
vinnosťou vytvoriť národné umen iP. vy
chádzajúce z p rameňov a mat e
riálu ľudového umenia . BoU sme v urči 
tej výhode (nevýhode mož no tiež) voč i 
národom, ktoré túto etapu národnej kul 
túry absolvoval! v 19. storoč!. My sme 
mohli pristupovať v s love nskej hudbe· 
k ľudovému materiálu na základe hu
dobných poznatkov z ob lasti hudobnej 
teória 20. stot·oč l!l. No národmi.. kqltúra 
je všetko, čo su rodí u nás, čo je plo
dom našich tvorcov. 

A predsa sú tu aj určité š pecifické 
znaky. Iste to nepoplerate. 

- Ak .sa pýtate na to naše, špeci
ficky slovenské, nevdojak ma znovu nú
tite citovať - tentokrát Júliusa Vano
víča: ,.Keby sa zt·átali tie večné ná
vr aty, tie ustavičné začinania od abe
cedy, znovu a znovu, zápasy s diktátom, 
cenzúrou a mocou; keby sa spočitala 
energia vynaložená na samozrejmosti a 
veci elementárne, čiže ener!lia nepravo 
investovaná a premárnené; keby sme 
si u nejedného predstavili ,čo mohlo 
byť a nebolo' - narodili by sa dejiny 
s lovenskej literatúry (hudby) , ktoré by 
sa nemohli pokrstiť inak ako privlast
kom tr ag i ck é. 

Nik iný totiž nevyháňa slovanských 
či slovenských kňazov. nik iný nerušl 
slovanskú liturgiu, pís mo a pisomnosť 
ako Slovan či Slovák Svätopluk. Zhruba 
t isíc rokov po tom bude t áto k ra jina 
C:akať na svoju autentickú spisovnú reč 
a literatúru. 

ústav hudobne j vedy SAV, vyšiel po tieto 
dni do trochu rozpornej situácie: obsa
hovo je určený odbornej verejnosti, pri
čom má i nformovať aj zahra ničie, no do
stať ho kúpiť \t s tánkoch PNS, medzi 
zábavnými magazínmi a dennou t lačou za 
cenu nie pr lliš nízku, 20,- Kčs. Pr i dneš
nej sieti odborných hudobných predajní 
j e však "normálne", že sa stretávame so 
zborníkom tohto typu na miestach, kto 
ré sú určené iným cieľom. Hoci sa jedná 
iba o prvé č ís lo, u :G teraz musíme kon
štatovať, ž~> sa jPdná o neperiodické vy
dávanie publikácie. Opak nenasvedčuje 
ani príhovor hlavného redektora Doc. dr. 
L. Burlasa, CSc., ani interné správy (na 
ktoré sa však isteŽP. nedá v plnej miere 
spoľahnúť) . Dlhá v~robná lehota a or
ganizačné, resp. prípravné práce spôso
bili, že čitateľ s a t u stretáva so s tar
š imi prácami. mnohé sú dokonca z t·oku 
1965. A tak. hoci rešpektujeme ľakt . že 
vo vede sa výsledky nere!-)istru;j ú zo dňa 
na deň, nie .i e tento zborník momentál
nym zrkadlom stavu naše j muziko ló!-)ie, 
ale s kôr 3-4-roĽn.Ym pohľadom na vy
kona nú prácu. Určitým dôkazom súčas
ného stavu slovenskej hudobne;j vedy, jej 
mladosti a vývoja j e aj fak t, že zborník 
nie je špecializovaný, ale preds tavu je 

\' 
\ 
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S PROF. E·UGENOM SUCHO~OM 

O VECNÝCH 
ZAČIATKOCH 

Dodnes 58 nevytvorila všeobecne 
platná a plodná syntéza domáceho so 
svetovým - jedni predlžovali život ro!
klóru a domácu tradičnú linku, oni 
,s tari, nemoderni, konzervatlvnľ 
druh! zas lic~ to:iú po s.vf't e""bnz dom(tce
ho uzem nenia, ,bez rodného ťazisku; 
svetovo paberkujú a to. čo s tvoria a 
vyslovia, ide kamsi pomimo: nie je do 
ma ani na Slovensku. ani vo svete." 

Tak je to s hudbou, tak j e to s li
tera túrou - a možno v ma liarstve, so
chflrstve je tak tiež. Etwrg ia daromne 
vynaložeml , o pätovné začiatky, vzájom
ný boj a často nevraživosť staromilstvo 
i chcená svetovosť. Snáď toto ste chceli 
pc čuť ... 

Ano, to. Pt•etože v tom žij~me, to nás 
tt•ápl - ah~ aJ to je . nár o ll. Mii me 
preto nariekať? Bud!! budúcnosť 'laá? 
Možno. NevP.dno. A t u sa nevdojal< do 
stávame k tvorbe a s nažen inm mla
dých. 

- Viete, prvorädou otázkou .le ·snáď 
to, kto je tvorivo mladý a kto starý. 
Lebo fyzick,ý vek asi nerozhoduje. No 
ak sa mám predsa vyjadrovať v ak~ch
si g eneračných ka te!-)óríách, tak by som 
povedal asi toľko . Tvorba našej mla 
de j a najmladšej ·Qenerácie s a zapája 
do celosvetového kontextu vysoko kva
litnými hodnotami. A toto konštatova-

najzaujímavejšie výsledky zo všetkých 
disciplín hudobne j vedy - od hudobno
.vednej systematiky, cez histór iu, hudob
nú akustiku , fo rmovo-estetický rozbor 
diela, až po recenzie. Medzi menami na
šich popredných muzikoló!-)ov sa objavu
j ú aj nové osobnost i. čo samozrejme te
šf, škoda len, že ich nie .ie viac, resp. 
zatiaľ sa na verejnosti nemali možnosť 
uplatniť. Musicolog ica slovaca je vstu
pom, zač iatkom; treba jej popri ať, aby 
nestroskotala na nedostatku pochopenia 
a lebo - prispiavateľov. 

*** 
Na naše podmienky neobyčajnú a cennú 

publikáciu vydalo vyd ava teľstvo Obzor -
a!-)entúra Tatrapress v Bratislave. VIDEL 
SOM HUDBU - tak sa volá kniha ume
leckého fotografistu Kamila Vyskočila, 
ktorä bola vydaná ako účelov.Ý náklad 
pre Slovenskú filharmóniu. takže sa do
stane asi len veľmi sporadicky do rúk 
~lovenského priaznivca umeleckých sní 
_mok. Napriek tomu - alebo snäď práve 
preto - ]Jy som sa chcela aspoň niekoľkým i 
vetami zm ieniť o výtvarne bohate j kniž
ke, z ktore j každá strana je nielen do
kladom bohatého hudobného života a zá
ujmu brat islavského publika o sviatočné 
i všedné dni S!;' .. . K. Vyskočilovi sa po-

nie platr a.1 o slovenskom •výkonnom 
umení, k toré je tiež nedostatočne oce
ňované. hoci za h ra nicami dosahuje čo
raz väčšie úspechy. Niekedy mám do
jem. že naša kritika je prlliš pr!sno a 
možno ncuznal lvá. Ako keby sme všet· 
I<O to, čo vzniklo doma, podceňoval i -
al ebo považovali za samozrejmé. A ešte 
jednu poznámku: ak sa nedostatočne 
• tplatň u jeme na medzinárodnom fóre, 
prfčin.v budú as i v tom, o čom hovori 
aj A. šol jan. 

Váš život - to je ukrem tvor·by aj 
11eustá le zapájanie sa do veci celospo
ločenských, organizátorských, vere.i
nýoh. 

f - Stále si uvedomujem, že slovenská 
hudba si musi vydobyť spoločenské 
uznanie predovšetk,ým doma, ak má čo 
sl znamenať vo svete. Gustáv l<oričán 
sky mi z pr!ležitosti môjho prvého. di
l'lgentského vystúpenia dal do vena tie
to s lová: 

·"Mladý Suchoň! Prichystajte sa na 
tvrdý umelecký boj (hoc aj perom!) . 
Nepoznám vás. Neviem aký máte vše 
obecný rozhľad, ;l edno ale je pravda, že 
na žiadnom poll života nestačl vedo· 
mosť len odbornícka. Dobrý hudobnlk -
práve tak, ako povedzme staviteľ, alebo t dobrý obchod nik - mó vedieť vo vel'
I<ýčh obrysoch o všetkom, čo bolo a čo 

darilo navyše zachytiť osobitú atmosféru. 
koncertov, poéziu nálad, detailov, ľud 
ského sús t redenia. osobitej archi tek túry, 
moment prežívania d iela u intet•préta i 
konzumenta. Umelecké fotoQraf ie na 
stránky kníh sa nám v posledných rô
koch dostali najmii zásluhou M. Martin
č'eka a publikácii, zachytávajúcich prí
rodné alebo architektonické zauj!mavos
ti Slovenska. K. Vyskočil sa sústredil na 
doposiaľ málo prebádanú pôdu, dal'! sa 
mu to a je v tom jedinečný. I<niha VI
DEL SOM HUDBU .ie uvedená ci tli vý mi 
s lovami prof. Eugena Suchoňa a básiíou 
Ladislava Novomeského. 

••• 
To, čo prišlo clo redakcie zo Suprapho· 

nu v Bratislave je, na škodu veci, znovu 
Iba jednostran ný pohľad: nieko ľko malýcb 
{.lramoplatní z oblasti populárnej hudby 
Po. dlhom čakan! t reba uv!tať nahrávku 
štyroch najúspešnejšlch piesnt z detviun 
ske j Zlatej ruže v podan! E. Sepešiove • 
M. Klesniakovej a Z. Kollárovej (tec~t · 
nicky ilie najvydal:enejšie - časté šumy 
preskakovanie drážok: dúf:am, že je to 
iba výnimka a netýka sa to celej sacjy 
gr amoplatní ) , dve slovenské ľudové pies
ne l Slovenské mamičky, Pod našimi ok
ny) v podaní a úpt·ave Tradit ional Clu-

sa okolo neho aeje', leb'o v ~lvotnont 
boji treba rátať a.1 s realitou." 
. Realita a , skutočný život - to ma 
nútilo a núti pracovať aj mimo pera 
a no tového papiera. V hudobnom živote 
stále znovu kohosi presviedčame, že to
to a hen to je skutočne potrebné, tá či 
oná reforma viac poškodila ako pomoh
la, treba často bojovať za celkom sa
mozre.ltné veci, treba l'ud! presviedčať 
- podotýkam, že stlíle nových l'ud! -
o našej existencií, o tom, že naša služ• 
ba VPcí jf' rovnako potrebná, <tk tento 
národ má postúpiť- aspoň o krok do
predu aj v otázkach kultúry. Už len 
preto si nemôžem pripustiť, že moje 
súkromi1é ciele a snaženia sú dOležltej · 
šle ako vyčerplívajúce a, žiaľ, často i 
bezvýsledné prebojovávanie čiastkových 
problémov. 

Osobne som sa snažil v tejto oblasll 
tvoriť s p lnou zodpovednosťou, napriek 

. tomu, že mám plno Iných plánov; vždy 
sl nájdem chv!l'u času pre prácu orna ~ 
nlzačnú a peda!lOJ:Jickťl , ktorá sa O.atuje 
od čiRs skladate ľských začiatkov v Pe
zinku. Len tak zbeine sl spon\lnljm na 
t ridsia te roky, na početné boje o spo
ločenské uznanie učiteľov hudby, na 
svoje ·pedagogické pôsobenie ako a j ta
jomnlčeníe na Hudobnej a dramatickej 
akadémii a v KomiSii pre štátne skúš
ky, neskôr na prácu pti zriaďovúnf Ka
tedry hudobnej v:)'chov.v na Pedagogic
ke.i fakulte a nápókon na pôsobenie na 
univerzite Kome nského . . . Pravda, bol 
som iba skromným jednotlivcom z mno
h,ých bojovníkov. Je isté, že sme v na
šich večných začiatkoch vybojovali ech
né vfťazstvú. Boje o uplatn~>niP. a spo• 
ločenské postavenie hudobného umenia 
neboli márne. 

... mysllm, ž" vlietkých tých, čo sa 
práce zúčastnili, stáli prlnajmenéj tlle
kol'ko rokov života. A tu sa znovu vra ... 
clame k tým slovenským učiptkom. 

Rád by som ~ nich ;jedP.n spomenul. 
Málo s a vie naprik lad o tom, že na pr
vom zjazde s lovenských hudobných 
skladate ľov v Trenčianskych Tepliciach 
v r. 1948 (teda pred z.a loženim Zväzu 
československých skladatel'ov) odznela 
rezolúcia, ktorej realizácia sa stala zá
kladom novej kapitoly dejln slovenské~ 
ho hudobného umenia. Okrem iného sme 
žiadalí: 

- Uvol'nit slovenských skladateľov 
pre tvorbu finančným zabezpečen!m. 

- Vybudovať odborné hudobné škol
stvo na Slovensku - počnúc základný
ml hudobnými školami po Vysokú školu 
múzických umeni. 
~ Usmerniť organizáciu koncertného' 

života zriaden!m štátnej f ilharmónie, 
štätneho zboru, podporovať vynikajúcich 
sólistov a komorné súbory, podporovať 
snahu •J\cašich operných ·a" baletných sú
borov o osamostátt1enie1 .. postarať sa o 
pravidelnú informáciu domácej l za
hraničnej vere.Jností o slovenskom hu
dobnom živote a to prostredn!ctvom 
dennej i odbornej tlače. 

- Zapoji ť hudobnú vedu a kritiku 
do s lužieb propanácie slovenske j hud
by ( časopis, prednášky) doma ! v za• 
hraničí. 

- Postarať sa o účinnú predvýchovu 
obecenstva (reorganizácia hudobneJ vý
chovy, kurzy ... ). 

Ak sa obzrieme po našom súčasnom 
hudobnom živote, muslme priznať, že zo 
spomlnane:l t•ezolúcle sa takme!' všetko 
realizovalo : mfnne S'tovenskú fllharmó 
niu a jej zbor, VSMU, Slovenský hudob
ný fond. Hudobné a informačné stre~ 
disko, SOZA atď., atď. Iba s tou pred
výchovou obecenstva sa vecí, žia ľ, ne
dotiahli do konca. Sľubný roz let hu
dobneJ v.Ychovy na všeobecnovzdelliva
c!ch školách bol zahataný necitlivým 
zásahom a v konečných dôsledkoch a;j 
reformou všeobecnovzdelávacej školy 
v r. 1953. Ale to sú tie konce u začiat 
ky . . . 

Zhovárala sa T. Urslnyová 

bu; v aranžmá I. . Čel ku dva známe dže
zové "hity": I WANT TO DIE EASY a 
WE SHALL NOt BE MOVED (sp. E. · Se
pešiová, hrá Traditional) . Be·ato:vu • sldadbu 
Ľ. štassela Nesmieš v ceste mi stáť, ako 
aj slovenskú verziu známej eurovl~·nej 
skladby · Boom, ·s ang a - Bang ·Spieva 
T. Hubinská. Všetky · spomínané sk ladby 
sú známe ·z rozhlasového vysielaniu, . pre
to ťažko píSáť O' · pm kvapenl, napriek ·sna
he vydavateľstva ' ó urýchlené zabez~?,e
čenie výroby a ·expP.d!cle do predajni este 
stále - a zrejme veľmi dlho - ne~u
deme nieleh na· Slovensku, ale ani v Ce
chách . dostatočne pružní na súbežné vy
diívanie liitov s polu s ich uvá dzan!m v 
rozhlasových reläclách. A tak · sa aspoň· 
bližšie zmienim o g t amoplatni s nahráv 
kou Traditionalu a E. Sepeš iove.J . Spe
váčka zaujala už dávnejšie intelektom, 
zaujimavým sfarbenlm hlasu a n.es~nti
rnentálnosťou podania h lavne v p1esnach 
šorísónového typu. V dvoch džezových 
skladbách však jej prejav vychádza príliš 
chladný chýba ten pravý "hot" a zostáva 
iba kt;á~ny; silný a tvárny hlas. Či ;jej 
vývoj postúpi a:j v tomto smere ďalej, 
alebo zostane iba na pôde šansónu a' po
pulárnej p iesne. ukáže ďalšia spolupráca 
s Traditionalom, Tereza Ursínyová 

.. 
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Univerzitný mieiiany z?or z · l!linois, o ktoróm píšeme podrobnejšie ZJ článku. 

SPEVÁCI 
· Z ILLINOIS · 
~-4~1oQ':~~ .... ·-'?ri-f'tyr'"" '';T'~~ 

V dňoch 1.-6. septembra t. r . 
bol na Slov.ensku Univerzitný 
micš at'ý zbor z lllinois ( USA),. 
k tor.v bol hosťom Žilinského 
miešaného zboru. . 

Americký zbor na 'svojom eu
rópskom zájazde sa zúčastnil . 
sympózia o hudbe viedenských 
k lasických sklad ateľov. Na tom· 
to dvo.itýždennom seminári pod 
vede ním profesora Gunthera 
Theuringu a· ostatných členov 
Viedenskej hudobne:i akadémie 
.bolo · o. i. asi 50 ameri ckých 'df
rigentov z 23 štátov a 250 zbo
rových spevákov. Po sympóziu 
úči nkovali speváci Univerzity z 
I llinois v Bratislave, ž iline, 
Prievidzi a Prahe. Okrem · toho 
absolvovali vysielan ie cez f ran
cOzsky rozh las v Parlži. 

Profesor Harol<l Oecker je d i- · 
r igentorh a umeleckým vedúcim 
s pomínaného speváckeho zboru, 
q'alej zastáVél fun kciu preziden
t a Združenia amerických . riadi· 
teľov zborov, ktoré je pro fesio 
nálnou organizäciou, sústreďu
j úcou viac ako 4000 d irigentov. 
Prvým a sistentom Harolda Dec·
kera je John Alexander, kand i- • 
dá t vied v zbor·ovei hudbe pr i 
Univerzite . Ulinois. . 

Prvý koncert na · slovenskej 
pôd·e malí americkí štud enti v 
bratislavskom Dóme sv. Martina. 
Zbor je zložen ý z . poslucháčov 
hudobnej fakulty, ale i študen 
tov iných odbo rov . . Z počtu 60 
členov p rišlo do Európy len 46 
spevákov, čo svedčí. o prísnom 
v,ýbere na európske turné. Te· 
leso. disponuje výborným hlaso
v ým matet·iälom, pr€Svedčilo ·o 
toll} hneď po úvodných takto.ch. 
Zbor je po stránke h lasov-ej per~ 
fektne p ripravený a na patrič

. ne j výške po stránke muzikál-
nej a umelecke;i. Pozoruhodné 
bolo Jeho netrad ičné rozostave 
nie, teda n i€ podľa hlasov, ale . 
"po miešane". Zámer d it:i!)enta 
bol jasný: t ýmto rozostavením 
s a dosiahla výborná zvuková ce
listvo_sť. Imponovala vrúcnosť 
podania, ľahkosť, mäkkosť i dra 
vosť umocnené ši rokou dyna
mickou Škálou. Dirigent bezpeč
ne ovlád al spevákov a.i zmyslom 
pre š týlovú diferenciáciu. Ame 
r ickí speváci p redniesli vynika
júcim spôsobom skladby starých 
m~jstrov PQlyfónie ...,..· . až · po 
aínerickú · súčasriú modernú 
tvorbu a úspech malo i niekoľ
ko černošských spirituálov. 
Zvlášť vysoko hodnotím pre dve
de n ie Motetta č. 6 (Cbvál'te -pá 
na ) od J. S. Bacha, pričom Jle
mus!m dôrazňovať, že .toto ·dielo 
.te' obyčajne meritkom pr.e po 
súdenie kva lity zboru. Z moder
nej t vorby pre dnieso l z~or 
skladby maďarského skladateľ? 
G: Ligetiho Lux Eterna a ame.
rické'ho autora Gordona Binker 
!la The Ebb and Ftow, na kto
rých · zbor dokázal, že sa su ve,
ré prle vyporiada! aj so súčas-. 
nými kompozičnými technikami. 

Radi by sme spevácke. telesá 
podobný,ch kvalít u nás uvítali 
častejšie , pretože sú pre naše 
.amaté~ske vokálne · zbory veľ- . 
kým impulzom do ď;ilšej tv9ri
vej oráce. Ivan Luknár 

BOH ÁTÁ 
DRAMATURGIA-· 
~~Mo::~~.........:~~IW~~ . 

v· nasledujúcich týždňoch vy
vrcho lia v brhensk ých d ivadlách 
pr ípravy na jubile jnú , sezónu 
1969-70. Dňa 6. decembr a b~de 

t omu 85 rokov čo zača la pre 
vádzka v niekdajšom divadle'' na 
Ve.vetí Kolárovo'u · 'drámou · Ma
gelona. Na druhý · deň zaznela v 
Brne prv.ý raz Smetanova Pre
daná nevesta. V dňoch !.-? .. de
cembra oude Tý~deň:brnenských 
divadiel. V .ieho priebehu budú 
s lávnostné premiéry, v Janá~
kovom d ivadle " bl!dú hosťovať· 
operné súbory ·'z Bratislavy, · Os· 
travy a Olomouca. Počíta sa 
tiež s otvoľ.enhn . niektor,ých vý- · 
stav a tlačových konferenci!. 
Vyjde zvláštn!'! číslo časopisu 
Index, zamerané na činnosť br
rwnského . divad la, alman;lCh, 
ktorý zhrnie jeho činnosť za po
s ledných päť ro~ov a ďalš ie pro -
pagačné materiály. . . 

Dramaturgické plány jubilej
ne j sezóny bo li pr ipravované s 
prihliadnutím na oslavy 85. vý
ročia založenia stáleho českého 
'divadla v Brne. Reperto ái;' ope
. ry. zarqdil popri najpopulárnej
š lch d ielach sve-tovej operne,i li
teratúry - Bizetovej Carmen; 
Puccini ho Tosce a' Verdiho Sily 
os udu niekol'~o · pôvodných hu
dobno-dramatických noviniek z 
našej i svetovej súčasnej tvor 
by. predovšetkým Horkého ope.· 
ru Jed ľ Els inoru a Einemov 
Proces. Z menej známych opier 
sa zoznámime s Gluckovou Al
cestou. Experimentá lne operné 
štúd io L!Vedie Stravinského I:Iis
tór;iú vojaka a dosia l' .neuved.e
IIÚ , operu M Martinu ·slzy noža. 

So . zaujÍ!júi vý.m pi:ofjramom · 
pt·ichúd za baletný súbor. Prvou 
baletnou premiérou v novej se-. 
zó ne bude pôvodná novinka Svä
topluka Havelku Pyrrhos spolu 
s Beethovenovou Osud.ovou sym
J:óniou a Freskami Bohus lava 
Marti nu. Ďalej sa pr iprav.u.i e 
Burghauserova baletnä ·novinka 
ľri'stan a lzolda a BiHinského 
Peter Pan. 

Reper toár brnenske j spevohry 
zaradil do slávnostnej. sezóny 
Frimlovu Rose Mary, Bernste!l
novu West Side . St ory, Kotne
dianto:v Františ ka kožika a Jú
li usa Kalaša, Zlatú' P!llli maj
strovú Edmunda Eyslera. Sníl
kov ~d Toma Jonesa a Harweay 
Schmtdta, Charles Lecoquovú 
Dcéru t ržnice a Samberkovo Jer 
clenáste prikázanie. 

Vo foyeri . Janáčk;ovhó divadla 
.budú pokračovať ko'morné kon
certy. Počíta sa . s vystúpením 
česl;<ých komorných sólistov, 
Pražského dua i so scénickým 
pre vedením . Gluckovho Orfea' a 
Milhaudovhó Christophä Kolum
ba. · Brnenské 'divadlo sto jí t ak 
pred · radom . umeleck~ch akci!, 
ktoré sľubujú skutočné umelec

. k é zážitky. .Petra Heerenová 

-.~··~··· .... ", ... -."_ ...... ...,.~--~~ 

O,BNOVENA 
PREMIÉRA· 

Prvú pr.emiéru novej sezóny 
\ !viedol súbor opery Štátnebo di- , 
vad ia v Bt:ne Dvofákovho ČER..: 
TA A KÁČU. Nové naštudovan ie 
tejt o rozprávkovei opery možno 

. Po'važovať za úspech na poli in
scenačnom. Hežisér Václav 

' Vežn i k .v .' h e.i plne uplatňuje 
bohatosť svo.]eJ fantázie. Na 
zdôraznen ie rozprávkového ná
metu opery zasadil inscen~ciu 
do farebného rám.ca, ktorý vý
borne korešpondoVa l s · prvými 

· dvoma dejs tvami. Výp ravu na 
vrhol výtvarník Vojtech š ť o l
f a. Mnohofarebná a žiariaca je 
ľudqvá scéna s dedinskou. krč~ 
mou a muzikou (pôsobivý je Ká- . 

. čin únos), moderne je t•iešené 
peklo a :tretie dejstvo ~ syet 
urodzených podáva V. ViHník . 
konve·nčným spôsobom. 

Orchester pod taktovkou J ana 
št y c h·a nap r iek pek nej farbe 
by pot rebova l viac jasnosti, 
sviežos ti a hruvosli - hlavne v 
l'u<.lovýc)J . roc'énacl;, Nepresno.sti v 
nástrojoch, ·na :imä · v dychových 
boli snáď pod!!lienené iba pre
miérou a časom sa stra t ia. 

Do t itu lných ú loh sú o bsade-
' ní mladi só listi, ktor! herecky 

a v pľípade Marbuela J. Hladíka 
i spevácky splnili nároky tých
to postáv. Jitka Pa v l o v á za
tiaľ nie je zrelou Káčou - chý
ba jej predovšetkým väčši a 
sýte.išf ,hlasový fond, k torý .ie 
prostriedkom pre ďalšie formo~ 
vanie vokálne.i stránky úlohy. 
Výborný bol čert Marbuel mla 
d ého nádejného basbarytonistu 
Jana H ·l ad í k a. Pastier Jurko v 
podan! Josefa Ve ve rk u, 
speváka s mäkkým, lyrickým t e
norom, trpí nevel'kou zvučnosťou 
hlasu. ktorý potom, v snahe do 
siahnuť špičku, vel'mi forsíru je. 
Ma.ie~?tátna kňažná Zdenky K a • 

· re ni no ve .i strieda krásne 
zafarbené tóny svojho drama
t ického sopránu s tónmi mat
ne.išími. Lucif.era charakterove 

·dobre vystihol a zaspieval Josef 
Kl án. 

P . . UNGER 

Záber z obnovenej- inscenácie Dvoŕákovej opery tert a Káča. kto
rú uviedol stíbor opery Stát neho d ivadla v Brne 

Snlmka: R. Sedláček 

. ·:.R. e. P. Q'.rtáž· ·.p l s ap·á ži v ot~ nl 
·.1\Jl\ JA·VISl~u·. 

V BIELOlVI'. PL.i\.ŠTl. 
Dtla 28. ·sep tembra ·t. r .' sa· dožíva 50 rokov MUDr. Gust áv P.c~pp , po• 

, predný tenorista opery SND. Pri tejto p riležitosti pl'inášame článok 
J . . Krčmérý - a samozrejme - s rclecne blahoželáme! 

. 'l) ...... 

OUVERTÚRA 

Poetická, divá príroda upro
stred lesov. Čierny Balog. Rodi
čovský dom - dom lesného inži
niera - život spojený s pr íro
dou, zvieratmi a- kvetmi .. . 

INTRODUKCIA 

Javisko sa delí na dve časti: 
V popredí učebňa Konzervatória. 
P r i klavíri sympatická pro!esorka 
spevu Dar ina · žuravlevová. Na ' 
druheJ strane ;javisko s]multá,nne · 
- poslucháreň· Lekárskej fakulty 
Univerzity Kdmenského. Za ka 
tedro u profesor Čársky. 

· ARIOSO 

V ktorom sa h rdina vyznáva zo 
svojej lásky k vede, umeniu a 
najmä svojej múz·e - klavir istke 

' Eve, t iež poslucháčke Konzerva-· 
tória. 

ALLEGRO CON ·MOTO 

Dve ponuky nal'az: Post asis
t enta. u profesora Sišku v brati
slavskom Caritase. Angažmán v 
Slovenskom divadle pod vedením 
dirigenta Zunu. 

HIGOROSO 

G. Papp bojuje s osudom. Pre
.konáva všetky prekážky. aby zdo 
lal neľahký cieľ zvládnuť 'štyri 
profes ie : J a zároveň Lekát· 
Spevák Manžel Otec. 

MISTERIOSO 

Žije. ' d vojltým životom: b l.esko .. 
ve. vymieňa chirurg ický plášť za 
rytierske brnenie a mlkvotu ope
račných. sál za hlučnosť divadel• 
ných javis k. 

ALLEGRO FURIOSO 

Drá,ma sa stupňuje závratnou · 
rýchlosťou : Pred našimi očami sa 
h rdina · mihá v najrozličnejších 
prestrojeniach,. Ukrýva sa z~;~ 
maskou Dalibóra, Cavaradossiho, 
Othella, · Carlosa, , Radamesa; On
dre.~a. Záboja - ba i 'pod hrd ii:\
ský siš 8k nášho národného hrdinu 
J iiiwšíka'! · 

MA:ESTOSO 

Za túto činnosť mu udeľu.ía vy~ 
so.ké .štátne vyznamenania, Lau• 
reá ts tvo a titul Zaslúžilého .umel:.. 
ca! 

LARGO 

Jeho pôsobenie prekračuje hra• 
nice. št á tu. Striedavo ho sleduje• 

·me v Belgicku, Maďarsku. Soviet• 
skom zväze, . Rakúsku, Taliansku. 
:Plných' sedem rokov účinkuje v 
Nemeckej demokratickej republi· 
ke, · ako Lohengrin, Tannhäuser, 
Rienzi a Stolzing. Jeho pôsoben ie . 
vrcholí na dessauských wagnerov
ských festivaloch. 

CONCERTANTO 

v civile sa vyskytu.íe ·len na 
pód iäch koncertných - zväčša v 
sprievode klaviristky, manželky 
Evy. · 

SER! OSO 

Sťretáva sa s umelcami sve
tóvého mena. s di rigentmi Chala
balom, Talichórn, Seydelmimnom, 
Schmitzom, režisérmi, Herzom, 
umelcami Adamom, Mrázom, Dvo
rákovou, Kn ipplpvou, Gjam·ovom, 
Sve dom. 

SIMULTÁNNE J A\IISI<O , 

Na chodbe li. chirurgickej kli 
niky čakajú rady vďačných uzdra
vených. pacien tov . 

PI~ÁLE ( ? ) 

Jubilant hľadí s optimizmom v 
ústrety jasnej budúcnosti. 

Reportovala: 
J. Krčméry-Vrtefová 
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'HRA 
o LÄSI<E 
8 SMRTI 

o.čami auto·ra.· .. 
Charlotte Ber tltold, preds tavi'teľka Sophie v Cikke
rovej opere Hra o láske a smrti, ktorú uviedla ba-

< vorská Státna opera u Mníc~ove. . 

Po úspešnej priemére opery Já nä' Cíkkera Hra ·O láske ·a smrti, ktorá bo
Ja v Mnichove L au!)us ta t .r .. po žiadali sme skladateľa o jeho osobné 
spomi.enky na vzrušené dni pred - i po premiére. Myslíme si, že zaujmú 
svojou sugestlvnosťou aj čita.teľov Hudobného života. 

baia uvedená v rámci mníchovského 
hudobného festivalu) a vo chvlľach 
t:r:ha som s a potajomky díval okolo 
seba: nič sa nehýbalo, bolo absolútne 
ticho. Spadla opona a s ňou všetky 

Do Mnichova, ktorý .i<~ akousi oper
nou Mekkou s vysokou úrovňou t radí
cie a jemnou umeleckou atmosférou, 
·som išiel s t rémou. J ano - ako , s a 
u .nás vraví - sa dostane na sve
tové fÓrum: nedivte sa, že moje po
city po prich,oäe do Mnlchova - päť 
dni pred ·prem!étou opery Hra o láske 
a sm.rti - boli všeli j aké. Bola typická 

·letná ·horúčava, • ktorá naplňa mesto a 
ľudi malátnosťou a mňa ťräpili oba
vy, či to. nebude vplývať · na predvede
nie a. pb jatie opeľy. Ale v obrovsk~j 
novej budove -.mníchovskej opery bolo 
,v4'aka výbornému .klimatizačnému za
rlad~niu· príjemne chladno - režisér 
.R~nner ·.cfio.dil vo svet.ri - ako . v Je

· ~nl. . •' 
·. Ťažko opísať pocity, k toré· ma spre
Vádzajú, keď po mesiacoch po prvý 
raz • j)oČ\ljém, čo som naplsal. Prédo
yšetkým :ma oht·om.ila dokonalosť sp.e
'v~c~yc):l výkonov.' Pa.rH Bértho!do.vá v 
nlavnei -Ufóhe sptevala t~k, že mi mo';.
~~Mie~ aqeté do-:. !;!Qdekafil.nic,!{.é:l}o 
~~fia . pvjp.ada!J ako · z ·Pu'Ccinlho . .J.é
roma spieval 'Kieth -Engen, p0v·odom · 
Ame~Jčan, .vysoký1 ·mladý člo.vek', ~ 
!<rásnym tenorom, ktor.Ý sa dobre · hodí 
na parlando: Girondistu Valléeho, kto
tý: sa · skrýva ·pr,ed · prenasledovanfm, 
.&pleva! ďalší , Američan . - Dona ld 
qľ.obe ''s dramatidkýin hlasom a ve1'
~~tp dratp.atickým t alentom. Výborná 
!Xila · aj · postava · Carneaua, ktorého 

. s(lieval Bohme, s tarš!, veľmi známy 
speYák. 
c J~dJ'!ým, z najväčších prekvapeni bo
lo pre mňa to: že hoci v partitúre 
ntet anľ jedného "poctivého" . akor du, 
qeinela .moja hudba vôbec moderne. 
Orchester hral bezchybne, niekedy by 
som boi prijal viac "tónu", no to mô
že byt ' iba môj . subjektlvny pocit. 
Nikdy 1spm nevedel, . že dirigent Ne u
mann z P.rahy je takým výborným 
operným dirigentom. Držal pevne v 
rukách orchester i zbor. (V budúcej 
sezóne bude šéfom stuttgardskej ope
ry). 
, Priam fasc inujúca j e dokonalá dis
cipl!na od hlavnej účinkujúcej až po 
posledného kulisár a, vyplývajúca zo 
zvláštnej vnútornej úcty k umeniu. 
Každé slovo reži séra GUnther a Ren
n~rta, ktorý :le i š tátnym intendan
tom, bolo splnené ·okamžite, skúšky· 
ivetla, filmu, umeleckého prednesu 
atd'. boli mnohokrát opakované s ne
konečnou trpezlivosťou. Najviac ma 
prekvapila scéna rozprávania Jérôma 
de Courv.oisier o Konvente, na kto
rom odsúdia Dantona na smrť. J érô
me je jediný proti tomuto rozhodnu
tiu a tým sa aj on st áva nežiadúcim, 
odsúdeným. Predstavoval som si toto 

rozprávanie ako scénu živých post áv. moje obavy. Až sa o tom han bím 
prípadne nekonkrétnych, mas kovaných, hovoriť, al e boli to ovácie, sprevá-
so zvukom zb.oru ·spoza · kulís, z .ia - cizané výkrikmi, k toré nemali konca 
viska. Režisér vy~iešil scénu pre mieta- kra ja a ktoré prelomili bariéru rezer-
nim - k divákovi sa .bližili veľké .vovanosli nemeckého publika voči ne-
premietané ,postavy rP.čník9v Konve n- ne meckej hudbe. Bol som šťastný . 
tu. Zvuk zb:oru·, prichádzal cez doko- N1e:en preto, že to bola moja hudba. 
nalé technické zariadenie z celého hľa- nl•: a.i J:reťo, ze nie sme predsa už · 
diska (speváci .sledovali niekde v bu- poslední vo sve te. Cítil som sa ako 
dove opery pohyby dirigenta na tele- futbalista, k torý da l ~61, ale teší sa 
Vízne;j obrazovke-) . J e t o päťposchodo- z úspechu svo;jho družst va . . 
vá budova a mal som'; pocit, · akolíy Po premiére bola ma\{1 recepcia v 
spev · pi·lchádzal . odkial'si z nébies. kl·ásne.i rešt aurácii, ktorá . je priamo 
Znel ako svedomie ľudstva, ktor~ nie- . v b'udove divadla. Na ulici ma Prepa-
len objfma, ale aj utešuje. Aj pri do l dav zberačov autog r amov - v pr-
rozprävan! Vall~ého bolí premietané vom momente pr i · večernom osvetlení 
goyovs ky inšp.iroV.ané prišer,y, hrozivé ~om si myslel, že je tu . manifestácia . 
fantastic)<é., .scény, Osvetľovanim po- Oosťávám ,ešte dnes dopisy . d:ivákov, 
s táv a pliemfetaníll\ na pozadí scény, l< to rí ma · žiada,jú o autog ram a foto-
Ktorä bo'J·a priesvitná, z tylu. sa do- grafiu. · 
sahóvali pekiré' efekty. Zo zvedavosti · s·me s manželkou 
. RéŽia bola ' prostá, jednoduchá, zdô- počkali . ešte .na reprlzu, pretože 
d.tii'í~.júc.a • prOtlkl'~d medzi ·. aristokra- úspech .na ďalš!Ch predstaven1ach ··OÝ" 

·.'{Ho. ú·· ~ucha .. rfa ,je~ nej , stra ne . a násr- . , va urču~úéejšl . ako Pt:emiéťä.' · Re'pt·!-
..J.ý:n.~•-l'l.;flvos,{9'u: J:l~ druhej, Myslím, ž_e za bola muzikálne na jlepšia, môžem 

.: sf ' t MPokón · "d~V.:á~ 'musel nechať po-. povedat, · že bezchybná. V · hl'adisku 
~ tvrdiť tp,: .ČQ zi;;tiľ už· aj Napoleon, !;>oli sem-tam 'už vol'né mies~a. : rio pri-
keď · na otá*k~: . '; ,čo je silnejšie - · ja tie bólo opäť veľmi v·relé.- . 
zbrll'ne 'á lebo ·duch'"? - . odpovedal: Príšli Jeritiky. Dobré, ľ menej dob-
,.žiar, duch! A j a vládnem iba zbra- ré -: prirodzene. V tej najhoršej bo~ 
ňami". lo na záver konštat ovanie: Roky dá -

Prvá a druhá skúška boli pracov- varne t omuto obecenstvu, zahľadenému 
né, bez kostýmov. ' P.rvá gene11álka. bo~ do minulosti, bezvýsledné lekcie o sú-
la už v kostýmoch, s kompletnou scé- časných operných š týloch. A j edného 
nou, ale ešte len s klavirom. Boli to dňa sadne na lep tomuto skladateľovi. 
dni napä tia, áž konečne prišla prvá - Myslím, že kr it ik sa hneval na 
generálka s orchestrom: speváci, re- obecenstvo. 
žisér i dirigent - ·všetci sme sa na- Strávili sme na záver nemeckého 
vzá;jom objímali : bolo to po prvý raz, pobytu 14 krásnych dní v prírodnej 

. čo dielo dostalo ,svoju konečnú tvár, rezervácii Ltineburge Heide, kde Si:l 
žiarili s me, že sa to podarilo. Ale dru- . stretávajú ľudia najrozličnejš!Ch pro-
há generálka, ktorä bola prístupná fes ii a národností, ktorých sem pozve 
kritikom a "zasväteným" bola unave- Herderova nadácia. Je to akási vy-
ná, bez ž ivota, z.lä. Taká zlá, že keď schnutá, j emným pieskom pokrytá 
s me po nej sedeli , na obede v talian- krajina, pripomlnajuca malú púšť -
ske j reštaurácii na Maximilian Strasse iba na kilometre rastie eríka a vysa-
l inak výborné víno a j edlo!) boli sme de né drobné borovice. Nesmie tam 
s tiE·snení a báli sme sa o tom hovo- žiadny hlučný dopravný prostriedok, 
•· iť.. Myslím, že to bol k rizový moment poš tár chodi na koni a návštevnlkov 
v celej príprave premiéry. Počul som privezú na kočoch s mäkkými gumo-
aj nesúhlas z Tadov kritikov, dokon- výml kolesami. Nepouž!va sa !)ramo-
ca i smiech. fón, rádio, je tu nádherné t icho. Ve-

Zato premiér a ma dokonale ,.od- čer sme sa všetci s t retávali - Holan-
skodnila". Pr ial by som vám vidieť cľania, Francúzi, Japonci, východní 
t ert nádherný interiér opernej budovy, Nemci atď. Hral som im slovenské 
s kombináciou bordovej tapety, slo- ľudové piesne. Spominam na to ako 
novej kostí a zlat·a. :ženy boli . vo ve- na zázraky ľudského spolužit ia, bez 
černých toaletách, muži výlučne iba tých neprijemných priehrad, ktoré ľu-
v smokingoch a hýrivých moderných dí oddeľujú. Zážitkom bola mladá s ku.-
košelíach. ·- Predstavenie vysielal ba- pi na hudobn!kov z El saska, hra júcich 
vors ký rozhlas, režisér Renner uvá- starú hudbu na zobcových flautách, 
dzal operu do rozhlasu a tá štvrťl1o:. s vynikajúcou profesionálnou úrovňou. 
dinka čakania ma riadne znervóznila. Oneälho· sa chystám na premiéru 
Oper a t r vá bez prest ávky asi j ede n vo Wuppertale a potom aJ v ďalš!c.b 
a pol hodiny. Obáva l som sa trocha nemeckých mestách . 
tohto festivalového obecenstva (opera Zaznámenala: . N. Hrčková 

... a očami krl-tlkev 
l 53-ročný skladateľ z Bratislavy 

·je predstaviteľom súčasnej slovenskej 
.ltudby. Jeho partitúra je vsadená me
dzi 1\lbana Berga, raného Bartóka a 
Kula Amadea Hartmanna . -. Po mní
ollovsk~í premiére, na .ktorej bol s kla
dater osobne 1 prítomný, dostalo sa 
bclrllvého nadšenja zo strany pos lu
ehičov tak skladateľovi, ako aj všet
lcjm spoluúčinkujú~im. 

. . Feuilleton, Mníchov 
l Cikker sám označuje hudobnú 

l'eč tohto <liela ako .,horúčkovú" - a 
skutočne, hudba tejto _opery s a poná
ia na horúčkovú kt•ivku. Angažmán je 
pritom každému zrozumiteľné, je len 
ot6zkou, čl je hudobný spád dosť bo
llatť na kol)trasty. Ži aľ, nie je . . . Aj 
ked existuje zna.čný počet výhrad a 

zauJem širšieho poslucháčstva sa, žiar, 
zase prekvapu júco zmenšil (mnoho 
voľných miest), premiéra opery Jána 
Cikker a Hra o láske a smrt i v Mni
chovskom Národnom divadle má. vy
s okú umelecl<ú hodnotu. 

Tiroler Tayeszeitunn e Bol to nesmierny, neobmedzený 
úspech. Keď 58-ročný s lovenský skla
dateľ Ján Cikker prišiel pred oponu, 
oslavovali ho, akoby sa mu bola po
darila nová Tosca. Keby hlas ľudu bol 
spoľahlivo hlasom božím, mali by sme 
v Hre o láske a smrti dielo, o akom 
snívajú intendanti. nakladatella, spe
váci i abonenti. 

SUddeutsch(! Zeitui1!J e Cikke!' je jedným z na i·v.ýznam
nejších predstaviteľov novej s.loven· 

sl<ej skladateľskej generácie, ktorá je 
aj mP.dzinárodne uznávaná. Zákl adom 
je ho opernej hudby je dv.anásťtónový 
systém,· kforý sa však voľne obmieňa. 
Cikkerovi ·sa pt•itom daria pôsobivé 
zvukové efekty.' Jeho· nová opera Hra 
o láske a smrti . j e . skôr dramatick~ 
oratóvium; Jej premiéra v Mníchove 
mala .u . obecenstva silnú odozvu. 

Tiroler Tageszeitu nr~ 

e Ľúbostný príbeh, vsad~~ý do 
Ft:ancúzsktij t·evolúcie, otvára nové 
aspekty. Hudba · J ána ' Cikkera mä t en
kú modernú š krupinu a veľké emocio
nálne ( vôbec nie také moderné ) jad
ro. Premiéľa za pritomnosti sklada
teľa bola vynikaj úca.' 

Abendzeitung, Mníchov 
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Mus'lca antiquó 
Europae· 

Orienta./is 1969 
Súčasná poľská hudobná kult\íra patrí ' zo 

všetkych hudobných kLtltúr ~ocialis.t icl~(l;ch 
štátov z hľadiska prenikania na medzinár oäné· 
fóra k najprieboj nejším: už tradičné festivaly 
súčasnej hudby pod názvom Varšavska jeseň 
znamenal.i obohatenie prejavov súčasnej sVe
tovej hudby a festival starej hudby v1]cfwd_ncí 
Eur ópy (Musica antiqua Eur opae Orientalis) 
roku 1966 vyvolal mimoriadne vetký medziná
rodný ohlas a záujet)t sveto'llej verejnosti 

· o staní. hudbu východoeurópskych nár odov. 
Nadväzujúc na fe8t:ival z m lw . . 1.966 /)()/ (eda 
v poľskom Bydgošči v dňoch 4.-9. sepťembra 
1969 po druhýkrát f esUval ·clawnP- j muzylci 
Europy srodkowe j i ws.:hodniej. Aj tento fes -: 
t·ival sa skladal z vedeclccj lconferencie, z ayk-· 

. l« koncer tov starej východoeurópskej 'hudby 
• a z dal.~ích doplnkových podujatí ( výstaua ' .- ii~
štrumentár ia renesančného obdobia, vystccva 
poľskej renesančnej piesne, výstava obrazov 
s 7wdobnou tematikou, filate listická výstáva 
poštových známok s hudobn011 temrtt ikott): 

ťažf.~kom hudobnovcdeckej lconterencie. bola · 
problematika hudobnej kultúry obdobia rene, 
.Wtlcie a raného baroka najmä v Poľsk«, na 
Ukrajine a Rumunsku. Táto tematika liala do
plrzená prednáškami o maďarskej tanečnej hud
be v ·období r enesancie (prečítaná prednáška 
pr of. dr . B. Szabolcsilw ) , o· stm·ej , maďarskej 
oie.mi (G. Papp ) . a nemeckej in.~trumentálnej 
/wdbc v XVll . storočí ( prečítaná prednáška 
prof. rf.r. W. Siegmunda Schultzeho ). 

· . Za · Ceslcoslovensko odznela jediná pfednáš
Iva dr. J, Snižkooej o če~kom motett e· dt-:uhe j 
pol ouice ·XVI. storočia. Časovému. vymedzeniu 
obdobia renesancie sa vymykali prednášky 
o arménskej m.onódii z V.-Xll . . ~toročia. a 

. 'gruzínskej hudobnej kultúre XI. - Xl11 . . st q-· 
ročía, ba do určitej miery aj. pr-ednášky o :;rb -l 
skej, chorvátskej . a slovinskej .. ~tarej hu(lbe. 
Zemepisne sa z tematiky festivalu . vymykala 
prednáška o monodiálnej renesančnej ht,tdbe 
oo Florencii {prof , .dr. F. · Ghisi ) . Pr·ednáiiky . 

·. boli úzko špecializor)ar!é a v . t·ámci lronfere,n-. 
<>i.e sa ani v j ednej .nero zvinula vedecká disku~ . 
sia: Nepochybuj em t'šc>lc, že po ·ZfJerejnenf ma-· 

· teriálov ,z tejto konferencie. v tlači bude t reba' 
· zauja( stanovisko najmä . z hf.adíska, slo1Jen-:, 

slcých clejín h!tdby k maďars~ým . refer~tom, 
· v lcto rých sa často prezentoval! slovenske hu

dobné pamiat ky ( spišské; košické, prešopské~ 
bardejovské). V tejto časti festivalu sa popn 
domácich poľských hudobných vedcoc1& naj-_ 
početnejšie predstavili sovietski a t·umunskt 
muzikoló govia. : 

V koncer tnej časti f estivalu vy.~túpili vok'át-· 
ne inštrumentálne a vokálno -inštrument álne . · 
súbory zamerané na interpretáciu starej hud-: 
l!y. čast' koncertov úzko súvisela s prednáff, , 
kami. Zo zahraničných súborov t reba sporne-' 
núť najmä Státny ruský akademický zbor s di-r 
rigent om A. Sviešnikovom, súbor belehrad., 
ských sólistov s dirigent om D. Stefanovičoht, 
Capella academica z Halle, Komorný zb.or: 
klužského Tconzervatól'ia, Lotrinský sú.b.or ·sta.., . 
r ýclt inštrumentov z Metzu d nakoniec MqCÍri ... 
gatový S[í bor Slovenskej filharmónie s diri-' 
gentom L. Holáskom. Z domáci ch súborov tre."' 
ba spomenúť Chlapčensko- muiis1qí zbor. Filhar-< 
mánie poznaňskej s dirigentom St. Stuligl'o ~. 
szom, Capella Bydgostiensis a ďalšie . Madri.-· 
gatisti Slovenskej filharmónie uvi edli vetmi 
náročný program z českej hudby 16, storočia 
(J. C. Vodňansk(; , Jan F. Boleslavský, Jan Tur -• 
novský, J. Ryc1movský ) a :w st arej sloven-' 
skej hudby: Gloriosus Chl'ist us rex huniilis ·zo' 
spišsk ého graduálu, Dve motet á z trnavského 
rukopisu, motet Gratia Dei salvati sumus, Ky-1 
rte· a ·Glor ia z Miss a super om ne s gent es od · 
J . Scltimbrackého a Magnificat od Zachariáša 

. · Za~eivutia. Naj mä sloven.~ká časť koncerttt 
našich madrigalist ov patr ila k ·vrcholom cykltt 
koncer tov zo starej hudby v .Bydgošči . (Mad-· 
l'igaľóvý súbor SF vys túpil .~ tým istým ,pro ,. 
gramom aj v Grudziadzi) . 

Celkove možno hodnotiť f estival starej hudJ 
by . strednej a východnej Európy v Bydgošči 
kladne. Jeho zámer odkt·ývaf a propagovať 
hodnot y 'starej hudby stredo a východoeui:ó p-· 
skych národov v medzinárodných súvisl ostiach 
často obchádzané treba i naďalej podporovať 
a obohacovať tak svetovú hudobnú kultúru. 
V šeobecne však možno konštatovať, že .. in ten-' 
zita · zauJmU najmä slovanských národov 
o t ento f est ival v porovnaní s rokom 1966 
poklesla. Bolo t o vidieť nielen na ·aktív nej 
tíča.sti . na hudobno-vedeckej lconferenoii t ohto 
testi fJalu, ale aj na klesaj úc13j i ntenzite .výme -: · 
ny názbrov na sporné otázky hudobných hi! -· 

· túr viacer ých susedných národov. Slovenská 
hudobná veda. bola toho roku v Bydgošči l yn 
ak o pozorovat et, kým 1·okrt 1966 j ej vystúpe~ 
nie bol9 aktj_vne. 1 

Mári.a Fotemrová 

·' . 
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en = > Viliam Sobolič, Lýdia Babuc1mo vd, Eva Biharyovd a Vili am Csino - mladý 

spevácky team Vojenského umeleckého súboru. Snímka: F. Spáči! 

Kto sleduje dramaturgický vývoj Vojen
ského umeleckého súboru z Brat!~lavy, pri
chádza nevyhnutne k záveru, že zékladné 
smerovanie tohoto telesa inklinuje k po
pulárnemu umeniu. O tomto tvrdení sme 
sa mohli presv.edčit! aj 15. septembra na 
bratislavskej Novej ·scéne, kde . VUS pó
hostinne uviedol pásmo pesničiek pod ná
zvom Hlt parádna kanonáda a revuálnu 
frašku na motlvy Aristofanov.ej komédie 
Lysistratiáda. 

Bilíary?vá. Jej výkon pôsob! vel'mi vyrov
nane, 1sto a profesionálne. Treba povedať 
že i pesničky VIliama Sobollča VIliam~ 
Csina a Lýdie Babuchnovej s~e prijali 
s' uspokojením. · 

Nemožno si nevšimnúť záujem vedenia 
súboru o podchytenie mladých speváckych 
talentov, ktor1 sa" ešte pred nedávnom ako 
amatéri utiekali o priazeň porôt v daktorej 
zo súťaž! talentov. A práve vo VUS-e sa 
im dostáva plnej podpory od ser iózneho 
hudobného vedenia, až po javiskové stvár
nenie. Na všetkých mladých sólistoch, kto
rých sme videli a počuli, badať značný 
vzostup ich výkonnosti počnúc intonáciou, 
cez štýlovosť až po vlastný herecko-spe
vácky prejav. Najvyššie z nich stoji Eva 

. Zaujímavá bola revuálna fraška Lysistra
tJáda. Na Novákovej hudbe, budovanej so 
snahou o maximálnu melodičnosť badať aj 
vrelý vzťah k hereckej akcii. Podobne 
Droppove texty pôsobia vel'mi sviežo a 
vtipne. Spevácky i herecky dominovala v 
tejto časti programu Milka Mistríková. 

Ján Guoth - libretista, choreograf a re 
žisér v jednej osobe sa zrejme. najlepšie 
cíti pri práci s tanečníkmi. Vybrusuje Ich 
prípravu, vyplňa ju veľmi vtipnými mies
tami. Réžijne však malo predstavenie 
niekoľko hluchých miest. Najvýraznejšie 
sa to prejavilo pri práci s konferenciérmi, 
ktorých stro jený prednes vyznieval dosť 
amatérsky. 

Celkove sme s i však odnáša li z vystll
penia VUS-u dobrý pocit. J. Branislav 

Rokoko s Pražským výberom 
Pražské divadielko Rokô

ko zapustilo napriek viace
rým personálnym zmenám 
mocné korene v živote na
šfch malých žánrov. Kričať 
v tomto kontexte vždy s 
vyhranenou kvalitou 
slovnou i speváckou. Nový 
program Rokoka PRAŽSK~ 
Vf BER sme- videli v rámci 
tzv. Pražských dní VO Veľ· 
kej hale bratislavského Par
ku kultúry a oddychu. 

Program nadväzuje na 
pochod v súčasnom dlani na 
malých scénacli. Nenäroku
je sl predstaviť kabaret s 
dejovou zápletkou, uspoko· 
juje sa so zmesou pesni
čiek a úsmevného sloya. 
Treba však pripomlmút, že 
táto zdánllvo "ľahkomyseľ
ná" forma je pripravená so 
všetkou dômyselnosťou a 
·serióznosťou. Textovo bu
duje Rokoko na svojich he· 
reckých pilieroch - Dare
kov! Vostrelovi a Jlrim 
š aškovi. Ich dialóg je ne
sporne· inteligentný, svižný 
a ohebný. Podobne však i 
ostatné hovorené slovo je 
ušité dobrou mierou. 

Hudobne stoji predstave
nie na pleciach známej 

skupiny Juventus, dnes ul 
rutinovanom telese, hráč· 
sky i dynamicky spoľahli
vom. Zo spevákov si za
s luhuje najväčšie uznanie 
vždy dôkladne pripravený 
K a r e l H á l a, oduševne
Je swlngujúcl a spofahllvý 
naozaj po každej stránke. 
Spevácky Inak pt•edstave
nie nebolo na mimoriadnej 
výške. Badateľne neladil 
K a r e l B l á h a, ktorého 
inak príjemne znejúci na
turel by sl zaslúžil výdatné 
školenie. Mdlý bol prejav 
mladého speváka a sklada
teľa M ll a n a K l í p c a, 
nenadchla ani dvojica K Íl· 
re l K o p e c k ý a J i n
dra Fa ktor. Hlasove už 
zrejme ide dolu aj K a r e l 
štedrý. 

Zo speváčok najistejším 
dojmom pôsobila J it k a 
Z e l e n k o v á. Má temný, 
dobre sa počúvajúci mezo
soprán a navyše aj úspeš
ne frázuje. 

Príjemne prekvapila v a
l é ria č i ž mArovä (do
nedávna obyvatefka Hu
menného), ktorej pražský 
pobyt veľa pridal. Suverén
ne sa pohybuje, dobre into-

DVÍHAME ČAŠU 
Dňa l. októbra oslävuje 

šesťdesiatiny významný 
tvorca slovenskej zábavnej 
hudby - dr. Dušan Pálka. 
Treba zdôrazniť, že tvorba 
máloktorého slovenského 
komponistu v tomto žánri 
mala taký ohlas, ako práve 
piesne nášho jubilanta. Na
priek tomu, že už vyše 
tridsať rokov žije v Prahe, 
dôverne udržuje kontakt so 
svojim rodným krajom -
ľudsky i autorsky. 

Rodák z Liptovského Mi
kuláša miloval od detstva 
vážnu hudbu a v študent
ských rokoch by si nebol 
pomys lel, že práve tanečná 
hudba sa stane jeho život
ným osudom. Ako 16-ročný 
gymnazista píše svoj prvý 
šláger, no iba tak - "zo 
špésu" . . . V roku 1929 na
plsal t ango Nepovedz diev
čatko nikomu, ktoré o dva 
roky - keď sa vyhráva te
mer v každej kaviarni -
vychádza i na gramofóno
vej · platni (ako prvé slo
venské tango, na druhej 
strane bola Dita) . Piesní 
postupne pribúda: Ešte raz 
ku tebe prídem, So slzami 
v očiach, V Tatrách, Ko-

šieľka a mnohé a'älšie. 
Vpisuje sa i do českého 
hudobného kontextu a spo
lupracuje s· viacerými praž
ským! textármi. 

Plesne d1·. Pálku sa tešia 
veľkej popularite. Do sto
tisic platni sa predalo s je
ho piesňami Nauč sa to 
odo mňa, Košieľka. V Tat
rách, Prečo sa máme ro
zísť, Desatero Jučnich kve
tu a i. Kupujú ich poslu
cháči doma l v zahranič!. 
Každá šiesta skladba z je· 
ho pera putuje l do cudzi
ny, najviac do NSR a ZSSR, 
kde sa z nich predalo do~ 
konca 530 000 platní. 

Hodnota Pálkových pies
ní spočíva predovšetkým v 
bohatos ti invencie, origina
lity a - pochopiteľne - me
lodickej pristupnostl, kt orá 
je alfou a omegou ohlasu 
populárnej piesne. Nikdy 
nekopíruje, ale núka pô
vodné - zvučné a kvalit
né. Aj svoje jubileum osla
vuje prácou. Pozorne číta 
poéziu súčasných sloven
ských básnikov. Tvrdí totiž, 
že je v nej ve l'a vhodné
ho i pre skl adí:!te ľa. Naprí-

Valéria Cizmárová s Jin
drom Faktorom a Kar lom 
K opeckým na vystúpení 
pražsk ého Rokoka u brati 
slavskom PKO. 

Snímka: š. Végh 

nuje a dáva svojmu prejavu 
zdravú črtu štýlovosti. 

Nový program divadielka 
Rokoko zaujme diváka te
mer cez celé predstavenie. 
Aj ked' sl tentoraz muzikant 
iste povzdychne nad tým, 
že hovorené slovo bolo 
predsa len na vyššej úrov
ni. 

P. CHVOJKA 

klad na verše národného 
umelca Jána Smreka: Ak 
dovolite napísal beatovú 
pesničku , z básne zasl. 
umelca Andreja Plávku Ako 
chlapec z čerešničky . .. 
stvoril dixieland. A t o zrej 
me ešt-e nie je všet ko. 

Pripájame ·sa ku gratu
lantom a aspoň symbolicky 
dvíhame čašu na zdravie 
toho, k to po dlhé roky ve
del a vie odpútať w avenú 
myse ľ od starostí - dob
rou pesničkou. 

(I. s.) 

Bratislava ako kultúrne centrum Slo
venska sa môže popýšiť pomerne bo
hatou hudobnou náplňou - udalosťa
mi, festivalmi a koncertami. A práve 
k jednému koncertu by som sa chcel 
aspoň niekoľkými s lovami vrátiť . 

Pt·ed nedávnom (15. sept.) vystupo · 
vala v bratislavskom PKO ang lická un
dergroundová skupina BLOSSOM TOES. 
Napriek tomu, že ju propagovala len 
niekoľko plagátov, o návštevnosť nebo
la núdza. Blossom Toes sú síce len dve 
slová, ale znamenajú veľa. Ich koncert 
bol rozdelený na dve časti: prvú impro
vizačnú - akési beat-session a druhú 
postavenú z presných kompozícií exis
tuJúcich i na gramoplatniach. Program 
uvádzal Dezider Ursiny, ktorý už na za
čiatku upozornil pr1tomné obecenstvo, 
že ide o náročný štýl hudby, ktorý si 
vyžaduje citlivého a vnímavého diváka 
- poslucháča. Blossom Toes prekvapi li. 
Je to skupina prekvapujúcich zvukov, 
skupina krásnych idei a meditácií. Pre 
svedčili o t om už v prvej časti koncer
tu, ktorý s a vôbec vyznačoval nezvy
čajnosťou a originalitou. Vynikajúce 
bubnové sólo Barryho Reevsa, sólové 
vystúpenie gitaristu Jima Cregana a 
fant astická súhra všetkých členov sku
piny i v t ých najneočakávanejších im
provizáciách, vzbudili obdiv. šokujúca 
dynamika, presná rytmika a intelektuál
ske texty, interpretované čistými vy
sokými hlasmi - t aki boli Blossom 
Toes. Po každej skladbe dva zdvihnuté 
prsty - prosba. Prosba o víťazstvo 
mieru, túžba po pokoji a šťastJ. To všet-

ko dokázali tlmočiť !iudbou brávúr
nou technikou gitér, pozoruhodným vý• 
konom bubeníka ' a 14 reprodukčnými 
skriňami. Kto vlast ne sú Blossom Toes? 
Básnici , bPatnici, anarchisti, intelektuál! 
hudby? Asi všetko dokopy a jedno slo· 
vo navyše - humanisti. Chépu svet l 
);uclbu po svojom, hľadajú v sebe a 
rn 'mo seba. Majú však cieľ a tlmočia 
ho undergroundom. Nechcú poznať hra
nice, násilie a smrť. Možno sú nereálni, 
ale sú šťastní v ideách. Toto všetko de
monštrovali v druhej časti koncertu, 
ktorú uzavrela najpôsobivejšia skladba 
večera, ,.Muž milujúci mier". Trvala asi 
desať minút a za ten čas s i človek -
posluchéč uvedomil zmysel života a 
smrti. Po fantastickom unizóne dvoch 
sólových gitár pristúpil k mikrofónu 
basgita rista Brian Belshaw a detským 
hlasom zavz lykal: "Mama, kde je otec?" 
A nasledoval krutý výkrik Jima Grega
na: .. Je mŕtvy !" A to, čo znamenalo 
smrť a vojnu, to čo znamenalo nádej 
a mier - to všetko obsiahli vo fantas
tických zvukoch tri gitary a jedny. bi
cie. Boli to zvukové efekty, ale neboli 
to citové afekty. Mnohí si kl.ádli otáz
ku: " Je to vôbP.c hudba'?" Ano, j e to 
dokonca vážna hudba v beatov.ej úpra
ve. tažko hovori ť o beate, lebo ten sa 
stále pohybuje a mení. V každom prí· 
pade je to čosi, čo naznačuje cestu 
k ďal.šiemu vývinu pop-music. Svet sa 
ponáhľa, všetko kráča. Ale kam? Vlast• 
ne : QUO VADIS BEAT!!?? .. . 

QUO 

VADIS 
BEAT? 

Jim Cregan a 
Brian Godding na 
vysttípení artglic-

. lcej skupiny Blos
'1' son Toes v brati· 

slavskom PKO. 
Sn!mka: 
P. Procházka 

Zo sveta pop-music 
e Peter Alexander 

prevzal 20. septembra 
Zlatého leva Radia Lu· 
xemburg za svoj momen
tálne najväčš! hit Ple· 
seň lásky. 

e Peter kontra Pavel 
.sa má volať program, v 
ktorom by sl merali sily 
speváci Peter Novák a 
Pavel Novák. Prvé jed
nanie o tomto programe 
už začali manažéri 
oboch s pevákov. 

e Viktor Sodóma so 
svojou skupinou Gomora 
a so spevákmi Hanou 
Zagorovou a Mirl<om 
Kolárom nakrúca na 
hrade Okoi'ln hudobný 
televízny film. Diváci l a 
v ňom stretnú s prepra
covanými pesničkami z 
LP platne Sípovä Ružen
ka. 

e Pavel Novák s a 
snaz1 výraznejšie pre·sa
diť aj v zahraniči. Jeho 
manažér Josef Kebza 
vyjednával v minulých 
dňoch angažmán v NSR. 

e Piaty ročníK t ele
víznej speváckej súťaže 
o Zlatú k ameru sa za
čal prvým semifinále 
dievčat - interpretiek 
tanečných piesní a šan
sónov. Po dosť vľažnej 
úrovni postúpili do fi
nále Darina Hírešová ·z 
Dubnice nad Váhom. 
Alena Marková a Jarmi
la Krejčová, obe z Bra
t islavy. 

e cômbo 
Istropolitana 

Academia 
· zmenila 

svoje zloženie. Na čel e 
súboru s tojí In!:J. Teodor 
Launer. 

e Eva I<ostolányov~ 
hosťuje v týchto dňoc!"; 

vo švajčiarsku so súbo · 
rom Ľuba Beláka. 

e Wencke Myhre -
pôvabná nórska speváč

ka, Inak študujúca me
diclnu v Mnlchove, sa 
vydala za nórskeho zub·· 
ného lekára !ľrilsa Mole
ra. 

e Dušan Grúň si pri
niesol zo švédskeho an
Qažmán platňu s pies
ňou Gang pa gang, kto
r.ú nahral Sten Nilsson. 
Grúň by r ád naspieval 
ie.i slovensk(t verziu. 

e Osamelý tulák -
orchestrálna skladba 
Belgičana Berta Paigea 
je prvou nahrávkou Ta· 
nečného orchestra čes
koslovenskéh.o rozhlasu 
v B1·atislave po dovolen
ke. 

e Na počesť šesťde
siatich narodenín (1. X. 
t . r .) významného skla
dateľa slovenskej popu
lárnej hudby dr. Dušana 
Pálku vydá Supraphon 
dlhotrvajúcu platňu pod 
názvom Náhodou. Bude 
na nej sedem po s loven
sky a päť po česky spie 
vaných pesničiek. Ne
chýbajú na nej popu
lárne š lágre, ako : V 
Tatrách. Nepovedz diev
čatko nikomu, So slzami 
v očiach, Náhodou, Ešte 
raz- ku tebe prídem, I<o-

ĽUBO ZEMAN 

šiel'ka a iné. Piesne na· 
hrali s poprednými čes· 
koslovenskými orches· 
trami speváci Yveta Si· 
manová, Mart a Kubišová, 
Bea Littmannová, Ivan 
Stanislav, Karel HáJa a 
ďalš!. 

e Petr Novák nakrú· 
ca v· brnenskom Pantone 
dve SP a jednu LP plat• 
ňu. Autorsky sa na nej 
zúčastňujú F. Oberma
jer. M. Ducháček a sám 
i'etr Novák. V polovici 
septembra odcestuje 
Novák do Frankfurtu, 
l<de sa zúi'astnl na fes· 
tivale angažovaných a 
:>L'Otestných piesni. 

e Hana Hegerová bu· 
de vystupovať v októb· 
rl v NSR a v novembr! 
vo švajčiarsku. Potom 
hodlá naštudovať nový 
program, ktorý uvedie 
po prvý raz v Ostrave. 

e V predajniach Sup
raphon sa objavila ne· 
všedná novinka pod ná· 
zvom Balada o vodných 
stavoch . od Petra Smé· 
kala a Tomáša Janovica. 
Všíma s i výlučne "vod· 
né stavy" na sloven· 
ských potokoch a to· 
koch. Nahrali ju nov~ 
"hviezdy našej pop-mu· 
sic": M. Las ica a J . Sa· 
t inský. 

e Karel černoch sa 
stal otcom syna Marko. 

e Pražská skupina 
Olympic odcestuje do 
Francúzska, kde dokon· 
č! nahrávku LP platne 
pod názvom Päť cestu· 
júcich. 



ZADARMO! PRÉMIA! ZADARMO! PRÉMIA! 

:MáJ 
A. Greenbank: AKO PREŽIŤ'! 

Ako si zachrániť ž ivot, ujsť z nebezpečných situác ií, ako p r e 
'dť rozbúre né prírodné živly a z achrániť sa pred útokmi zvie
rat? Ako pre môcC závra t a strach z tmy'! Odpoveď na tie to 

a Jľmoho ďalšieh otázok. Praktické rady pre na jrôzn e jšie kri
t i<.!ké život né sit u ácie ! V češtine . Zadarmo. 

Túto m imoriadne príťaWvú a inou cestou nedos tupnú pr é 
miovú knihu môžete zadarmo zí~kať, ak sa prihlás it e do 9. roč 

níka knižnice MAJ. 
SPLNIÍ' TREBA LEN J EDNU PODMIENKU: 
+ odobrať najme n ej 4 knihy z nasledujúceho zoznamu. 

ľ«EčO PRÁVE KNIŽNICA MÁJ? Lebo získate : 

+ zaujímavé a hodnotné čítanie na celý rok 1970, 
+ starostlivo upravené, ilustrované a predsa lacné knihy. 

*** 
V 9. L'očníku knižn ice MAJ vy jdú: 

KNIHY V ČEŠ TI NE 

!. Branald A.: SEVER NÍ NÁDRAŽI, LAZARETNI VLAK 

(MF), , . asi Kčs 28,-
Verilý obraz Pro tektorátu a Májovej revolúc ie v P-rahe. Autor 
nás presvedčí, že a j vš edný ž ivot a prostú ľudskú pr[JC u mož

no spojiť s bojom, aj t u podstupujú ľudia s kúšky ·hrdins tv a 
a prejavuj ú solid aritu. 
2. Nesvadba J.: ZLOČINY Z KONCE TISÍCJLETÍ 

(MF), asi Kčs ·20,-
Vedeckof ant astický príbe h z koncä clva:ctsiateho storoč ia . Jeho 
hrdina " Starec " jo detek t ívom sv.etovej ' bezpečnost i. Rieši z lo
činy , ktore s ú dôsledkom rýc h leqo rozvoja civi lizácie. 
3. Štepánek Z.: ZA DIVADLEM KOLE M SVETA 

(MF), . asi· Kčs. 29,-
Jeden z najväčších českých divad e lných um elcov v krásrie vy 
rozprávanej knihe spomína na svoju :mladosť, · prvé h ereck é 
skúsenosti pr i vidieck ych spoločnostiac~. na rod i čov .. . 
4. Čej~a E.: ZLOMENÁ KÍHDLA (NV),; as i Kčs 19,50 
Po dvadsiatichpiatich rokoch ožíva jú y knihe osudy a boje 
piatich čs. letcov na západnom front e, ktorí pad li .za vlasť . 

Ich · príbehy pripomlnajú obete a h rd instvá ostatných. · Ilustro~ 
V!Jné. fQtogr~fiami a doplnené me 1Íami všetkých letcov, ktor í 
padli na poli cti. 
5. Baliac H.' de : OTEC GO RIOT (MF), asi Kčs 16,
Majstrovské · di e lo o bezmedzne sebaobe tovane j otcovske j lás

ke . Vnik ŕJeme d.o ži vo,ta~ nťjy,yšše,t..;par iŽs~G,j ... . S.PQJ ói;rios ti a zfl 

~·~~cit t':lô,.ll#~: l{~~.~~njimce,_.p e.mi.,ón.._s~r a G.b.Q.Yél!l . .Ý$./l..Jf2Ú.~li!~l i· 
6: lhinin 1.: · PÁN zE, .. SAN;.F.~i\1\(CISCA , (NV), as i : Kčs•· 20,·
Výl,w r · zo · .špičkovýc\1 próz Elunina, vf)!'ke j postavy modernej 
l'iterdCJry, p rvého rus kého . s pisovatel'a vyzname naného Nobe
lovou cenou, č loveka, k to r ý väčšinu' svojho ž ivot a prežil v cu

dz ine. Z knihy va nie nosta lgia po nenávratne stratenom sve te, 
poc it bezmocnosti nad zlom a zvôľou. 
7. Radiguet R.: ĎÁBEL V TELE [MF), as i Kčs 11,- . 
Hrdinom romii nu je študent, prvýkrá t z~milovaný a vášnivo 

milujúci vydatú že nu . Cit, k torý ich oboch strháva, hlboko 
poznačuje oboch mile n cov. F ilm, n<Lkrúte ný podľa t'ománu 

v hlavlle j ú lohe s nez abudnuteľným Gérardom Phillp·om, zoža l 
obrovský úspech na ce lom sve te. 
8. Ste lnbec l< J .: NEZNÄMÉMU BOHU (MF), asi Kčs 18,-
Rom á n s lávneho Američan a s a odoh ráva v časoch osíd ľovania 

ešt e nedot knutej' kalifornsk ej prírody a zakladania prvých f a
r ie m . V m a jstrovskom d ie le j e opísa ný živo t rodiny farmára 
Wayna, j eho br atov a ic h ž ie n, ľu dí osudovo spojených s prí
rodou a s fa r mou, ktorú budujú v novom, tajomnOJ:ll svete . 
9. ll yan P.: JAK JSEM VYH HÁL VÁLKU (NV ), as i Kčs 18,50 
Moderná obdoba nesmrteľného 1-laškovho románu . .Jeho hrdina 
nie ;j e síce ~vejk, le bo a ko pravý Ang li čan planie svätým nad 
šením ,.pre vec" a otrocky plní vše tl<y rozkazy "zhora ", a le 
tým s kôr s a dostáva do podobne komi ckých a nezmyselný ch 

s ituác ii. Sve tový b estseller. 

14. Z.weig št.: MÁRIA ANTOIN,ETTE (Sm), as·i R:čs 32,
Homán o tragick ých životných osudoch f rancúzskej kráľovnej 

Márie Anto inetty. Spoznáme jej nešťastné manže lstvo s Ľu
dovítom XVI. [pre menš iu mu žovu chybu nemohla mať s nim 
spoči atku d ieť a) a pohnutý život na prepychovom kráľovskom 

dvore. Die lo je ľudskou i . morálnou r e h abi litáciou hrd inky, 
ktorej život bol o pradený množstvom falše a lži . · 
15. Gorklj M.: LÁSKOU ZOTROČENf (Srn) , asi Kčs Hl, -
19 najkrajších autorových ľúbos tných pov iedok. O láske 
šťl:lstnej i nešťast nej, čistej l pošl iapanej, o hr iešnej i :bez· 
nád ejnej, končiacej ! tragicky. Napriek tomu vyz nieva z n ich 
večná túžba po šťast í a m ilo vaní. 
16. Le Sage A .. R.: KRIVÝ ČERT ( Sm) , asi Kčs 19,-
Amadeus - z lodl 1ch prepychu, nerest i, hudby a tanca n ad
dvihne na j edi nú noc pred žas núcimi očami mladého študenta 
s t rechy do mov . Pre~ i ,iú mnohé dobrod r užstvá, odhalia úzkos t
livo skrývané t aj oms tvá spo luobčanov. An i dvestoročný od· 
stup od vzniku neubral románu na jeho sviežosti a vtipe . 
17. Knittel J.: VIA MALA ( Sm) , asi Kčs 36,
Neobyčajne strhujúci a dramatic ký pl'Íbeh, k t orý so odoh t• iivu 
v prostredí romanti cky k rás nyc h a lpsk ých ve ľhô t'. Za vr ažd ia 

majiteľa horske j pí ly, despotického barba r a , opilca, trápiaceho 
s voju rodinu. Mladý sudca , manžel d céry zavražden ého, dlho 
s l iedi po vra hovi. Rieše nie nachádza až po mučivých vnú to r~ 
ných zápasoch, po váhaní med zi pov innosťou, láskou a s t a . 
vovskou cťou~ ' 

18. PIŠTO[NICI A COWBOYI [ Sm ) , asi Kčs 20.
Príbehy napísané m aj strom westernov (Loomis, Ols en, I<olton , 
Wort;nse r , Robe t· tson a iní) , sa vž dy odohnívajú na ií il'ych 
p t:é r iách' a '{ h lbokých kaňonoch. Sú p lné napä t ia , neobyčaj~ 
ných dobrodr užstiev i obetavos t i. Ich h rd inovia statočne bojujú 
prot! zflkonom p r i ro dy a ľudi o s vo je práva, r iadiac sa prí t om 
osobitn ým! zákon mi Divo kého Záp adu. 

Vybrané knihy zreteľne označte k rúžkom na pripoj enej pri

hlcíške a zašl ite na j neskôr do 30. XI. 1969 na ad resu: VYDA
VATEĽSTVO SM'ENA, propagačné odd., BHATISLAVA, Pražská 

č. 9. Kn ihy budete do s t ávať z predajne Slovenske j knihy na 
dobi e rku. ·Prosíme vás, aby ste si láskave uvedomili, že ob

jednávk a je zá vä zná a že j u po odovzdan í nemôžete meniť ani 
zrušiť. Jednotlivé kn ihy budú vychádzať pr iebežne p() celý r ok 
1970, prémiová kniha na zá ve r ce lého ročník a. · 

- - - Tu odstr i hnúť - -

. \ PRIAlÄ1KÄ 
Pt'ih las uj em sa za člena 9. ročníka k nižn ice MAJ a z uvede 

né ho zoznamu kníh objednávam tieto k n ihy ( najmenej št yt·i, 
označte k r úžk om ): 

Knihy v češtine: 

l . Branald : Severní nádraž í, Laza r e tn i vlak 
2. Nesvadba: Zločiny z konec t isíc iletí 
3, š t epáne k : Za d ivadl e m kol om s veta 
1. čejka: Zlo me ná kríd la 
5. Balzac: Otec Gor io t 
6. Bunin: Pá n ze San F ra 1Lc lsca 
7. Rad iguet: Ďábel v t e le 

8. Ste inbeck: Nezné mému boh u 
9. Hy a n: J a k jsem vyh r á l vá lku 

10. Ott : žra locf a m alé ry by 

ll. He yerdahl: Aku· Aku 
12. Gardne r: Prípad kf i vopfís <~ ž ného papou ška 

Kni hy v slovenči ne: 

asi Kčs 28,-
as i Kčs 20,
asi Kčs 29,
asi I< čs 19,50 
asi Kčs 16,-
asi Kčs 20,-
asi Kčs ll,-
as i Kčs 18,-
asi Kčs 18,50 
asi Kčs 33,
asi Kčs 35,
asi Kčs 18,-

10. Ott W. : ž RALOCI A MAL~ RYBY (NV ), as i Kčs 33,- 13. Bednfl r: Za hrsť dro bných asi Kčs 18,
as l Kčs 32,
asi Kčs 19,
asi Kčs 19,
asi Kčs 36,
fJSi Kčs 20,-

Kniha západone meckého spisova teľa rozpráva o m ladých ľu- H. Zweig : Már ia Antoinet te 
ďoch v ne meckom vojnovom loďs tve , o ľuďoch s pochybnou 15. Gorkij: Lús kou zotročen! 

glor io lo u "ponorkových hrd inov ", a le bez viery v spravod li vosť 16. Le Sage: Krivý ČE~rt 
vojny, ktor ú ved ú. Ro m án, k torý j e prirovná va ný k Ma il e ro- 17. i<nitte l: Via m a i<L 
vým " N8hým a mŕtvym", v k rátkom čase pre ložili do 15 s ve- 18. Pištoľní c i a cowboyi 

tových rečí a pre. jeho silnú drama t ič nos ť i s filmovali. 
l l. Heyerdahl T.: AKU- AKU [MF), asi Kčs 35,- Prémia : 

Sve toznámy ces top is z Veľkonočných os trovov z pe ra pres lá-
veného nórskeh o ces tovateľa , kt orý ako prvý v novej dobe Antho ny Greenb allk : Jak Pi'e ž ít 

preplá val T ichý oceán na mors ke j plti Kon-Tik i a v posled-
ne j dobe sa pokús il o preplávani e Atlantiku n a pa py rusovom Priezvisko: 

č l ne Ha. Me no : ........... ..... ..... ................. . , .......... .... .. ...... ...................... " .... .......... ...... .. 

Mies to : 12. Gat'!lner E. S.: PRrPAil KR IVOPR[S AŽNÉHO 

PAPOU~KA (MF), asi Kčs 18,-
Ul., č. cl. : 

.Jedna z n a jlepš ích pr ác známeho amer ické ho d e tek tlvká ra. 
Perry Mason r ieš i zlož itý prípad, v k to rom sa nitky zam otá - Okres : 

vajú okolo veľkého d edičs tva a kd e papagáj zve di e zmí m eho Hok narodenia: .... ...... ......... .. ... Povolanie: 
de t ektíva na fa lošnú s topu. 

KNIHY V SLOVEN C INE 

13. Bednár A. : ZA HHS'I' DHOBNÝCH (Srn) , as i l<čs 18,-
A. Bednár zachytil v s vojom novom die le podstatu ž ivotného 
pocitu m lade j ge nerác ie . Na jviac h o priťahuje t o, čo :ie n a 
m ladých ľuďoch večne kl'ás ne : horúca láska, inte nz ívn e sn e nie , 

ohromná vô ľa zmeniť sve t podľa svoj ich predstáv o šť astne,j 
b udúcnosti. 

Dátum: 

podpis člena 

l< N l Z N l C 1'\ č S. M L Á D E Z E 

už 9. ročník Spo ľah l ivý výber kníh p r e mod erného čitate ľa 

MLADÁ FRONTA + NAŠE VO J SKO + S ME NA 

Barvíkova 
pifdesiatka 
. Dňa 14. septembra $ll doži'! pliť• 

desiat rpkpv umelocký rladltAľ štit• 
nehP d ivadla v B.rna prof. M l ro 5• 
l a v B a r v í k. Pochád~a ." Lužlc pri 
1-I,odonine, vyštudoval · v Brn11 kon• 
zervatór lum ( 1{)37~12) a súča~n~ hu• 
doJmú · vedu na univenltc (a)}solvo• 
val v r . 1.1146). V Prah11 bol 111· 
kromným žla·kom VitôlSiavll Nováka 
a štúdium dokončil u J. ' tHdkiiho na 
majs trovskej . školl~ pražského konw 
'l.ervat órla. Takmer 2~ rokov pôiobll 
ako hudi)bný pedapóg v Ostrave, Br~ 
ne u Pra he. Vyučovnl tt.toratické 
predmety, dPjiny hudby, dlrigova" 
nie, klavír, estatlku atď. Rozvi~al 
tiaž organizačnú a publlc i lltlckll čln• 
nosť. Bol refarentom hudobn6ho (,Id" 
ňQlenln Ministerstva lntormloll v 
ľrahQ, rater~Jntom prll umani11 v 
ústrednom akčnom výbPre NArod• 
ného frontu , y~nPril.lnym ta,omnl~ 
kom Zväzu č~. skladateľuv, vedúcim 
liudobniíhP odboru - oddalenla ume• 
léckých s kôl na MŠK, ľôliobil tiež 
ako r P.daktor Hudebních rozhledov 
a umelecký vedúci AUSVN. BPl dl
horočným č lenom výbPru Pražl~ll!j 
~ar!, predsadom mnohých medziná
rodných hudobných porôt doma l v 
zalmmlčí. Vyd 11l nlf>-koľkP kníh 
Hudba r P.volúclí, Ako počúvllť hudbu, 
Prvý r az v opere, ZAkludnil. náuka 
o hudbe a 1. Z jeho 11'!-hulate l'11kej 
činnosti !ipomonleme pspoň 11011át u 
Lidice, 'l'ri ~Pnatiny, Sinlonlettu, 
Pleane o láske, kantáty Jlrahká ~ !Ir 
a Ruky preč od Korey. 

V posledných rokoch pracoval ~· 
Bat•víl< na id11ologlckom oddeifmí UV 
KSČS a na Mšl<. K 1. llUIJU~tu 1066 
bol mell!IVQI!Ý umolllckým riaditefom 
štátnaho diVQ\11 11 v Jlr nA, Z11 jeho 
pô~ obenh,l vzt·á~tlu úrovllň brtwniikti" 
ho divadla po všatkýoh r~ tránkach. 
Nl!,l le pi ill to do~vadčujú čutíi po
zvania do cudidny P U?;nanllvtí kritiky 
i vaľký záuja m zahraničných liólili· 
tov o hosťovanie na brnttnliký ch sd .. 
nach. (ph) 

Jubilejná · 
koncertná sezóna 
Dňa 2. októbra bude v Sloven skej 

filha r mónii slávnostný koncert Pri pr !.; 
ležltostl 20. výro,čia založenia tohto te
lesa . Tým sa rozprúdi v hlavnom meste 
Slove nska opäť hudobný živ ot, n esúci 
sa v sl flvno stnom o vzduší výz,namných 
jublle,l í, medzi ktot·~ n elipOl'ne patrí 
okrli!in \1-va dsttťročnice Sloven5ko-;j Whllt'"' 
mónle a.l 40 rokov Symfon!ckéhp or,. 
chestr u čs l. ;•ozhlasu v Bt·at !~lave e 50-
ročn ica SND. Ako in formova lo novinárov 
na t la čove j b esede V(ld en ie Slovenske j 
f il har m ónie, SF počíta fi uved~ním nie
ko l'kých význa m ný ch nov!ntek, 11kými s ú 
nap r . VIli. symt6ni11 A. Moyzesa, Kar
došov Klavirny koncert a nová skladba 
J . Kapra uvádzaná ako VII. sym fónia 
s podtitulkom Krajina detstva. Zo za
h ra n ičných telies uvidia a vypoču;jú s i 
poslucháč i zná m u Krakovskú lllharmó• 
niu , k t orá uved ie Pašie svätéhP Lukáš a 
od súča sného poľského sk ladateľa K. 
Pendereckého, hneď v októbr i zavlt a do 
Bratislavy Česká filharmónia s dirigen
tom Václavom. Neumannom, 23. októbra 
zavlta do priesto rov Redu t y Orchester 
bruselsk ých sóli.~tov a na záver sezóny 
je plánované vystúpen ie BBC Orchestra 
London . V r ámci dvojstoročnice n aro
den ia Luclwlga van Beethovena b ud ú 
uved ené jeho orchestr á ln e a orch es
t rálno- vo kálne skladby, z k torých tre
ba predovšetkým spomenúť naštudova
nie oratória Krist us na nore Olivovej . 
Pote š iteľné je aj účasť vi·aCerých čes• 
kých šp ičkových sólisto v, m edzi leto• 
rý ch pa t r ia klav ir isti Jan Panenkat Ivan 
Moravec, čembal!stka Zu zan a Rťtzičko 
vá, violončelista .Josef Chuchro a hus 
list a Jli'í Novák. Potešiteľné j e , že na 
pódiu SF sa stretneme a j s mladými 
s lovenskými speváčkami - sopranist· 
kam i E ditou Grúberovou a M. Hajossyo
vou . Z d! ri~ entov - okrem domácich 
[Ladis lav Slovák a Ľudovít Rajter) si 
zast anú pr ed. pult SF Talian Aldo Cec
ca to a ;jeho k raj a nia Carlo Zecchi a An
tonio Pedrotti. Okrem toho p ríde do 
Bratislavy známy japonsk ý dirigent Ta
kaši Asahlna, Svajčiar Peter Maag, čech 
Zdene k Koš le r, Angličan Colin Davis a 
v ,j e dinečnej ú lohe dirigenta uvidíme aj 
skladateľa Pier re Bouleza . Z m ien za 
hraničných sól!stov spomenieme aspoň 
niekoľkých. Budú t o : M. Campanella 
(Taliansko) , Yaeko Yamane (J aponsko ) , 
Ph. Entremont (F r ancúzsko ) - všetci 
klaviristi, huslísta A. Ge r tle r zo švaj
čiarska a nórsky k lavir ista K. Baeklund. 

Na prvom s lá vnostnom koncerte od
znie Ka rdošova hrdin ská b alada, Bee
t hovenova V. symfónia c mol a Dvoi'á 
kova VIII. sym fóni a G dur . -uy -

z obsahu 18. čísla 
.®1 50-ročné jubileum 

profesionálneho hudobného 
školstva 

e Reportáž o výstavbe 
nového I(onzervatória 
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Bo.Újs'ký', gamelan 

Keď mi i"ía jat· to11to roku.· h~~oriJI 
na Zvä~e slovenských skladateľóv 

(, inoúwsti navštíviť m: ročník · hudob- . 
ného festivalu · v. Širáze. a Pe~:sep.olise, . 
temer som ·nechcel veriť vlastným 
ušiam: veď našinec -sa · _íb a. z. č'asu na 
čas dostane do európskej cudziny. na 
významnejšie podujatie. Cestovať do 
kt•a.iiny Dareov a Xerxov, resp. A.rta~ 
xérxov, Haflza - a _šachov mi . pl'ipadalu 
práve tak neskuto~né, ako ro2;právka . 
z Tis íc · a jednej noci. · ,Lež t áto roz- · 
prá:vka sa pom'aly pr()r.tlieňal ;:~ . na ~ku- · 
točnosť --'-. najp'rv v podohe víz, l.ete~ · 
nie k a očkovacích tortúr a · potom . li'e

·tadlom ''ľU-104 i"íašich . aerolínU,ď ktoré 
ncís 30. ·~ugUsta po nádhernom ·l•ete po
nad púšť medzi Stredozemným morom 

· a íigri'som i Eufr.atom ·relatívne neďar 
!eko pd hibiického ' čerstvo zasnežehé(\o 
Araratu . privie:;o:lo do hlavného rnesta 
Iránu - Teheránu. 

Slovíčko "nás"' som nepoužil náhodoU: 
okrem mňa cestovali '·tým . istým d:o- . 
pravnyin prpstriedkorri úradujú~l . šéf" 
rédaktor časopisu · Hudební ró'zhledy 
Zdenek ·candra & skupina · českosloven
ských umelcov n.a čele . s klavjriston~ 

rovnícke zátišia ."""' ale tie asi nedosa
hujú, petse.po!iskej : rozl'ahlosti. · Umies

. .teni~ účinkujúcich pod stenou (s ná.d-
hen1ými ~'eliéfmi) vytváralo nad očaká

. va-nie prijat-eľné akustické podmienky
ibaže občas' rušené nárazmi vetra ne
pl'i,]em):lého najmä . kúdoÍtľ!i prachu' pri
riášaného z okolitej púšte. 

Na otváracom ·koncerte vystupoval 
gamelanovf subor z .Indonézie - a t<tk. 

. som maJ· konečne možnosť počuť a vi
d ie ť ansámbel nástrojov, ktorého zvuk 
.ovplyvnil na konci ' minulého . storočia 
veľmi silne. Debussyho a prostredníc
tvom neho vývoj 'modernej hudby. , Zvuk 
ga melaliu je jedinečný. zväčša veľmi 
jemný a 'kultivovaný ; nechýba jú v ňO!U 

. však ani", miesta nahlych grad.ác'ií, dy-

. nan:tických . a rytmických.. ; 

BEZ ŠPO~TU NA š:rADIÓNE 

V nedeľu 31. augusta som sa potešil, 
keď som ,sa dozvedel, .že v Širáze je 
menšia ,náboženská obec arménskych 
kresťanov .:... dúfal som. že sa budem 

,mô-cť zučastniť . i nádhernej liturgie~ Pri 
návštev'e krä'srl.e vyzdobeného kostollka 

_mi ale . povedali, že v Širá2le sa obrady 

skych !ikladateľov: Chopinove.i Barka
roly, Debussyho· Troch etu.d. Albéni.tzo
vých Lavapies (z · I-bérskej suity)'. a M.es
s iaenových 6 .úryvkov z 20 pohradov na 
malého Ježiška a dvoch .fragmentov · z 
Katalógu vtáko~. V podaní umelkyne -
manželky O. Messiaena, taktiež hosťa 
festivalu . ...:... Iha! Chopín· jemno::;ť, gra
cióznosť, n!e však zženšt ilosť: gradačné 
a drl;lmatické nliesté) mali vy,slovetle he
hoický t'áz. V Debussyn1 zdôrazn ila Lo
ľiod vil'tuózno-bťavúrne črty - i ked 
druhá Z' nich by .s.a mi bo)a žiadala byť . 
zahraná v rýchlejšom tempe, Zaraden ie· . 
Albénitza bolo daňou vkusu obecenstvri 
- je to efektná, strhUjúca. nie . .. ~šak 
príliš 'šťastná kompozícia. · O . to však 
bolo zaujímavejšie vypoČuť' si v .auten•' 
tickej . il1t et~pt'etflc-ii Messiaeno_ve sklad
by, pozoruhodnéo najmä svojou akordic·-
kou a rytmickou štrUktúrou. . . 

NECi-1 .ŽIJE éESK'(_)SLQVÉNSI(O! 

JÚCehQ čloyeka 20 . . storočia? V kaž.• 
dom prípáde ide o prejav novej mo
riument<ilÍty, ku ktor:e.;' t il;lhnu i .iní maj
stri - každý svojínt spôsobom - 'napr. 
Stockhausen i náš suchoň. - Debussy
ho Jeux · boli podané perfektne, so 
zmyslom pre minucióznu 'farebnosť hý
rivej part itúry - ibaže pi·estavba pódia 
pred ich zaznením bola práve tak dlhá, 
ako ich predvedenie! . 

Ďi!lšlm komdr hým koncertom . bol dru
hý program českej hudby 3. IX. popo
ludní ~ tentoraz z diel Dvoŕáka, Ja
náčka a Martinu. Dvofáka rep.rezento·
vali jf!ho C-igánske . melódie, op. .55 · a 
desať Biblických piesní z. opusu 99, 
Janáčka . úpravy · moravských l'udových 
piesní a Martinu . · Písnič]<Y na .ie.dnu i 
druhú stranu a Nový Spalíček. Inte r- · 
pretovali ich Vera Soukupová, Jaroslav 
Káchel a Josef Páleniček. Koncert sa 
našťastie ko·nal v sá le širá.zskej .uni-

ť 'verzity a tak mohla plné vyniknúť krá
.sa týchto dif!l. · O tom, ·žP. naši umele~ 
vydali zo seba maximum .. netreba :varl• · ·1 

zvlá~ť podrobne písať. 

FA.UX PAS FESTIVALU 

Vystúpenie brazílske)1o súboru te·n 
istý véčer · bolo jediným faux pas fes
tivalu - v prvej polovici reprezentoval 

. 'Jean Martinon 

akúsi zmes salónnej hudby, džezu a 
kvás i folklóru, v druhej niečo na_ spô• · 
sob tanečno · spe;váckyc'h produkci.! asi 
na. úrovni okresného kola našich· ĽUT 
'anno dazuntal. Zato hra ameriekého 
džezov·ého Max Ro·ach · Quinteta chvíľa -

.IGOR VAJDA l . PôVOD,NÁ REPORT Až Z PERZIE 

Večer toho istého' dňa sa uskutočnili 
ešte dva koncerty; ,vystúpenie. česko · 
slovenských - umelcov .s výlučne janá._č
kovským proiJramom na štadión~. · kým 
v Hafízových záhradách 1/ no9i odznel 
koncert , tradičné;; indickej hudby. Po
chopiteľne, že sa pozornoSť ·llás·· -
·dvoch kritikov z · čsSR - sústredila na 
vystúpenie . ·"našich'", navštívené .nad : 
očakávanie veľmi sl\lšttým pÓčtom náv-
5tevníkov: (to bol aj dôvod, prečo sa 
'koncert nemohol konať v sále univer
zity). Na jeho programe . bolo Concer
tino, Sonáta l. októbra 11;105, ·Capriccio 

. mi vyrážala dych - bolo to per~ekthé t rnuzicírova.ni!l s kvelých, zväčš&. černgši ských · hudobníkov, .· spomedzi ' ktorých 
vyn'ikali · zvlášť bubeník a klavirista-
~l~a~~ . 

Zhodou okoln.ostí posledným súborom, 
ktorý som pOČ!J] . a videl, bol opäť ba:
Jijský gamdan (4. IX.) · - tentoraz však 

·s ·programom . r:) niečo kratším než na 
otváracom 'festivale-. Fe.st ival trval a2 do 

prQf. Josef9m: Pálen~čkom, só.Íistkou ope
ry SND (t. č. už pôsobiacej . v Linzi), 
Ľubou Baricovou a huslistom. asiste n
tom · AMU, Ivanom. štrJ;lusom . . Pravdä
že, v Teheráne- sme sa 11eohriali dlho 
(&le zato poriadne .:..... t emPeratúra tam · 
prekračova la . 30 sťupňov Cel~ia , hoci na 
vrcholkoch hôr ležal sneh!) ,a pp.pqlud
ní sme .pokračovali v naše.i púti' štvor·
mótorovýnt ·yojens ký.m lietadlom ame
t,"icke;j výroby do spom~i"íutého d-~ .iiska 
fest ivalu - ši rázu, le2iaceho cca 1000 
kilometrov na- ;iuh od pers kého hlavné- . 
ho mesta ; ·nebolo to: síce cestov:anie 
najpohodlnej šie, a!.e o to zaujímavejšie 
(tým skôr, že~ sa zat iaľ .. nikomu z "na 
;je _j " party'.' nepodarilo cestovať_ v ce_s
kos lovensk:om vojenskom lietadle a st!- · 
ne poch;y:bu ·j em, či sa mu to. vôbec nie
kedy podat•i ) - a najm( t ,ýchle . a ' bez~ 
peč ne [na krátke J prehliadke Teheránu 
autobuso.m sme · žas li . nad ' obrovs kým 
·ruchom a želewými nervami · šofé t•ov •. 
predb.iehajúc;irni sa _akýmkoľvek . sm e
rom a spôsobom;. v Siräze sme to .ne ~ 
s kôr zažili' mnohokrát !.). V Cieli SV9JeJ 
púte s me sa . oci.tli až pri . západe slnka . 
....,.. .. ·a le . organiz\ÍCia f-estiv~l:f fungoVal ? 
skYe ~e, iľ t ak il} . .Y ,-'-. dvaja · cesko~1oven
ski novinári'· - sme sa mo'hli ,čpskoro po 
ubytovaní vypraviť . n a · otvárací konceťt · 
do Persepolisu,'·· · bývalej. ·rezidénci:e 

· :.perzských kráľov ·(zapále neJ vlastnpruč.-, 
ne . A-lexandrom Veľkým na ;ie ho do
o-y~atel'ske:j .anabáz~; ako znak, o'dplaty 
:~;a · pľe ilchádza;júce zni čenie Per~anmi), 
l\ tor ého -- sa zúčastnila -hlavná ; patrónka 
f.estiva l.u, man~elka · perzského š acha 
(.všetkých hostí a významnejš ích . úč)i1-
l$ujúcich:_ festiv.alu príjala . na d i:uhý deň 
na zvláštne j recepcii, čím dokumento
vala SVOj vŕE:Jý'-ZáUjenÍ O hudbu· a · \line~ · 
nie vôbec ·. - · sama · kedysi š tudovala 
architektúru :v Paríži) . 

KONKU6ENGIA ·- IBA DVBROVNIK 
Konce rt sa . konal ·· v p~iestore . pre-d 

· sciw dišťom bývalého centr.áln.eho pa láca, 
uprosťred vel'kého kotnplexl) torz _, bu- · 
dov, pred . ktor'ý,mi bola postavená ?ol~
kruhová · tribúna s eda(i ip.l. Pr-ekrasne 
os vetle nie celého pozadia . - ··. vrátane. 
Xerxove j · hrobky vo . sy alfu nad ·m i e~ 
tom · - vytváralo · unikátne ·pros tr,ed! e, 
klorému m'ôz.u konkurovať vari Iba· dub· 

odbavujú len príležitostne, nakol'ko kňaz 
sídli niekoľko stovák · kilometrov od
tia ľ, v·. ešte · väčšom ·arméns kom spolo
Čenstve .' . 

V tento deň sa v budove fest ivalové
ho byra začalo sympózium o bicích ná
strojoch a zt:ejme v .· najmode rne.išom 
širiízskom .kine prehliadka domácich i 

. zahraničných ·rnmov. Lenže nebo lo . v 
silách jednotlivca ravštevovať sústavne 
všetky podujatia š irázsko-persepoliské
ho festivalu, a tak ·ost.áva m iba pri tej
to . s'tručnej zmienke, aby si čitatelia 
mohli urobiť · ubraz o grandióznost i toh
to uhiverzálneli.o podujatia. 
Večer sa ·v amfiteatrálne uprave nom 

pr ie$tore š irázskeho štadióna predstavi l 
po prvý raz · Orchester francúzskej te
levízie na čele · s .Jeanom Martinonom. 
Predi1iesôt- ' Berliozovu Fantastickú sym
fó niu ·a Stravinského Svätehi'e jarL J e 
'to . p.edektne hrajúce t eleso s mäkkým 

. základným zvukom,, s vynikajúcimi dre ~ 
venými náStrojmi. Škoda len, že pries
tor štadióna sa nevyrovnal akustickým 

l ··podmie nkam. Per seipolis u - a že drul há polovica pi·ogramu bGla r\l šená s il-
. nými nái·azmi.· vetra. · 

" .. · AUTENTICK2' MESSIAEN 
Koncert perz.ske;i. a . čínskej - hudby v 

Hafízových záhradách . (z.a svetla počet
ných kahancov, .rozostaveqých v .,dlžke 
n iekoľkých des iatok metrov pozdlz ces-

. ti čle k) ·sa začal ~ - t en ist{ deň o 23. 
•· . . hodine pôd' " kopulou centrálneho .. bal
, " dachýnu ne.ďaleko hrobky .Ha.fíza a )eho 
' najbližších; mal ne-opakov~teľné . čaro 

svójou · strá:nkow· vizuálnou t zvukovou. 
'l o tom že Širáz má áj peknú kon.

certnú sleň Ú!eálríu ' pre komorné kon
certy, : s om • sa presvedčil' l. septem_bra 

1 popoludní na reéitale . Yvpnny Lor~od, 
zostavenom z d iel · pr·evažne · fr;mcuz-

. pre ravci- ruku_, a kotnorn,ý súbor a· Zá
pisník strateného. ·Ce_ntrálnou oso"bnos- · 
ťou večera · bol prof. Josef Páleníček -
účinlwval vo všetkých sklaďbách ·- ·,ro . 
jeho najmarkantnejšou ' postavou bola 
Ľuba Baricová, spamäti 'svojím nádher
ným sýtym altom spievajúca part ·zá
pisník;~ .(tenorový part predniesol Ja~ 
t•oslav Kachel). Spoluúčinkovali členo
via popredných pražských o~ch~strov 
[v Capricciu za dirigovanJa Ivana .Stra u
sa - 'bol to jeho dirigentský debu t ). · 
Vďaka :pomerne dobrej mixáži repro
duktorov sa dosiahol prijateľný · účinok 
- o čom svedčil okl,'em inéhO. vrelý 
potlesk obecenstva a výkriky "Nech žije československo''. Nezvyčajntí prostre- · 
die nútilo účinkujúcich zvyšovll,ť dyna
miekú hladinu .. a miestami i vysto·vene 
forsírovať. Treba len dúfať, že pri ďal
šom hosťovaní českos-lovenských umel
cov na .niekto"rom z budúcich ročníkov 

l festivalu bude už v širäze stáť vel'ká 
koncertná sieň - čo pri tempe, l!kým 

!. sa rozrastá táto · ro ;.o;vojová krajina, je 
l viac než pravdepodóbpé. 

V U;torok 2. septembra s a de jiskom 
festivalu st ala opäť Pérsepolis .,.... účin
koval tam -L'Orchestre National de 
l'O.R.T.F., · ten~ora.z poq taktovkoú · zná~ 
mého · dirigenta moderny Bruna Mader
nu. Program bol citeľne zaujímavejší 
než · v š iráze·: úvod tvorili fanfá ry Clau
da' L,ejeunea, jadro Mo'zartov Klavírny 
koricert C dur KV 503 so sólis tkou 
Y. t Qr iod a- Mes siaenova s kladba Et 
expecto "resur ectionem mortuorum, .zá
ver Debussyho J eux. Lť)j f;"!Uehova intrád;:~ 

l 
bola predvedená v modernej it;tštrumen-· 
tácii - .je to pochopiteľné, .len hráč. ov 
bo)o-vari príve ľa; pr_iniesla ,ovzdúšie má-

l
'. lo znám~j . franc(izskej . hu'dobne j ' rene

sancie _s ·ty'.pickou ·orn.·amentalikou , pre. d-
. . povedáj~cou už . f~ancúz'ske baro.ko. 

Zriedka hrávaný_: kl avírny 'konc-ert . salz-
. burského génia zaznel' vcelku, prijat~ľne 

. - len ' spomaľoyania sólistky, qajmi! v 
motlovýt;:h miest ach, . pô::;obili , dosť ru-·. 
š iva. O Messiaenove .i s~ite . platí to, č_o 
o väčšine jeho skladi·eb, obs'ahuJe množ
s tvo mies t ve ľmi zau:iíni.avých a i zvúko-

. vo i rytmicky apartných,. predsa však 
ich · dižka sa zdá miestami enormná. 
Äleho je to lfm poc it vecne sa-ponáhl'a-

. · 9. septeml;n·a -'- a-I-e už 5. IX. s.a . ce·! á 
' československá skupina odviezla . opäť 
vo;jenským )ietadlom d.o . Teheránu; aby 
tam (po · hpdinovom zdržaní kvôli od~ 
chodu N. Ceauše.scfl .z Iránu) nastúpi-la · 
spiatočnú cestu domov (pretože lietad- · 

· lo československých aerolínií lietu len " 
raz za týždeň a cestovné na inú linku 
by bolo .treba platiť vo · valutáahľ, Tak 
sme sa nemohli zúča stniť na ·recitáloch 
klavlristiek Marthy -Argerich a Cathe 
riny Collard - ·s tou druhou vyStUpo
val ·aj huplista Jerard Jarry, ko~certov 
ansámblu Melos z Londýna a . zavereč
ného večera, na ktoro'm . účinkoval . sú
bor bicích' . nástrojov zo Strassburgu. 
Najviac som . v~ak ľutoval -absenciu na· 
p rodukcii · . kon~rétne.i hudby, . kde. · sá . 
mal predstaviť Sj ~énakis ; ·' PÔVOdne'.'Sa . 
t oto podujatie · Ípalo ·uskutočniť .. už 31. 
augusta, no bolo. - .. ·pr~ydepo.do~ne 

· kvôli -audiencii . u cisárovneJ - ocUoze ... 
né . . · ' . · · 

· . Lež aj · napriek · pr@dčasnému odch~
du ost ane fes tival v Siráze a Persepoli
Se jedným z na.j sHne jšich zážitkov .môj
ho .života - nielen pre svoju, uniyer
zálnosť a ' atr'áktivnost prostredia •. · ale 
aj pre ·svoju perfektnú organizá,ciu .
v~átane schopnosti . prideliť . každému 

. hosťov'! tlmo'čníka ::; tou r-ečou , ktorú 
najlepšie ovláda . .Veľlwrysosť tohto po-

. du.jatia - · všetci hostía .a úČiJ1k~;Jjúci Sl\ 
stravovali a ' bývali prakticky zadartpo, 
na účet festival<Ívého' byra - je .·dnes 
vo . svete . \lrčite . zn,ačne unikátna a ťaž~ 

. ko ju , .~ožno . u nä~ napodobňov~ť.: , ro~ 
hodne by však stälo za zamysleme , do
slednejšie využitie _krásnych príro(lných 
a umelecky príťažlivých architektonic
kých pľ'iestoro.v, ktorými Slovensko do~ 
slova op!ýv;1! . Záverom chcem upozor~ 
niť . že tohoročné učinkovanie česko-

·. slo~ensk§ch umelcov a účasť českoslo
venských .kr"itikov nebola náhodná -
nemalú zásluhu na tom má kolektiv 
československelto veľvyslanectva v ' Te· 
nerän·e, ·najmä istý p. Heger, ktorý tam 
pôsc;~bí vo. funkCii ['nemenované~o) kul- · 
túrneho atašé _; za jeho prácu mu pat-

. rí' úprim11ä vďaka. Kiežby aj. pracov
. n(ci . jnych našich zastupite!ských úra-

ll dov, ·pokladali propagáciu ceslsosloven
skej kultúry z;t vec svojho srdca! 
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