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Neviem, či je to symptón mal ých náro- M /c""anl·e 

dov, alebo clo/Ja, ktorá rada zabúda na veľ-
ké činy, alebo systém naiJej lcultúrnej or-
ganizácie, ale rozhodne ma znepokojuje, že 
pomaly - ale predsa len predčasne - k J 
upadá do zabudnutia, alebo, lepšie poveda- O O O 
tlé, nedoceňuje sa tá silná generácia slo -

.. 
~- J 

by viacero funkcií. Ukázali by pred národom miesto týckto umelcov 
v danej etape i v celej kultt.íre, dobre by doplnili vyučovací program 
na Slcolácft a napokon by mohli v nie jednom prípade prispieť k po
silnenitt nášho národného povedomia. ktoré nie 1·az toto ·posilnenie 
ozaj potrebrtje. 

venských koncertných a opemých umelcov, 
ktorá dominovala od štyridsiatych do šesť
desiatych až sedemdesiatych •·okov. Neraz 
som · .~i sám v blízkom okolí overil, ako 
do.~pievajúca mládež vie veľmi málo o tých 

generácie? 

Je to až zahambujúce, ako ťažko sa rodí realizácia tejto edície, ako 
sa táto samozrejmosť musí všel ikde zdôvod1íovať a definovať, ako 
musí prichádzať zvonka a tlie z i11štitúcií, ktor é by na tom mali mar 
eminentný záujem. Keď som pred niekoľkými rokmi tiíto koncepciu 
spomínal, dostal. .~om z istých Tcr uhov odpoveď, či to neznamená 
vytvár anie "kultu" ·niektorým ľuďom. Nazdávam sa, že spravodlivá 
úcta k popredným umelcom, i keby hýrila akýmikoľvek zaslúžilými 
super latívmi, nemá ·vonkoncom nič ' spoločné s tzv. favorizovaním. 
Mám na mysli v tejto edlcii ľudí, ktorí už toľko vykonal i v 11ašej 
hudoúllej kultúre, že si priam minimálne zaslúžia svoj esteticko-li
terárny profil. Mnohé z týchto profilkov by mohli byť mimoriadne 
pre čitateľa zaujímavé, nakotko spomínaní umelci nie raz prežili ne-

umelcoch, ktorí pred nedávnom vytvorili 
celtí ucelenú epochu . v našom Národnom 
divadle i na našich pódiách. Sú to v mnohých prípadoch ozaj veľké 
zjavy, na ktoré by iné národy boli viac hrdé a ktorým by sa emi 
najmenej nedalo pocítiť, že priskoro môžu upadnúť do · zabudnutia. 

Už niekoľkokrát v minulosti sme pripomínali, že nič azda nie je 
t ak akútne, ako zriadenie edície dobre napísaných prof ílkov celej 
ge11erácie spevákov z opery Národného divadla a koncertných · umel
cov, Tctorá sa t ak vyznamenávala od štyridsiatych do šesťdesiatych 
až sedemdesiatych r·okov (pravda, toto časové vymedzenie nie je 
úplne presné, ale len pomocné). Ak chceme, aby naša mládež ~bu
dtí.ce generácie dobre vedeli, 1.-t-o to 1Jol Janko Blaho, Margita Cesá
nyiová, Stefan Hoza, Bohu.~ Vilím, Mária KiiJoňová-Hubová, Rudolf 
Mucudzinski, Tibor Gašparek, Michal Karin a ďalší, je azda rwjvyiiší 
čao , aby sme sa postarali o literárne proflllcy t·ýchto umelcov. Malí 

~edné i dramatické situácie, ich životné ce.~ty boli plné protikladov, 
tak ako bola protikladná a vzr ušená celá doba. v ktorej pracovali 
a žili. · 

Profilky by, pravda, neznamenali akúsi úodTw za umeleckou čin 
nosťou .~pomírwných umelcov. Nemajú znamenať anticipácie "n.ekro 
lógov", a to tým skôr, že mnohí zo spomínaných umelcov ešte ne
povedali posledné umelecké slovo, počtívame ich na scénach i pódiách 
a majú nám eUe čo povedať. Chcem len, aby celá táto edícia prišla 
aspoň o dvanástej hodine, hoci sme s l'íott mohli začať už pred nie
koľkými rokmi. ZD!,!:NKO NOVÁČEK 

Diskusia, polemika .. . 

Oľga šimová 

K problematike 
·stlč.as.nej 

vokálne] 
pedagogiky 

(Pokračovanie z minulého čísla.) 

Okrem toho konferencia žiada la, aby pri 
Ministerstve školstva a kultúry bol zriade
ný .,celoŠtátny spevácky poradný zbor" (ta
kýto zbor žiadala už I. celoštátna pracovná 
konferencia o výchove speváckych kádrov 
podl'a vedeckých metód, poriadaná v decem
bri 1955 v Prahe). V tomto zbore by boli 
zas túpen! naši poprední vokálni pedagógo
v-ia speváci a odborníci - teoretici. Tento 
zbor by riadil a usmerňoval činnosť a spo
luprácu vokälnych pedagógov, ich vedecké 
výskumy, publikačnú činnosť a i. a dávaJ 
by podnety ku kolektívnemu vypracovaniu 
teoretických diel ·z odboru vokálnej peda
gogiky. bibliografie, literatúry spevu, pre
kladov textov a pod. V oblasti pedagogiky 
by úzko spolupracoval s umeleckými škola
mi, pedagogickými inštitútmi a filozofický
mi fakultami, v odbore výskumnej vedec
kej práce s foniatl'ickými laboratóriami fa
kúlt a Divadelným ústavom. Ďalej sa roz
hodlo, že kým bude táto komis ia úradne 
zriadená, budú sa schádzať zástupcovia spe
váckych katedier všetkých troch vysokých 
škôl hudobných - spolu so zástupcami všet
kých konzervatórií (českých aj s lovenských), 
ZČSS, ZSS, Zväzu čsl. a Zväzu slovenských 
divadelných umelcov a lekára-foniatra tri
krát do roka, a to striedavo v Prahe, Bra
tislave a v Brne. Prvá schôdzä sa v Bra
t is lave aj uskutočnila, bola však súčasne 
aj poslednou. Taktiež spomlnané uznesenia 
ostali dodnes len na papieri. Komentár k 
tomu nie je nutný. 

Do druhého okruhu tejto problematiky 
spadá otázka výchovy vokálnych pedagógov. 
Na spevácko-pedagogickej konferencii v Br
ne bola táto otázka hlavným ťažiskom celé
ho rokovania. Vyberám časť uznesenia, kto
ré sa týka principiálnej otázky v tejto ob
lasti: 

.,Zvláštnu pozornosť nä vysokých školách 
treba venovať výchove budúcich vokálnych 
pedagógov. Mladým umelcom, ktorí preja
vujú záujem a nadanie pre pedagogickú prá
cu, treba umožniť formou externej ašpiran
túry alebo asistentúry v speváckych trie
dach vysokej školy získanie pedagogickÝtch 
skúseností a teoretických znalostí. Ich pra
covný úväzok treba upraviť tak, aby sa 
mohli aj umelecky sľubne ďalej rozvíjať ... " 

Doteraz vo vokálnej pedagogike všeobecne 
pŕevláda názor, ·že · ideálnym pedagógom ,je ~ 

• 
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Marti~~~V,e ~9r..~cke .' pa.šie:: kto~-~ ·uviedla '. opera . SN~ ako svoju poslednú minu
loročnú. premiéru: uvádzalo. veta íZamteresovaných tv ankete Hudobného života 
ako .··svoj. .najsiZ:ne,Jší · zážitok počas koncertnej a dtvadelnej .~ez6ny , 11 r . 1969. 
Ešte· ,rart: ; sä. vraciame. k. 'tejto zaujímcwej' inscenácii snímkou . Jozefa Vav11u. 
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bývalý operný sólista, ktorý svo ju . pedago
gickú dráhu začína po svojbm odchode·. z 
divadla do dôchodku ·alebo ·tesne predtým .. 
Tento názor vychádza z mylnej domnienky. 
že dobrý spevák musi byť aj dobrým pe
dagógom. V praxi sa však často presvedču
jeme o opaku. (2-3) 

To samozrejme neznamen~. že operný s pe
vák musi byť apriori neschopným pedagó
gom. Ak niekto má pedagogický talent (po
važujem ho za jeden z najdôležitejších 
predpokladov pre úspešného pedagóga ( 4), 
prejaví sa tento už počas umeleckej dráhy 
a takýto spevák zvyčajne začína pedagogic
ky pôsobiť súčasne s umeleckou činnosťou. 
Pri svojom výskume som sa stretla s nie
ktorými vynikajúcimi pedagogickými osob
nosťami z radov profesionálnych operných 
speviíkov. Bola som však tiež svedkom 
priam otrasného pedagogického ,.pôsobenia" 
sóllstu, ktorého som v ten istý deň mala 
možnosť počuť na scéne ako výborného 
oper.ného speviíka (bolo to v zahraničí). Au-

tokľitickí umelci, ak necítia potrebu odo
vzdávať svoje skúsenosti, sami to otvorene 
priznajú ·a na pedagogickú dráhu nevstúpia. 

Škoda, že uznesenie týkajúce sa asisten
túry, príp. ašpirantúry v odbore vokálnej 
pedagogiky, sa za desat rokov u nás ne
realizovalo. Prvýkrát v tomto Školskom ro
ku, podľa informácií, ktoré som získala na 
VŠMU, nastúpila za asistentku vlaňajšia ab
solventka prof. Korinskej - V. Stracenská , 
ktorá svojím vokálnym prejavom, aj serióz
nym prístupom k pedagogicko-teoretickým 
otázkam dáva záruku, že nová tradícia, kto
rá týmto vznikla na VŠMU, bude hodná na
sledovania. 
Končím citátom býv. rektora JAMU, prof. 

L. Kunderu: ... . . pedagogika zpevní je ne
obyčejne obtížná a zložitá, obtížnejší než 
pedagogika hry na nástroje . . . Myslím, že 
ve zpevu je ješt~ ví ce než u instrumenta
listu treba pedagogiku postavit na ryze ve
decký základ ... " 

2. Prof. Dr. Sedláček, f oniatrické oddele nie, Práha, príspevok na konferencii: .... . ne
souhlasil bych s tím, že k tomu, aby nekdo byl dobrým pedagogem, potrebuje dlouhole
tou pracovní praxi v opere. Jestliže nekdo dlouhá léta zpíval v opere, buď má dobrou 
techniku, anebo má velmi odolný hlasový orgán. Víme, že velmi ďlouho zpívaj i pevci 
v opere i pi' i technice, která uení dokonalá ... " 

3. Dr. B. Sýková, fonlatrická klinika, Brno, tamže: .. . . Tzv. "železné hrtany", jak fo
niatri i'íkají, to jsou Iidé, ktei.'í dovedou· léta a léta skutečne sviij hlasový aparát 
v pravem slova zmyslu prepínat - tal<rka bez viditelného poškozeni. Ty ovšem nemu
žeme brát jako miru, jsou to prípady v ý jimečné. A co když zrovna takový človek 
u divadla celá léta je a nic se mu nestane a pi'ece jenom správne nezpívá . .. ani správ
ni! netvorí tiiny. A jsou ovšem zase jiní, kterí u divadla nikdy nebyli, ktei'í snad zpí
vali jenom koncertni! a pi'ece je dnes známe jako výtečné pedagogy. Jejich činnost 
se od začátku nesla k cílíim pedagogickým. Mohla to být . . tréma, ned~statky tiHesné. · · 
. .. malá príležitost, herecká . neobratnost, rodinné diivody a pod., které·, byly· príčinou, 
že se nedostali k divadlu. .lejich vlastní zpivaní byl(\ v pozadí a p~d~gogická čjnnost 
od počátku v popredí. l'ožadavek, aby pevečtí pedagogove byli rekrutováni tolika z i'ad 
divadelníci! pevcii, nebo aby se u bucloucibo peveckého pedagoga vyžadovala víceletá 
divadelní praxe, bych om z našeho lékai'ské ho stanoviska nemohli nikdy propa,govat. Su- . 
márne bych chti!Ja tedy shrnout: Je-li ni! kdo u divadla. neznamená to, :le dobre zpívá. 
I když dobre zpívá, nemusí umet zpevu učit a naučit . Ztt·atí-li nekdo hlas, nemuselo 
to být špatným zpívanim (jsou i orgánové choroby). l ten, kdo nebyl u clivadla, muže 
dobre zpívat a . .. i dobi'e zpi!vu vyučovat." 

4. O. Žuravlevová, profesorka Konzervatória, Bt·atislava: ., . . dobrým pedagógom sa 
môže stat len š pecifický talent. Toto sa vzťahuje vo zvýšenej miere na pedagógi~ spe
vu. Musíme sa snažiť rozpoznávať ľudí, ktorí sa pre túto úlohu hodia a m\lsíme ich 
hľadať už . v·. rokoch. Ich štúdia na odborný ch učllištia~h." . 
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Tie 
najúspešnejšie ... 

V tomto čls!e pokračuje
me v ankete, ktorej prvé od
povede sme uverejnili vo 
vianoč,nom dvojčísle. Iba pre 
informáciu tých. ktorí nesle
dovali prvú časť ankety, uve
rejňujeme ešte raz -otázku, 
na ktorú odpovedali sloven-

. skl a · česk! skladatelia, . hu
dobn! kritici a publicisti. ako 
aj ďalší pracovnlcl v obla~>ti 
hudobného života: 

KTOR!';: HUDOBN!';: · DIELO, 
INTERPRETAČN~ VÝKON 
ALEBO EDIČN'2' ČIN NA VÁS 
NAJSILNEJŠIE ZAP0SOBILI 
V ·UPLYNULOM ROKU 1969? 

JAN KAPR 
hudobný skladateľ 

Z domácej skladateľskej 
,produkcie ma najviac zaujala 
skladba Miloša Ištvana Zaklí
nanie času. Ištván v nej po
užíva nové výrazové kompo
zičné prostriedky a pritom je 
to dŕe-1o neobyčajnej hudob
no-básni-ckej sily a emotív
nej pôsobivosti. 

Zo za·hraničnej produ!<cie . 
je to Siebengesang švajčia
ra lieii:Jza Ho.lligera (Sveto
vý fest ivijl ISGM . v Harnbur-

. gu 1969) · :li podoqnýc,h .dôvq
dov. Zároveň by SO!Jl Jlam:
burské predvedenie tejto 
skladby vyzdvihol i ako in
terpretačný výkon prve,j veľ
kosti . (autor sám hral ne" 
prekonateľne technicky i vý
razovo nesmierne nát·očn é' 
hobojové sólo), 
Snáď sa to nebude pova

žovať za neskromnosť, ak tu 
tiež uvediem interpretáciu 
dvoch svojich skladieb: Cvi
čenie pre Gydli (Jana Joná'
šová a Pražské duo) a VII. 
symfónia (Slovenská filhar
mónia, dir. Lad. Slovák, Det-' 
ský zbor čsl. rozhlasu v 
Br&tislave. dir. O. Francisci). 
Poznám najlepšie obťažnosť 
týchto skladieb, a môžem te
da oceniť vysokú úrovei1 
týchto predveden!. 

ILJA HURN1K;. 
hudobný skladateľ 

Zaujala ma š iroká činnosť 
Milana Muticlingera ako flau
tistu, dirigenta, vykladača, 
dramaturga a realizátora 
starých partitúr. Jeho práca 
mii sviežosť. . nápaditosť a 
noblesu a jej vonka.jšim vý
s ledkom je š iroká ·mladá po
slucháčska obec, akú sa sot-· 
va komu podarilo v Prahe 
vytvoriť. 

Dr. VLADIMIR čiZiK, 
hudobný kritik 

Chcem byť stručný, pt•eto 
iba vymenujem moje najsil
nejšie hudobné zážitky z 

· tohtoročnej sezóny: L. Bur
las - · Planctus, J. Beneš -
Cisárove .. nové šaty, Jan Kapr 
- Kr.ajjna detstva. Prečo? 
O :~om :'sa ne rozširujem, pre-

.· . toze sp~ o spom!naných die·
' l ach · re'feroval podrobnejš'ie 

vo svojich recenziách. 
z·· interpretačných výkonov 

si c.en!m, Ceccatovo stvárne
nie S.uchoňových Metamorfóz 
a Cikkerove Tatranské poto
ky v podaní Daniely Varín-
skej na sliačskej prehliadke 
mladých interpretov. Pôso
bivé boli najmä prvé dve 
časti svojím osobitým netra-

(Pok,t·a.čovanie na· 2:. str:)·· 



'(Dokončenie z l. str.)' 
dičným a hlboko muzikant ... 
&kým pľístupom. 

Dr. JOZEF TVRDOŇ, CSc. 
l. Z množstva skladieb, 

vypočutých v tomto kalen
dárnom roku, sa mi podnet
nou jav! nová 14. symfónia 
D. šostakoviča. Nekladiem ju 
na piedestal jeho tvorby, ale 
oceňujem syntézu invencie s 
Intelektuálnou stránkou tvo
r enia. 

2. Škoda, že som zabudol 
meno 12-ročnej Interpretky 
Davydovho violončelového 
Koncertu na verejnom ve
čierku moskovskej špeciálnej 
strednej hudobnej školy. Se
bavedomie "zázračného" 
dievčaťa? Vôbec nie. Výkon 
na profesionálnej úrovni 
kont rastoval sympaticky s 
detsky čistým, roztomilým 
správaním sa v kruhu spo
lužiačok. 

3. Z publikácií upozorňu
jem na štedroňovu štúdiu o 
genéze Janáčkovej Pastorky
ne. Milujem literatúru faktu, 
výskumu a heuristiky, nie 
"filozoiovanie" a estetizova
nie, ktoré sa ukáže za nie
koľko rokov politickou 
úchylkou, omylom a ktoré 
sa tvári mentorsky, povýše
necky. Okrem toho ma za
u jala publikácia štedroňova, 
ako aj štúdie M. Filipa, Sa
deckého práca Lyrizmus v 
tvorbe J. Suka alebo Koží
kova knižka o Janáčkovi. 

MUDr. GUSTÁV PAPP, 
sólista opery SND 

l. Hudobné dielo: Grécke 
pašie, opera B. Martinú -
svojím hlboko ľudským ná
metom a prekrásnou hudob
nou zložkou, ktorá drží člo
veka v nevšednej nálade od 
začiatku do konca. Zvlášť 
hlboko zapôsobili na mňa 
krásne zborové partie. 

2. Interpretačný výkon: ob
divuhodný pr!stup talianske
ho dirigenta Ceccata k našej 
slovenskej symfonickej 
skladbe Metamorfózy od ná
rodného umelca Eugena Su
choňa a jej strhujúce pred
vedenie s orchestrom Sloven
skej filharmónie. 

O pozoruhodné interpre
tačné výkony nebola v uply
nulom období núdza. Uve 
diem iba tie najpozoruhod
nejšie : bolo to uvedenie 
Omše h moll J. S. Bacha s 
dirigentom Helmutom Rillin
gom, ďalej to bola vynika
júca Ceccatova interpretácia 
Suchoňových Met amorfóz, 
ktorou dokázal kvality tejto 
skladby a postaral sa o vzo
rovú interpretáciu. Zo slo
venských int erpretov ma naj
viac zaujala interpretácia 
Bartókovej Hudby pre stru
nové nástroje, Ravelov Dať
nis a Chloe v naštudovaní 
L. Slováka. Bolo by dobre, 
keby dramaturgia SF uvádza
la pravidelne významné die
la autorov XX. storočia, a 
to nielen pri príležitosti ne
jakého festivalu. 

Z edičných činov považu
jem za veľký pr!nos, že vyšli 
dlho očakávané publikácie -
Encyklopédia hudby a pub
likácia dr. Zdenka Nováčka 
Sprievodca hudbou XX. sto
ročia . Je škoda, že mnohé 
publikácie čakajú roky, kým 
uzrú svetlo sveta, pretože 
hudobných publikácii je v 
slovenčine veľmi málo. 

JAN KLUSÁK, 
hudobný skladater 

e T!'ochu oneskorene s me 
dostali správu z Belgicka, 
kde v októbri minulého ro
ku (v Liege} bola výstava 
československej scénografie. 
Prijali ju s veľkým ohlasom, 
a tak po jej ukončen! v tom
to meste sa presťahovala do 
starobylého univerzitného 
mesta Leuwen (Lovaň) a za
čiatkom decembra do Ant
verp. Na výstave boli svoji
mi prácami zastúpen! po
prední československí scéno
graf! - Svoboda, Šimáček, 
Nyvlt a iní. Zo slovenských 
spomeňme Šujana a Gábora. 

e Hiad iteľ Kráľovskej 
flámskej opery v Antver pách 
pozval na slávnostné pred
stavenie Predanej nevesty v 
januári t. r. šiestich sólis
tov z Bratis lavy a Prahy. 
Opera mala premiéru 15. ' no
vembra minulého roku v na
študovan! JAna Valacha a 
z!skala sl ·V tamojšej t lači 
veľmi veľký ohlas. Podobne 
s uznanlm sa noviny rozpi ~ 
sujú o silnom predsta.vent , 
Gréckych paši! Bohuslava 
Martinu - takisto · v naštu
dovaní Jána Valacha. 

e 300-členný súbor opery 
pražskéhO Národného divad
lá uskutočni l v 'decembr i zá
jazd do · Poľske,i ľudovej re
publiky. Na scéne varšavské
ho Veľkého divad la uviedol 
Smetanovu Predanú nevestu, 
dve predstavenia Janáčkovej 
Jej pastorkyne. Tento re
prezentačný zájazd bol pria
teľským odplaten!m sa za 
vystúpenie 'členov Veľkého · 
divadla z Varšavy; kťdré sa 
uskutočnilo v rámci Praž
skej jari 1968. 

e V · dňoch 19. a 20. de
cembra boli na scéne Ná- · 
rodného divadla v Prahe pr
vá a druhá premiéra baletu 
Giselle od francúzskeho skla
dateľa Adolpha Charlesa 
'Adama. V Národnom divadle 
tento balet po prvý raz 
uviedli v r. 1886. Terajšia In· 
scenácia je už v porad! štvr
tou na scéne ND. Tltulml 
úlohu alternuje Marta Drott
nerová a Aneta Voleská. No-
vé naštudovanie pripravil Jl-
i'l Blažek. 

ztu mal R. Kulh.áneiC · ä se€-' 
nu navrhol a. h. O. Simáček. 
Bale tný súboť Státneho di
vadla v Brne uviedol v de~ 
cembri premiéru Lašských 
tancov Leoša Janáčka, 
Straussovho Dona Juana a 
Janáčkovu Glagolskú omšu. 
Inscenácie pripravil! cho
reografovia R. Karhánek, L. 
Ogoun a P. šmok a. h. 
. . e Opemý súbor Štátneho 
divadla pripravil na 30. de~ 
cembra obnovenú premiéru 
~metanovej opery Dve vdovy 
v réžii V. Vežníka. 
. e ' Pre celoštátnu komisiu 
poverenú výberom skladieb 
pre medzinárodnú porotu 
ISCM bola pripojená nasle
dujúca kolekcia slovenských 
skladieb: Burlas - Planctus, 
Hrušovský - Sonát a, Zeljen
ka· - Hry, Pospišil - Hud
ba pre 12 nástrojov, Hatr!k 

Introspekcia, Par tk 
Hudba k baletu, Kupkovič -
Di~e, Sixta - Variácie pre 
13. nástrojov, Kowalski -
Tret ie kvarteto. Komisia vy
bt·ala 3 skladby české a tr i 

.slovenské (Zeljenka, Parík, 
Sixta + ·Ha trik - náhrad ná 
skladba). 

e V polovici decembra vy
šlo t retie číslo informačnóho 
bulletinu pre zahraničie v 
troch jazykových mutáciách. 
Z veľkej časti je venované 
jubileám orchestrov Sloven
skej filharmónie a čsl. roz
hlasu v .Bratislave, Konzer
vatóriu a VŠMU, SND a 
SĽUKU. 

e Hudobné a informačné 
stredisko · vymenilo grame
platne s dielami našich auto
rov za platne, ktoré vydalo 
holandské stredisko súčasnej 
hudby Gaudeamus founda
tion. Na jednej z nich sú 

• diela, ktoré predniesli prví 
piat i umelci v medzinárod
.n~ej s't1ťaži· interpretov súčas 
•nej •hudby v r. 1968, peria
danej spomfnaným stredis
kom, na ďalšieh dvoch sú 
ťlspešné skladby te j istej sú 
ťaže pre skladateľov. 

POOAKOVANIE 

Perspektiva · Zväzu 
slovenských skladaterov 
Výbor Zväzu slovenských skladateľov sa 

na zasadnutí 19. novembra 1969 zaoberal 
hodnotením svojej činnosti z hľadiska sú
časných spoločenských potrieb a perspek
tív, formulovaných v straníckych a štát~ 
nych dokumentoch posledného obdobia. 

Pri pohľade na 25 rokov vývoja s loven
skej hudby od oslobodenia Výbor konšta~ 
tu je, že všetl<y pozitívne tvorivé i orga
nizačné výsledky v hudobnej kultúre boli 
podmienené spätosťou umelcov a celého 
umeleckého front u s polit ikou komunis
tickej strany a socialistického štátu. Kaz~ 

dé porušenie tejto väzby malo následky 
pre hudobnú oblasť nepriaznivé a naopak, 
každá progresívne idea a iniciatíva st ra
ny a štátu znamenala rozmach a rozkvet 
tvorivej činnosti. 

Keď· uvažujeme o myšlienkach a per
spektívach, ktoré dnes kladie stranícka a 
štátna reprezentácia pred naše národy, 
naše predstavy o súčasných úlohách a bu· 
dúcnostl slovenskej hudobnej kultúry sa 
dostávajú do prlrodzen!Hto a dialektického 
súladu s jej progresívnym programom. 
Hlásime sa o spoluúčasť na realizácii tých~ 
to úloh, vedomi sl svojej zodpovednosti za 
rozvoj tvorivého potenciálu s lovenskej 
hudby. Jej konkrétnym vyjadrením v na~ 
šej súčasnej práci sú koncertné akcie k 
25. výročiu Slovenského národného po• 
vstania a priprava akcií k 25. výročiu oslo
bodenia ČSSR. 

Zväz slovenských skladateľov vzhľadom 

na federalizáciu a nové možnosti a právo
moci v oblasti zahraničných vzťahov roz
hodol sa intenzívne a · samostatne rozvíjať 
spoluprácu so zahraničnými partnermi, 
predovšetkým socialistickými krajinami. 
Z množstva zamýšľaných akcií sme kon
krétne kroky urobili v prehlbovaní kon• 
taktov so skladateľmi Gruzínskej SSH a 
bulharským Zväzom skladateľov . 

Vyjadrujeme presvedčenie, ::ie naša 
úprimná snaha o spoluprácu na spoluvy
tváraní a zveľaďovaní s lovenskej hudobnej 
kultúry nájde v straníckej a š tátnej repre
zentácii zásadového a chápavého partnera. 

IGOR DIBÁK, 
poslucháč skladby HF VŠMU 

V poslednom čase na mňa 
silne zapôsobila VII. symfó
nia J. Kapra Kra j ina detstva 
svojou ľudskou podstatou. 
Veľmi ma zaujala kompozič
ná práca, kde sa J. Kapr do
stáva na pole Novej hudby, 
už ako vyzretý skladateľ. No 
ani tu nestráca svoj typic
ký rys v tvorbe - ľudskosť. 
Bol to aj vynikajúci inter
pretačný výkon SF s dirigen
tom L. Slovákom a Detské
ho zboru Čsl. rozhlasu. 

Svoj najsilnejší tohtoroč
ný dojem z hudby som zažil 
23. a 24. novembra v olo
mouckej opere · na premiére 
Webe,rovho .Carostrelcu .reži- · 
rovaného Evaldom Schor
mom. Obá:vam sa námietok 
že uvádzam práve tento vý~ 
kon, pretože ho mám tak 
trochu na svedomí: .i a som 
totiž priviedol Schorma do 
olomouckeho divad la s ná
padom, aby režíroval operu; 
ale výs ledok je taký výbor
ný:. ž; na!í nedokážem nebyť 
pysny a ze o ňom nemôžem 
nehovoriť. Schorm obrodil ré
žiu veľmi jemne a nenápad~ 
ne - pevne sa držal ducha 
die la a hlavne jeho hudby 
a bez najmenšieho ohl'adu k 
zvyklostiam, podľa ktorýc;h 
sa doteraz vždy to - či ono 
robievalo, nechal scénu ožiť 
skutočným životom (nemu
s ím snáď hovoriť, že nikde 
nebolo ani stopy' po nejakej 
schválnosti a lebo "tiež avant
gardizmu", pretože t o je u 
Schorma samozrejmé); ne
zabudol pritom využiť žiadne 
zo zvláštnosti opery. Bolo 
dojemné vidieť, akú t•adosť 
z dokonalej práce majú 
všetci účinkujúci - šéf ope
ry Jave! Pokorný, ktorý dl 
bgoval, speváci, tanečníci, 
výtvarnlk, kulisári i osvet
ľovači ; všetci akoby podstú
pili očistný kúpeľ - reme
seln!cky l myšlienkový. 

e Dňa 9. januára mala v 
pražskom · N'arodn'om dlv'ád le 
premiéru ZeyeL:bva rozprállka 
Radúz a · Mahllllenlf v réžii 
brat!slavské!')o Karola Zacha- ' 1! 
ra, ktorý sa na Inscenácii 
podieľa aj návrhmi kostý
mov. Premiéra bola na scéne 
národného umelca Josefa 
Svobodu a pod taktovkou 

Oakujeme všetkým čitateľom, prispievateľom a priaznivcom Hudob
ného života, ktori nám poslali vianočné a novoročné pozdravy. Touto 
cestou im JU"Bjeme do nash~vajúN•ho t"Oku 1970 veľa pekných chvíľ 
v os'bbnom živote i v koncer tných a operných sálach a - samozrejme 
- pri čitanl stránok nášho časopisu. -R-

TELEVIZIA pripravila počas vianoč
ných a novorol!ných sviatkov bohatú 
nádielku programov všetkých žánrov -
ich ohlas bude zrejme doznievať na 
stránkach denn!kov l medzi poslucháč
skou obcou ešte veľmi dlho. Príchod! 
ml zastaviť sa pri hudobných reláciách 
- z veľkého počtu vyberám aspoň tie 
najatrakUvnejšle, resp. problematické. 
Je potešujúce, že v poslednej dobe sa 
častejšie dostáva na obrazovky aj váž
na hudba, i keď ju zaraďujú hlavne vo 
,.všedných" večeroch na nevhodný a 
málo sledovaný vysielacl čas. Výnimkou 
boli niekoľké sviatočné relácie, z kto~ 
rých na popredné miesto kladiem Vl~ 
valdiho Concerto grosso d mol v podani 
Bratislavských komorných sólistov pod 
veden!m zas!. umelca Aladára Móžiho. 
Iba pätnást minút trvala táto hudobná 
produkcia, ale stal!lla na vytvorenie 
štedrovečernej slávnostnej nálady a -
hoci z celkom iného .,cesta" - pripra
vila atmosféru aj pre réžijne zaujímavo 
stvárnenú inscenáciu Urbánkovho Roz
majrtnu, hry priezračnej a dojímavej 
svojou čistotou podobne ako Vivaldiho 
hudba. 

"'** 
INSTRUMENTUM REGIUM - umelec

ký dokumentárny film o starých pozo
ruhodných organoch a organárstve na 
východnom Slovensku (réžia Peter Rutt
ner, kamera Pavol Majerník, scenár Pa
vol Grobarčík a Alica Taldíčová ) vysie
lala televízia 25. decembra - z Košic. 
A nielen Košice ako mesto, v ktorom 
relácia vznikla, sú prekvapujúce. Túto 

OPRA VA 

J. H. Tichého. 
e Spevoherný súbor Štát

neho divadla v Brne uviedol 
12. decembra premiéru E. 
Eyslera Zlatá pani majstre~ 
vá. Dir igoval J. Karásek, ré-

V 21. čísle Hudobného života bol uverejnený článok Jana Albrecht a pod 
názvom Ženeva 69. Medzi iným sa tam spomfnalo meno slovenského husľo~ 
vého vi;tuóza Milana Bauera ako koncertného majstra Lyonskej opery. 
V týchto dňoch nás poprosil autor článku o upresnenie moment álnej funkcie 
a pôsobiska nášho huslistu. Milan Bauer je .. super violin sólo" Orchestre 
Phllharmonlque Rhône - Alpes de Lyon (zn. O.P.R.A.L.), čo v praxi zname
ná: s ó I i st a a prvý koncertný majster Lyonskej filharmónie. 

pozoruhodnú telev!znu snímku pripra· 
vlla r edakcia propagandy a dokumenta
ristiky - teda .,nehudobná" (aj keď s 
hudobn!kmi spolupracujúca) redakcia. 
Nechcem posudzovať z náhodných do
mnienok, ale mysl!m si, že podobný typ 
relácie zaujal aj tzv. hudobných lai
kov a bežného poslucháča - ak už ni· 
čim iným, tak prekrásnou výtvarnou 
stránkou našich hudobných pamiatok, 
ktoré sa zaskveli i vďaka výbornej prá
ci kamery. Pri sledovani tohto filmu bol 
dominantným zrejme jeden výsledný 
dojem koľko bohatstva je ešte 
ukrytého pred radovým .,občanom" z 
našej kultťlrnej histórie, bohatstva, kto
ré by nám mohol závidieť svet - a pri~ 
tom sa f!Im zameral !ba na organárstvo 
východného Slovenska. Hrabušice, Ilia
šovce, Smrečany, Pruské, Jasov, Prešov, 
š títnik, Levoča, Kežmarok.. . aspoň 
niekoľko mien z radu tých, ktoré vlast
nia "kráľovský nástroj", majstrovské 
diela našej hu.dobnej minulost!. Vhod
ne volené ukážky v podan! Ivana Soko
la pomohli divákovi vytvoriť aj zvuko
vú predstavu o !ch dnešnom stave a re
produkčných možnostiach. Bola to sku
točne ambiciózna a chvályhodná relá
cia, ktorá tentoraz ukázala cestu aj 
bratislavským televlznym pracovn!kom. 

JOSEPHINE BAKER OV Á - dnes už 
pomaly 64-ročná umelkyňa-mulatka, 
pred ktorou kedysi doslova "ležal" celý 
Partž a európske veľkomestá priniesla 
v ten istý večer na obrazovku kus nos
talg ie hlavne pre staršie divácke ro~nl 
ky. Film zostavený z najúspešnejšlch 
č!siel umelkyne, neustále sa vracajúcej 
na javisko (tentokrát pa rižskej Olym~ 
pie ). aby ztskala peniaze pre výchovu 
svo,jich početných adoptovaných dGtf, 
bol hlavne dokumentom o ešte stál~ 
krásnom hlase speváčky (a kedysi l ta
nečnice), ktorá nepostráda ani vo vy
sokom veku určitý šarm, l keď .. . I keď, 

samozrejme, divákov! je ľúto· pri po
hl'!!C\el 'na život vrytý do kedysi zaujíma
vej tvár~. do' ·póhybov ·e.šte st.ále sa 
snai!iacieh o· eleganciu, 'do postavy po
krytej množstvom čačiek a pá'VIéh pier, 
ktoré majú prinavrátiť povesť o ľah 
kosti a. šarm~. ·život je~· ~rútý - sto
násobne krutý 'k ' umelcoV'!, ktorý sa 

' nleienže dokáže:· vracať na • javisko, ale 
v dánom· prlpade - ' musi .. . Nebola to 
veselá a radost ná chv!ľa. Josephine Ba
kerová - napriek ešte stále mäkkému 
a lahodnému hlasu, ktorý bol najpt·av
divejš! v slovných vstupoch umelkyne, 
kedy stratil lesk a .,pomádu" .. . Veľká 
- ale smutná umelkyňa, ktorá sa ne
chce a nemôže vzdať. 

Ak . som chválila Košice za reláciu 
o organá.rstve na východnom Slovensku, 
nič podobné nemôžem zopakovať o tzv. 
ALBUME LÁSOK, alebo Vysielaní štú
dia "D". Bolo to trápne a smutné zá
roveň, relácia na záver 2. v!ano~ného 
sviatku, obrázky a plesne z prvej po
lovice nášho storočia - poskladané bez 
ladu a skladu a navyše bez akéhokoľ~ 
vek spádu. Album. ktorý s l as! každý 
okrem recenzenta - veľmi rýchlo za
tvoril, aby mu nepokozil ešte viac bez
tak neveselé dojmy z predchádzajúce
ho bt•atlslavského .,výtvoru" - malej 
komédie s pesničkami od A. Hoffmeis
tera pod názvom NEVESTA. ZQbavu te
do robiť nevieme - pravda, až na toho 
Lasicu a Satlnsl<ého . . . (ale o nich na 
Inom mieste). 

*"'"' 
HRNCIARSKY BÁL Gejzu Dusíka, 

opereta, ktorú sme videli l. januára 
ako hlavný ve l!erný program nebola ra
dostným vstupom do nastávajOceho ro
ku 1970. Už pomerne vyvetraná insce
nácia !ba podčiarkla naivnosť námetu a 
pomernO hudobnťl jednoduchosť - a 

keby nie občasnýj::h Krajlčkových .,vstu
pov" do akcie (v . iných situáciách by 
možno nezniesli ani tieto prísnejšie me~ 
radlo), veru neviem, či by sa bolo nad 
čím pousmiať, o . zábave nehovoriac. 
Operete tohto druhu by viac prospela 
telev!zna úprava, zoškr tanie mnohých 
vstupov textových a hudobných, mo
dernejší réžijný prístup - prekvapuje 
to o to viac, že dnes Nová scéna po 
každej stránke je oveľa ďalej, a t ak 
nevedno, či išlo už iba o definit!vne 
.,zúročenie" staršieho tovaru - navyše 
bez nového obalu. škoda. Napriek spo
mínaným výhradám nie je to dobrá od
mena autorom operety, ktor!, darmo, 
spravili kus práce v jednom hudobnom 
žánri na Slovensku. 

*** 
DVA ROKY PRÁZDNIN? - i s tým 

otáznikom na konci - boli pomerne 
atraktťvnym pomenovantm kultúrno
publicistickej re lácie o rekonštrukcii 
budovy SND a o problémoch, ktoré s 
tým súvisia. Pod názvom KULTÚRA 69 
sme si zvykli s radostným vzrušen!m 
očakávať pohotové, réžijne l scenáris
ticky výborne pripravené relácie, ktoré 
pripravuje mladý a ambiciózny kolektív 
publicistov z bratislavskej televfzie. Ll~ 
teratúra a divadlo sl v rámci tejtQ re
lácie našli svoje pevné miesto a je sku~ 
točne pozoruhodné, ako napriklad re 
daktor VL š tefko informuje, ale i ., roz
pitváva" problémy v slovenskom diva
delnlctve, ako pohotovo vie hovoriť o 
zaujtmavých tvorivých člnoch na bra
tislavských l vidieckych divadelných 
scénach, aký inUmny a pritom rešpek
tujúc! vzťah sl vie vytvoriť k svojmu 
poslucháčovi, pričom sa netvári .. vše
vediace" a rád sl prizve za redakčný 
stôl l spolupracovnlkov. Tento dlhši a 
nehudobný ťlvod je, žiaľ , nutný u~ pre 
jednoduché porovnanie s informáciami 
o slovenskom hudobnom živote, ktoré 
v tejto r elé ci! má na· starosti Stanis lav 



Rozhovor s MUDr. Ferdinandom ·Klindom e V orgiästlckom, opojnom princípe orgä nov.élio zvu .. 
ku je však aj určitá spoločná črta . . • 

Napriek dlhej existencii a bohatému vývo
ju, ktorý organ prekonal, nestalo sa orga
nové umenie nikdy takým populárnym, bUz
kym a "domáckym" ako ostatné interpretač
né umenia. Organ si dokázal zachovať v rfši 
nástrojov svoj kráľovský, neprístupný a tro
cha tajomný majestát. Láka poslucháča 
dráždivými farbami a opojnou silou svojho 
zvukového rúcha. Predsa sa však neponúka, 
aby sme sa ho dotýkali a ostáva krásou, kto
rá nás vždy trocha núti skloniť hlavu. Ani 
tí, čo touto autoritou vládnu - organovi 
interpreti - nebývajú opradeni tým dôverne 
známym puncom interpretačných hviezd, ale 
aj v predstave o nich, o "ich umení a jeho 
zvláštnostiach zostáva mnoho tajomného, 
vzdialeného. 
Vďaka tomu, že v Bratislave býva a pôsobi 

MUDr. Ferdinand Klinda, dnes už jeden 
z prominentných opatrovateľov tajomstiev 
organového umenia, pokúsila som sa ·v roz
hovore s ním čitateľovi niečo z nich priblfžiť. 

e Aký je to pocit - sedieť za organom, ovládať t ú 
veľkú rišu zvukov, byť sám sebe orchestrom, pocit, pre 
ktorý ste obetovali i svoje lekárske povolanie? 

Áno. Ťažko to vysvetliť jednoznačne. . 
e Organ bol - a ešte často je - vo vedomí ľudí 

spojený s kultom, s náboženskou funkciou. Aké to má 
dôsledky pre or ganové umenie? 

Ja to pociťujem ako negatívum, pre poslucháča a na
koniec i pre organové umenie. Ak niekto chod! raz týž
denne do kostola, krle počuje hodinu organovej hudby. 
je týmto zvukom hádam dostatočne saturovaný a necít i 
potrebu ešt e ísť osobitne na koncert. Bežný poslucháč 
túži po zvuku organa, ale nad jeho kvalitou pr ili š ne
špekuluje. Postačí mu samotný zvuk, inak by si musel 
všimnúť, že v našich kostoloch to z tohto hľadiska vy
zerá všelijako . Azda len ozajstn! liebhaber i prídu ešt e 
na koncer t si vypočuť organový zvuk v úplne špecificke j, 
"neslužobnej" funkcií. 

Túto hypotézu potvrdzujú napriklad moje skúsenosti 
zo Soviet skeho zväzu, kde organ nie je súčasťou pra
voslávnej lit urgie a pre ľudi je prakticky jedinou mož
nosťou kontaktu s organom - koncer t. Organové kon
cer ty sú nabité do posledného miesta. r.udia zre jme tú
žia po zvuku organa. V pražskom Supraphone mi napr í·· 
klad spomfnali, že 'z vážnej hudby je j edine or ganová 
liter atúra zisková. Neviem, ako je to na Slovensku. e Ako sa väm javí forma chrámových koncertov ? 
Hrávate aj v chrámoch? 

Na vidieku je to vlastne jediná možnosť. Chrámové 
koncer ty bývajú veľm i obľúbené . • Ta v tom vš ak nevidím 
nijakú náboženskú demonštráciu, ako sa to niekedy 
zvyklo chápať. Príčina je v tom, že prost redie kos to la 
je po este t ickej , výtvarnej st ránke skutočne neobyčajné, 
pekné a spolu s akustikou - pre zážitok z organovej 
hry - mimoriadne vhodné. Škoda, že v našom hlav nom 
meste nemáme v kos toloch jediný or gan, ktorý by bol 
po umeleckej i t echnickej stránke vyhovujúci. e Do akej miery mô?e vplývať kvalita nástroja na in
terpretačné s tvárnenie sldallby? Môže tá istá skladba 
vyznieť odlišne na dobrom a zlom nástroj i? 

Nazval by som tento pocit, ak ide o hru na dobrom 
nástroji, určitým druhom rozkoše. Zvuky organa sa 
skutočne kedysi považovali za rozkoš, ktorá je zlá a za
vrhovateľná. Zdá sa mi, že to bol Seneca, ktorý r átal 
organ k odsúdeniahodným nerest iam popri pestovani 
kvetiniek a pojedaní lososa. Už v rimskych časoch sa 
h ra na organe považovala za lahôdku. Sú to názory do
bové a dnes ich už samozrejme nemožno porovnávať. 
Zdá sa však, že každý hráč, nielen organista, keď chyti 
do ruky svoj nástroj a vylúdi na ňom krásny t ón, poci
ťuje rovnaké vzrušenie a rozkoš. Pri organe sa tieto 
·zážitky umocňujú mimoriadnym zvukovým ambitom. e Týmto "rozkošníctvom" možno teda do istej miery 
odôvodniť otázku, 'čo vás vnúto1,'ne viedlo k tomu, aby 
ste sa venovali organovému umeniu ? 

Kráľov sk ý 
Cesty k umeniu sú často prozaické. Aj ja som sa 

k organu dost al náhodne, i keď t u muselo ht'ať úlohu 
určité podvedomie. Spomfnam si, že keď som ako desať
ročný gymnazista povinne navštevoval omšu, niečo ma 
vždy ťahalo k oťganu. Sedával som blízko pri organistovi 
a sledoval jeho hru s veľkým obdivom. Neskôr - počas 
vojny, keď moja rodina musela evakuovať z Brat islavy 
do Skalice, zastupoval som t u chýbajúceho organistu 
a to boli moje prvé dotyky s organom. Po maturite 
mi už bolo jasné, že organ bude v ·mojom život e hrať 
svoju úlohu. S podporou prof. Suchoňa a vďaka tomu, že 
sa pr íchodom prof. Rleglera z Budapešti objavil aj 
vhodný pedagóg, začal som študovať organ na konzer 
vat óriu. V t ých časoch bola vš ak predstava organového 
umenia :_ ako povolania, z ktor ého možno žlť - veľmi 

nástroj 
Kvalita niistro ja ovplyvňuje i n terpretačný výsledok 

v rozhodujúcej miere. Treba si však spresniť t ermíny 
dobrý a zlý. Ak je nástroj zlý po technickej stránke, 
ovplyvní kvalit atlvnu strá nku výkonu tak, že sa tu na
príklad neozvú urči té tóny a pod . Sú však aj est et icky 
nevyhovu júce nástroje. Organ sa v histór ii vždy vyvíjal 
a estetika jeho zvuk u je v rozl ičných obdobiach natoľko 
od li šn~. že skladby z neskoršieho obdobi'a nemožno pre
niesť na nástroj zo r>korš ieho 'obtlobia bez určitých kom
promisov. Niistroj obdobia romantizmu je nevhodný pre 
interpretáciu bachovskej hudby - a naopak. Pr i novších 
nástrojoch je už zvukový ' výber väčší a kompr omisy 
nemus ia ísť na úkor umeleckej hodnoty. Je veľkým ča
rom organa a dobrodružstvom pr e organového interpreta. 
že na svete vari niet dvoch celkom rovnako znejúcich 
organov. Na druhej stra n~J ho Lo však núti vždy znova 
a znova tvoriť koncepčne interpretáciu skl adby pod ľa 
toho, na akom n[;st roji buci t' hraL Vš{'lk<> musí byl' p re
myslené, ako pri šachovej p~rti i. Organ ista z t oho dô
vodu s i mô~e dovoli ť ove ľa nw nej subjektiv izmu a ži
velnost i, i chvl ľkovej inšpiriície, ako interpreti na in~;ch 
nást rojoch. Schopnosť zlad i ť možnosti , ktoré poskytu je 
nástro j , s požiadavkami, ktoré prináša každá kompozícia, 
je najmä vecou rozumovou. Pamät~m sa. ako raz kritik 
pri hodnotení výkonu istého organistu vytýkal filhar
mónii rozl adenosť organu v Redute. O týždeň hra l na 
tom istom nás tro ji iný int erpret a kr it ik bol veľmi rád, 
že jeho kri t ika pomohla a nást roj konečne na lad ili. 
V skutočnost i s a s nástro jom n ič nestalo. Iba druhý in-

na poslucháča : pri výbere repertoáru, pr i interpretácii, 
spytujem sa sám seba, či som sa vyjadril tak, aby ma 
poslucháč pochopil. · 

e Obľuba organového umenia však vo svete v posled
ných rokoch - na rozdiel od vaš ich minulých nepriaz
nivých skúsenosti - vzrastä . .• 

.• bezper spekt!vna. Ma t som pr ed očami ' osud kostolných 
ocganistov, k torých p t·ofesla - z hľa disk" šttitu a sa -

9'motných cirkvi - sa z pôvodnej vážnosti -a. spoločenské
ho uznania a hlavne umeleckých mc:>:žnost1 úplne zde
gr adovala. Zap!sal som sa teda súčasne na lekársku fa
kultu. Oboje som doštudoval a i keď ma tiahlo stále 
viac k organu, donedávna som sa nevedel roz!llčlť ani 
so svojím lekárskym povolan!m. Cít im, že i napriek veľ
k ej pr acovnej zaťaženosti zanechala moja dlhoročná le
kárska činnosť, poznanie t r agických ľudských osudov, 
l t oho, ako málo chýba, aby život vznikol l zanikol, urči
t é stopy a j na mojom postoji k umeniu a svet onázoru 
vôbec. Usilujem sa - i keď neviem, čl sa mi to dari -
chéípať ho ako s lužbu ľuďom, ktorá' ich má povzniesť , 
okrášliť a uľahčiť im život. Mysl!m vždy v prvom rade 

Áno. Obľubu a spoločenské u pl.él tnenie or ganu dnes ne
možno mera ť návštevr-osťou koncer tov. us pori adaných 
Slovkoncer tom v bratis lavskej Hedule Slab1i návštevnosť 
tu 1má iné dôvody, ako nezáujem o or gan. Všade inde, 
aj mimo Bratislavy - na Slovensku, v Cechách, alebo 
hocikde v zahranič! poc iťujem pri vystúpeniach r astúci 
záujem o organ. V posledných rokoch je to priam obrov
ská náklonnosť mlHdých k t omu to umeni u - čo j e 
zvláštne - poznajúc ich sklon k beatu. 

Bachleda. Posledná r elácia bola ilia do
kladom, že t u chýba prax, možno in
vencia a televízna skúsenosť 1 ambicióz
nosť Isť novými a nevychodenýml ces
tičkami za približovaním problémov slo
venskej hudby divákovi. Desaťtisíce 
divákov sa možno so mnou cltilo tráp
·ne pri nesúvislom slovnom sprievode a 
malo dojem nepripr avenosti. úalšou 
otázkou j e, prečo si iní r edaktori vedia 
získať k spolupráci výbomých kamera~ 
manov, r esp. pracovať na scenár i a zo
str ihu tak, že j e pôžitkom sledovať na
príklad - skutočne iba napríklad -
informácie o výtvarnom živote, k toré 
pripr avuje J. Hora ... Ako je možné, že 
dokrútky v poslednej besede o r ekon
štrukcii SND nás nevtiahl! priamo "do 
stredu" budovy, do priestorov momen
t álne možno veľmi neestetických, no di
vácky atraktívnych, že všetko - až na 
chabú výnimku - sa odohrávalo za 
okrúhlym stolom a za spoluúčasti nie 
veľmi ostrieľaných besedníkov. Ale nej 
de len o túto re láciu. Prečo častejšie 
nevidíme na obrazovke zábery z nových 
Inscenácií v Košiciach l Banskej Bystri
ci, z akcií, ktor é sú mimo hlavného 
mesta - ale i priamo na j eho pôde . ; . 
Pre nezainteresovaného televízneho 
konzument a m ôže t akto vzniknúť do
jem, že v našom hudobnom živote je 
pokoj a ticho, že - na rozdiel od li
t eratúry, divadla, výtvarnictva - sa nič, 
alebo len veľmi málo deje. Opakujem, 
nejde mi o osobný útok, ale o vec, o 
väčšiu pružnosť, Informovanosť konzu
menta hudby i radového diváka t elev!
zie. Samozrejme, nie všetko môže vy~ 
riešiť jedna relácia, problémov je 
viac . . . no v danom pr1pade sa dot ý
kam práve tej najat raktlvnejšej kultúr~ 
no-publiclstl t'ke j r elácie, ktorá sa v po
slednej dobe stala j ednou z najsledo~ 

vanejš!ch. 

:rereza UrsínyovA 

e Ako s i to vysvetliť? · 
Hádam ako kontrast. V beate vidia asi vyjadrenie 

určitej živelnost i, až animálnost i - nie v zápom om 
zmysle, ale ako úplne prirodzený prejav. Organ je zase 
celkom dru.hý, abstraktný pól. Ľud ia tieto krajnost i po
t rebujú. Nemôžu ž iť len kdesi uprostred. 

V poslednom desaťročí bývalo zvykom, 
že aspoň počas vianočných sviat kov náv
števy na operných predst aveniach SND 
stúpli. Uplynulé Vianoce v DPOH pat r ili 
plne opere, pr etože činoherný súbor mal 
mimoriadnu dovolenku. Repertoár bol 
pestrý, divácky príťažlivý, ale okrem 
s lušne navštíveného Trubadúra zívalo 
hľadisko divadla prázdnotou. Prvý svia
točný večer pat ril Verdiho Traviate a v 
nej predovšetkým mladému slovenskému 
t enoristovi, pôsoblacemu v ŠD v Os trave 
Jozefovi Ábelovi. Generačný druh L!voru 
a J udt a sa predstavil ako už pomerne 
rut inovaný t enorista ~ nečudo, v Os tra
ve má za s ebou niekoľko výr azných ly
rických úloh. J eho guľatý, mäkký, t ech
nicky dobre ovládaný hlas sa výborne 
počúva najmä v strednej polohe, vo vyš
ších t ónoch ešte badať kfčovitosť t vo
renia, malll uvoľnenosť, efekt . nie je 
úmerný snahe. Jeho predpokladané an 
gažmán by brat islavskej oper e pomohlo 
vyrleš!C mnohoročný problém - absen
ciu vyslovene lyrického tenoris tu. Lebo 
Alft•écl zatiaľ predstavu je maximum, Ábe 
lovou najvlastnej!iou doménou s ú zre jme 
zatiaľ Mozartovské úlohy, čo je napokon 
v našich pomeroch vzácnosť. Trubadúr 
(26. decembra) nám pr ipomenul veľké 
sezOny opery SND. V tomto predstaven! 
sa rozlllčil so svojim obecens tvom (a on 
ho skutočne mal) t enorista J li'! Zahrad
niček. Ale a.J ostatní prispeli k dobrému 
pocitu z večet•a, najmä Azucena J. Sed 
lái'ovej a Luna brnenského René Tučka. 
opäť perfekt ný hlasove a tentokrát aj 

bezpečný muziká lne v intonačne zákernej 
prvej časti árle z 5. obrazu. O deň ne
skôr bolo predstavenie Gréckych pašil, 
divácky opä ť márne konkurujúce Forsy
tovcom. Okrem dr. Pappa, Nitranovej a 
Malachovského opätovne upozornil na se
ba mladý basista Jozef Spaček v úlohe 
Fotisa. Od predstavenia k predst aveniu 
Špačkov výkon r as tie, čo je nakoniec pre 
celkový vývoj tohoto talentovaného spe
váka prízna čné . Ked' na zači atku sezóny 
1966- 67 prišie l ako absolvent VŠMU do 
súbor u, nebol som jediný, kto pochybo
val o oprávnenosti j eho angažovania. 
V epizódach a najmä v Bar tolovi bol t o 
neprierazný, neuvoľnený mater iál s ma
lým rozsahom a nepríjemnou bufóznou 
maniérou. Prvý obrat priniesol Banco z 
Verdi ho Macbetha a doštudovaný Fen an
do z Trubadúra. Nie buffo bas - ale 
farebný, lyrický, kultivovaný t yp hlasu, 
aký v oper e SND v päťdesiatych rokoch 
~redstavoval Václav Nouzovský. Dnes má 
Spačkov materiál už solídny objem, roz
sah sa neustále zväčšuje a vďaka svoje j 
muzlkalite a hereckej i speváckej inte 
ligencii pomaly sa Spaček vypr acováva 
medzi najpoprednejš!ch členov ensemblu. 
Ide o to, aby sí schopnos ti a napredova
nia t ohoto umelca povšimlo · i vedenie 
opery, ak nechce, aby ďalši t alent da l 
prednosť iným scénam. špaček sice za
jačie úmysly zrejme nemá, ale jeho 
úspech v pr ažskom pr edstavení Dalibora 
(úloha Seneša ) svedči, že sa o ňom v re
publike už vie. Ešte slovko o predst ave
ní Pucciniho jednoaktoviek (28. decem
bra). Pä ťd esiat l'udl v hľad isku, neprí
tomnosť r ežiséra (Kriška mal 6. januá r a 
v Novom Sade premiéru Cimarosovho 
Tajného manželst va ) a preds!lvestrovská 
nálada s pôsobili, že z kedysi dobrého 
predstavenia zosta la okmásaná kytica 
. .fórov " . .. špilcov" , .,hereckého sebafors í
rova nla" a rozbitých ensemblov. An! dob
ré speviícke výkony protagonistov (naj
mii .l. Mar tvoň a) nezachránlli dojem. 

*** 
Nezaujem SND o Gr úberovú, odchod 

( Pokračovanie na 7. s tr. ) 

Abrahámovej a Suryovej z Košíc do Br
na, hoci a j v SND by našli uplatnenie, 
nevyhovujúce obsadzovanie, zaznávanie 
n[ektorých a nekritické vyniiša nie iných 
sólis tov a naposledy prípad J . Zahrad 
níčka svedčia o t om, že pt e vedenie na
š ich operných divadiel predstavu jú só
listi (častokrát kvalitne jši než dh·igent i 
a režiséri sediac i vo vedeni) materiál, s 
ktorým možno svojvoľne narábaf, a ak 
t reba, d a ť im pocít i ť neobmedzenú moc, 
ktorií, žia ľ. spočíva iba v obsadenf pos
tov. Prípad banskobyst r ického barytonis
tu Františka Cabana je ďalším polienkom 
na hra nicu, na ktorej r az mus ia vzblknuť 
všet ky s meti nášho operného života. Spe
vák, ktorý vyše 5 rokov pat ri l k najpo
prednejším sólistom a vytvoril v divad
le Lunu. Germonta, Renáta, Pósu, Figa
ra, kráľa v Múdrej žene, Galického, Sil
via, Malatestu a Uhorč!ka dos tal k l. de
cembr u výpoveď. Po úspeš nom absolvo
vaní s peváckeho seminára v Salzburg u 
( leto 1969) u vynikajúcej pedagogičky a 
predtým významnej sólis tky Viedenskej 
štátneJ opery V. Ur suleac, nasledovali po
nuky do rakús kych, švajčiarskych a zá
padonemeckých divadiel. Caban požiada l 
o uvoľnehie od začiatku sezóny 1970-71. 
Nevyznám sa v pracovnopr ávnych pr ed 
pisoch a administratívnych úkonoch, ale 
okamžitá výpoveď je iba svedectvom po
dráždeného reagovania divadla, ktoré j e 
na jednej strane veľkorysé ku Gr úbero
vej, na dr uhej st rane až malicherne ura
zené, ak má podobné amblcie niekto iný. 
Pritom je r eakcia divadla neprezieravä -
Caban mohol ešte plných 7 mesiacov vy
konať pre operu DJGT dobré služby. Vý
s ledok je t en, že divadlo má momentál
ne iba jedného schopného barytonistu a 
Caban musí čakať, až v auguste 1970 
nastúpi na svoje nové pôsobisko v Biele
felde (NSH) ako t aliansky baJ:yton. 

Opem ý záp!s nik dos táva po niekoľkých· 
pokračovani ach s mutnú point u: ni ečo je 
zhnité v "opernom štiite dánskom". 

· Jaroslav Blaho 
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výkony v SF 
Hosťovanie západonemecké

ho · dirigenta Kurta Br assa (ll. 
a 12. decembra) patrí k vr
cholným zážitkom koncertnej 
sezôny. Zostava programu mu 
poskytova la príležitosť- osve t liť 
ve ľké· tvorivé . schopnosti v 
rozl i č ný ch š tý lovýcll oblas- · 
t iach . .Jeho dirigen tský pre jav 
i gesto ch;;rakterizuje mimo
riad na úspornosť , výrazová čis
tota a pri rodze n~' samozrej
mosť. s akou s a zmocňuje in
terPr3 tač ných problémov. Von
k~ .i ši<l paletičnosť vystupova
nia. hromadenie orchestrál
l! v c h zvukov sú jeho prejavu 
n<t míle vztlialené. Možno ne
bude dostatočnr> výstižne cha
rakterizovať jeho prejav za 
komorný, ked' dirigoval práve 
fat·bami hýriacu partitúru 
S t ťavinského Petrušku. Tato 
chaťaktetistika vychádza tot iž 
z prístupu k naníbaniu a voľ
br< rozličných nuansov orches
t rál nych far ieb. Brassovo bu
dovanie diela vychádza. z de• 
ta i lov, pričom sa nerozpadáva 
na rafi nova né ;jednotlivosti, ale 
postupuj e k dosiahnutiu mo
nolitnosti celku. -·-Tvor ivá invencia, s akou re -
pr odukoval Concerto grosso 
D dur op. 6 č. 12 od Gem·ga 
Friedricha Hänclla sa n ies la v 
znamení vyrovnaného pokoja, 
jednoduchej, no výr aznej kan
ti lény, ktorá síce nemala k 
ľDmantizmu inklinu júcu šťav
n atosť, ale prostý, s lávnos tný, 
typicky barokový pátos . S úpl ~ 
n e odľišným postojom sprevá
dzal . Brass českých umelcov 
.Jiľího Nováka (husle ) a Jose
fa Chuchru (čelo), ktorí sa 
spoj ili k interpretácii zriedka 
vo hrávaného Brahmsovho 
D'Vojkoncertu pre husle, vio
lončelo a orchester a moll 
op. 102. V zhode so s ólis tami 
dokázal Brass u t oh,to diela 
vytvoriť jedinečnú rovnováhu 
h[bky výrazu, výrazového na 
pätia · a disciplíny, pričom só
lis tom pr enechal mo~nosť plne 
uplatniť ' s voj e· umelecké ln'd'i~ 
\jtluaUt.'/ . V. t omto smere zre l
ší a technicky· 'Vyrovnanejš1 
výkon podal Josef Chuchro. -·-Vzostupnú úroveň poduj atia 
dovŕšilo jedinečn é st vári1enie 
St ravins kého suity. Brass· na
š iel pravú príležitosť ' pre roz
vinu tie , s vÓje;j nevyčerpa te ľnej 
umeleckej invencie. Dielo od 
znelo s isk r ivou zvukovou bri
lanciou, ale i jemnosťou, s 
t emperamentným oduševne
ním, ale i s disciplínou, so 
skve lým zvýraznením rytmu i 
kantil ény, -·-Akousi tradičnou umeleckou 
bodkou t elies Slovenske j . fll
harmóilie .na konci každého 
kalendárneho roku stalo s a 
programovanie niekt ore j väč
še j vol,<álno- inštrumentálne j 
sk ladby, ktorou sa .uzatvára i 
dvojica abonentných koncertov 
pr e závody, Blížiace s a Bee
t hovenova jubileum inšpirova
lo vedenie Slovenskej filhar
mónie k · · naštudovaniu Omše 
c du'r op. 86. S týmt o dielom 
vystúpili t elesá ešte v rámci 
Dní s lovenského koncertného 
umenia ( 2:l.-26. septembra) v 
n iektol'ých českých m es tách. 
J e to · t eda dielo už dostatoč
ne uležané, st rávené a viac
krát predvede'né. Ten to mo
me nt ·p re j avil sa i na dvo jici 
p redvianočných . koncer tov 18. 
a 19. decembra. Slovákova 
koncepcia Beet hovenove j om
še vychádzala azda až z pr1-
liš ného zdôrazňovania energic 
kého rytmu a dramatického 
pátosu. Výdatnou oporou bol 
mu a j dobre pr ipr avený or
chester a nadšená interpretá
cia Slovensk ého filharmónie ~ 
kého . zbo.ru (zbormajster J. 
M. ·Dobrodinský ), k torý sa 
(aspoň v ženske j časti s me 
to mohli spozorovať) pre dsta
v il v· .. novoušitých koncertných 
úborcch, · 

- · .._;, Kvar t eto s ólistov t vorili dve 
do111áce speváčky a dvaja hos 
ťujúci českí umelci. Soprán 
Magdy Uajóssyove j má pri
jemný mäkký, ale dostatočne 
prierazný timbre nad hutnou 
Beethovanovou orchestrálnou 
·paletou. Je j umelecké dozrie 
van i<' je evidentné a každé 
ďalši e vystúpenie potvrdzuje, 
že úroveň vyšších r e gis t rov má 
neustá le skvalitňu'júcu ša t en-

de nciu. Altistka Nina Hazu
chová svojím kultivovaným, 
preciteným prej avom patrí k 

.našim už osvedčeným a ostrie
ľaným koncer tným speváčkam. 
Ani tentoraz nezostala svojmu 
dobrému menu nič dlžná! Te
norista Ivo Žídek podal výko n 
bez podstatných výkyvov. Je 
ho hlas má miestami veľmi 
pekný kovový lesk, stráca ho 
však najmä v nižších a v dy
namicky jemnejších r egistroch. 
Ďalší člen kvarteta J. Horá
ček zaujal mohutným hlaso
vým fondom, menej už kulti
vovanosťou <1 dynamickým 
spektrom svojho hlasu. -·-Zlatým kLincom tohto pro-
gramu stala sa nesporne mla
dá koloratúrna sopranistka 
Edita Grúberová, ktorá po 
Gluckovej ouvertúre k opere 
Ifigénia v Aulide vyplnila svo
jimi troma ariami prvú po
lovicu programu. Najmä vo 
štvrtok, ale aj v piatok mala 
veľmi vďačné obecenstvo. kto
ré už svojím stúpajúcim záuj
mom a búrlivými prejavmi 
uznania priam inšpirovalo Grú
berovú k vrcholnému výkonu. 
K angažovaniu Grúberovej do 
abonentého cyklu SF možno 
vedeniu orchestra úpt·imne 
blahoželať! Pri debutoch mla
dých umelcov obyčajne vedo
mie dôležitosti ,,prvého kroku" 
a , pochopiteľná tréma stiera 
značné percento kvality ich 
výkonu. V tomto prípade po
darilo sa však dosiahnuť práve 
opačný pomer. Obecenstvo sa 
s talo Gní berove j podneto111 k 
plnému roz vinu t iu jej nema
lého umenia s o znakmi udivu
júcej Zl'elosti. S veľkou s amo
zrejmosťou dokftzaiH Grúbero
vá odlíšiť atmosfóru á rií t roch 
skladate ľov, ktorých spolo č 
ným znakom bolo dôkladné 
detailné vypracovanie každe j 
f rázy, udivuj úca kryštáľová 
čistota intonácie a zreteľná 
vyrovnanosť každého tónu v 
početných koloratúrach. Grú
berove j výkon neniesol však 
iba znaky technického maj 
strovstvH, a le aj p(<Čať vrúcne 
pr ežit ého, muzikantsky tvori 
vého, vysoko zaangažovaného 
prís tupu. Vystupovanie mla
de j umel kyne bolo Hl egantnó, 
súčasne vš ak skromné i pri 
rodzené. Vyrástla v nej umel
-kyňa , ktorá má všeťl.<y . prnd.
pol<ludy • vydobyť nášmu re
proiful< čnému umeniu veľké 
úspechy aj v zahraničí, čo sa 
už začína aj realizovať (prija
la angažmán vo Viedni). J e pre 
nás však hanbou, že sa ne
mohla dostať do radov č lenov 
prvej s lovenske j opernej scé
ny! V podaní Grúberove j od
zneli: ária z Händlovho orató
r ia Jozue, z Bachovej kantáty 
č. 51 (Jauchzet Gott) a ária 
Kráľov~ej noci z MozartoveJ 
opery Carovná flauta, ktorú na 
štvrtkovom koncerte musela 

. mladá speváčka zopakovať. 
Dúfajme, že umelkyňu takých 
vlôh, s takou precizitou tech
niky a presvedčivo sti výrazu 
budeme môcť privítať na pó
diu SF i pr i predvedení vo
kálno-oratoriálnych skladieb. 

Vlado Cižik 

• 
••• äJ pre 
zahraničie 

V nedeľu 14. dece111bra sii n a 
svojom záverečnom koncerte 
roku 1969 predst avil Symfo
nický orchester bratislavského 
rozhlasu, Jeho vys túpeniu pri
dala na zaujímavost i účasť 
hosťa zo zahraničia - rakús 
keho dirigent a Karla Ran
dolpha. ú vodná skladba 
Sonáta Spievajúce srdce pre 
sláčikový orchester op. 4 od 
ladislava Burlasa prezrádza 
technicky zrelého skladateľa, 
naviac so schopnosťou r ealizo
vať preds tavy r ozvíjania mo
dálneho mat eriálu na pôde vy
s pelého folklórneho cítenia 
(najmä v poslednej časti cítiť 
bar tókovskú inšpiráciu) . Poda 
nie Sonát y sa zo strany účin
ku júcich nevyhla určitým in
terpretačným kazom, naj mä čo 
sa t ýka súhry, na čo popri 
inom vplývalo zameranie s a 
dir igen ta na dynamické nuan
sy. Výrazne st úpa júcu umelec
kú krivku nastupujúcej mla 
de j ge nerácie in terpretov po
t vr dil p rednesom Mozartovho 
flautového G dur koncertu 
Vla!líSiav Brunner mladší. Je · 
ho podanie, popri samozre j 
mej vysokej technicke.i p ri· 
pravenost i - brilantná pasá
žová technika, bohat é regis t re 

vo voľbe tónov l precizna prá
ca vo frázovaní (čo najlepšie 
dokumentoval v dvoch bravúr
ne koncipovaných kadenciách) 
- obsahuje aj zmysel pre vy
stihnutie štýlovosti a schop
nosti · chápať dielo aj vzhľadom 
na formovú výstavbu. Brunne
rov Mozart vynikal klasickou 
ušľachtilosťou, striedmosťou 
výrazu, no v Adagiu aj muž
ným lyrizmom. Sólistu vo vý
kone podporil aj presný a cit
livý orchestrálny sprievod. Zá
verečná IV. symfónia brati
slav.ského rodáka Franza 
Schmidta prispela k poznáva
niu hudby tohto Brucknerovho 
žiaka - jeho pozdnoroman
ticky orientované myslenie 
neza·pt'ie vplyv svojho učite
ľa, najmä čo sa týka širokej 
tektonickej výstavby jednotli
vých častí. Dirigent sa v in· 
terpretácii zameral na vystih
nutie kontinuity motivicko-dy
namickej výstavby, orchester 
sa . tu (najmä dychy) nevyhol 
niektorým technickým pre
hreškom. 

Mladé nádeje 

rtajslávnejší~h operetných 
skladateľov i moderné formy 
hudobno-zábavného divadla , 
majú dnes svoje stále miesto 
i vďačných poslucháčov. Uply
nulými desaťročiami sa však 
znateľne poopravil a zmenil 
názor na inscenovanie klasic
kých operiet, často lascívne 
ná111ety sa snažia inscenátori 
uvádzať v podobe prijateľnej 
aj dnešnému divákovi, bez 
nadneseného sentimentu, s vy
zdvihnutím melodického bo

·hatstva a hudobnej krásy več
ne živých melódií. Ak by sme 
mali hodnotiť z tohto hľadiska 
poslednú inscenáciu · bansko
bystrického Cigáns)<eho barQ
na, prísnejšie kritériá by 
zniesla asi le'n ' hudobná strán
ka naštudovania. 

Hosťujúci režisér Karol Sma
žík, ktorého naše, ale i za
hraničné (hlavne východone
mecké a rakúske) kruhy po
važujú za odborníka pri insce
novaní klasických operiet, pat
rí k tzv. staršej režisérskej 
škole tohto žánru. V jeho prá
ci zreteľne dominuje dôraz na 
vonkajší efekt a operetné po
zlátko, čo možno často v ko
nečnom tvare vyznie zaujíma
vo na veľkých javiskách, ktoré 
majú aj dostatočné možnosti 
na takéto veľkolepé "rozpráv-

N l t l há~ ky" pre dospelých. Asi budem 
a wncer e pos uc cov 

VŠMU, ktorý bol 10, XII. v Di- veľmi nepopulárna medzi naj-
širším operetným publikom 

vadelnom štúdiu sa predstavili (hlavne stredoslov:enským), 
tentoraz iba dvaja interpreti: ktoré počas premiéry dokonca 
Jindľich Pazdera, poslucháč II. 1 -
ročníka žilinského konzervató~ dupa o od nadsenia, ale dova-
ria v triede B. Urbana, nad Iím si pochybovať o tom, či 

- ho k takýmto ováciam zva-
ktorým má VSMU patronát v dzala inscenačná stránka, ale-
osobe prof. T. Gašparka a Pa- bo večné Straussove melódie. 
vol Kováč, poslucháč 5. se- Najväčšie ťažkosti robi Smaži-
mestra z tri edy prof. R. Ma- kovi zrejme aranžovanie zbo-
cudzinského. rov, ktoré pôsobia na scéne 

J . Pazdera sa predstavil v 1 y 

obl'úbenom husl'ovom koncerte prí is stat icky. Teatrálnosť iba 
podporujú rôzne silácke gestá 

Maxa Brucha. Aj na tomto vy-. _ časté dvíhanie rúk, h ra 
s túpení ukázal na svoj vek ·,.na" a ,.do" obecenstva. (Ty-
(15 rokov) obdivuhodnú tech- 1 

niku, 111uzikálny preJ'av, ktory·, pick~,m prlk ladom je napríklad 
zbor Cigánov v druhom de j-

aj keď nie je zrelý, má všet- stve, al e i sólové ,.papierové" 
ky predpoklady úspešného ras- výstupy _ spomeniem aspoň 
t u. Dobrý dojem z jeho vy- hl'adanie pokladu Šándorom 
stúpenia trochu narušil nie 

.k J't .•. á . 1. Barinkayom _ .. ) 
naJ va I neJSI n strOJ, ma e Aj slovná časť operety nie -
i ntonačné kazy a pamäťová kedy trpí príliš nt:Ju piétou k 
neistota. Na klavíri doprevá- autorskému textu _ spome-
dza la odb. as . H. Gáffoťová. niem aspoň situačné vtipy o 

Pavol Kováč ·doplnil pro- mene Kolomana Zs upána, ale-
gram dvoma rozsiahlymi bo v treťom dejst ve _ raz-
skladbami - Regerovy'tnl· 6 t·n- l h 
te rmezzami op . 45q ík-ufi?Y·l?)Q·y,,.v.; , · 

· __v'ý_m U ! tom.beau "ď~~;:~~ľJ.f!t\t,~;;· ,; . 
r in. Je to pozorulioqflý . dra·:!~ · 
maturgický čin pr'q(esóŕa <f' · · 
poslucháča, že :iaradili do 
programu skladby) ·· .. ktpré sa 
veľmi málo hrajú . a . sú . pre 
nášho __ poslucháča , . ·nez.n á,me 
(na jmä Reger). Regľró:ve . Ip
termezzá patria me<4i' n f!jná
ročne jš i e skladby. al<é ·'boli . Pr.e 
klavír napísané. Mohut,ná 
akordisti cká faktúra, zložitá 
polyfónia, komplikovaná forma 
sú pre interpreta veTmi ťvr-· 
dým orieškom. P. Kováč, ktorý 
disponuje skvelou technikou, · 
zmyslom pre farebnosť a 
stavbu, zahral túto skladbu 
vynikaj úco. .Jeho výkon ďale
ko prekračova l rámec š kolske:1 
produkcie. V Ravelovej sklad
be, ktor ú hral v druhe'j polo
vici značne zd t·avotne indi.s~ 
ponovaný, mal ni ekoľko pamä
ťových kazov, ktoré ale ," ne
ovplyvnili celkový dojé m. V 
tejto s kladbe ukázal aj dr uhú 
st ránku svo jej osobnosti -
zmys el pre drobnokresbu, veľ
kú farebnú predstavivosť v 
krehke j fakt11re Ravela. Ukä
zal tým pravého Ravela - kle 
notníka hudby. 

Koncert sa svojou úrovňou 
l vymykal z bežných produkcif 
l· a' mal úspech u obecenstva, 

ktoré tvorili v prevažnej väc • 
šine poslucháči žilinského 
konzervat ória. Výkony, aké 
sme počuli v stredu 10. XII. 
si zaslúžia, aby neboli nepo
všimnuté u ver ejnosti, ktorá 
by s i mala všímať aj produk
cie VŠMU. -IR· 

Premárnený 
barón 

J'accuse! - ž alujem !, akosi 
tak zvolal Emil Zola pri obža
lobe operety ako žänru a sú
časne ju biľagoval za ,.vere j
ného škodcu". S odstupom ro ~ 
kov - a samozrejme zmenou 

. est etických kritérií, pr i zvá
žení sociolog icke j funkcie a 
významu tohto ,. ľahkonohého" 
žánr u sa dnes pozeráme na 
operetu l iného, nie tak 
apriorne odmie tavého s tano
viska. "Klasické dedičstvo" 

pľávanie to 10 is té o o vojne. 

Sólistka opery DJGT · v 
Ban'skej Bystric~ Dagmar 
Rohová, k t orá st udrnila v . 
operet e Cigánsky barón . 

úlohu Saffí. 

resp. zážitkoch z ne j. Sma
žikava réžia sa vo výslednom 
dojme j aví síce ako efektná 
pre š iroké publikum, ale č'o 
len trochu inteligentnému d L~ 
vákovi musí pripadať veľmi 
lacná, našuchorená - akoby 
z ružového papiera. Insceno
vať v dnešnej dobe klasické 
operet y j e asi najťažšou úlo
hou, pretože realizát or i sa 
musia popasovať hlavne s ne
dobovýllli a málo hovoriacimi 
námet111i, hrozí tu príliš váž- · 
ne zahlbenie sa do nevážnych 
vecí, hez odst upu a s nády- l 

chom sentimentu. Žiaľ, a j pri . 
. vš etke j úct e k doposiaľ vyko
nanej práci K. Smazíka, tieto 
spomínané znaky mala a j ban
skobystrická predvianočná in
scené cia s lávne j Straussove j 
operet y. 

Už na začiatku som s pomí
nala, že svet lou s tránkou . 
pr edst avenia bolo hudobné na
študovanie. Orchest er pod ve
denim A. Buranovského hr al 
oveľa ist e jšie hlavne na dr u
hom predstavení (druhá pre 
miéra nebola, party sa majú 
doštudovať s alter nantml až po 
novom roku)' - škoda, opaku-

' 
jem to opäť a znovu, že ne"'' 
vpodná sála c;>doberä, yÝ~:le·an1~ .. ~ mu zvuku orchestra lesk - <t,\~ l::l\!l-1 . 
hatosť akustických nuansí. Na 
prvej premiére boli menšie 
nedopracovanosti a kazy hlav
ne v skupine sláčikov pri 
rýchlejších behoch. Vcelku 
však orchester doprevádzal a 
dokresľoval atmosféru úspeš
ne - i keď to nebol - samo· 
zrejme - nadvýkon. Straussa,; 
va hudba je však - rÍ!i'priek . 
pomernej jednoduchosti V'' po- . 
rovnaní so súčasnými partít ú-' 
rami - dobrou školou ' a.· vr:. 
tanou zmenou pri naštudova
ní. 

I keď Cigánsky barón bol 
t rochu nadnesene uvádzaný'' 
ako komická opera, je to sv:o,. 
jím · žánrovým určením (na-
priek neškrtan!u zborových 
partií) opereta s peknými 
možnosťami pre sólových spe
'vákov, z ktorých na prvé 
miesto by som kládla výkon 
J. Kondera v titulnej postave 
Šándora Barinkaya, vždy spo
l'ahlivej Ľudmily Vyskočilovej 
(ináč - v poslednej dobe dosť 
stereotypne obsadzovanej) v 
úlohe Cipry i Dagmar Rohovej 
ako mladej Cigánky Saffi (ho
ci práve jej postava je he
recky dosť poznačená režisér
skou koncepciou teatralnosti 
a maniér). Spevácke prekva
penie pripravil aj z Banskej 
Bystrice údajne odchádzajúci 
Alojz Kubíček, ktorý h lasovo, 
ale i herecky so značným po~ 
r ozumením pr e kr.Jmiku post a
vy stvárnil Kolo:nana Zsupána. 
Gréta švercelová sa pomaly 
,.usadzuje" v DJGT a vidieť na 
nej potešiteľný rast. Bolo by 
je j však treba - podobne ako 
väčšine súboru - ďalšie pe
dagogické vedenie a ods tráne.
nie jemných šeles tov, k t oré sl1 
zrejme dôsledko111 menšej se
bakontroly, J e j plus je to, že 
dokáže svoje postavy zľudštiť 
a navyše - má zrejme vzťah 
k hudobno-zábavnému divad
lu a k štýlu tohto žánru. Je 
dobré, že DJGT dáva možnosti 
aj č lenom zboru - dokladom 
toho je s poctivým prístupom 
stvát'nená postava grófa Ho
monaya M. Schenkom. 

Zvláštnu pozorno sť si zaslú-
ži výko n zboru, ktorý (aj keď 
to nie je v bulletine uvede
né) zre j mt> tak ako v minu
losti veľmi poctivo a p rcciznľwv 
pripravil zbot·m ~jster K. Bél\'. 
Technicky presne a dynamickY~0 
s bohatou škálou zazneli sku-· 
točne prekrásne zborové par-
ty Straussove.i operety - š ko
da, že präve táto zlo7.ka pred
stave nia bola na jviac handica
povaná s tatickou réžiou. 

Scéna a výprava korešpon
dovali s predstavou K. Smaží-
ka a neprinies li na javisko níč 
nové, v podstate sa pridržia
vali realizmu - niekde až na 
turalizmu. š koda premárnenej 
príležitos ti ... 

T. Ursínyová 

Jubilant 
l<oŠid<ého .
.k6nzérvatóriä 

Profesor Kónzervatár ia v · 
. · Koš.iciach Hynék šubčík si · 
. v , t ýchto dňoch spďmenul v · 
kruhu svoj ich kÓiegov a 
vďačných žiakov nielen · na 
svoje život né jubileum (8. 
I. 1910), ale a j · na 33~roč - · 

· nú umeleckú činnosť a 20-
ročnú pedagogickú prácu. 

Život prof. H. Šubčíka je. 
pestrým životom muzikan
ta, v ktorom sa snúbi bo
hatá umelecká č innosť 
(koncertný majst er Olo
moucke j filharmónie, čl en 
Or chestra 5. mája v Prahe, 
člen Orches tra Csl. rozhla 
su v Košiciach, bohatá kon- · 
cer t ná ' č innosť sólistu) s 

:výchovou ·mladého hudob
ného dor astu (Hudobná 
š kola v Žerotíne, · Olomouci, 
Dvore · Královom, Trutnove, 
Gottwaldove, Pros te jove a 
od r. 1960 na Konzervató
.rlu v Košiciach). Táto. 
v,zácna symbi6za výkonného 

, Uf!~elca a zanie teného pe- . 
. dagóga prináša aj svoJe 

qvocie. Prof. H. šubčíkovi, 
··ktorý ·vychoval úž pekný 

rad dobrých muzikantov, k 
jeho jubileu srdečne bla
hoželáme a prajeme mu ve 
ľa zdr avia, aby pr áca jeho 
vzneš eného povolania bola 
ešte dlho na osoh cele j na
še j kult11rne j spoločnosti. 

-vj -



Koncerty 
v Budapešti 
• Poslednými taktami Schubertovej 
veľkej ,C dur symfónie v podaní Vie
denských filharmonikov pod taktovkou 
Dr. Karla Bähma sa skončili tohtoročné 
·hudobne týždne v Budapdti. Po atrak
t ;vnych uda lostiach nastali teda všedné 
dni a týždne bežného koncertného ži
vuta. ktoréh0 hladkú hladinu rozvíril 
iba . neočakávaný príchod Svjatoslava 
Hiehtera na jedno sólis tické vystúpenie. 
Decembrový koncertný život prebiehal 
u;· úplne bez zvučných zahraničných 

mien a len na javisku Štátnej opery 
s8 objavila dnes už popredná a slávna 
č:enka h~)rlínskej Štátnej opery Buda
pešťanka Sylvia Geszty, k torej umelec
ká kariéra a osud je veľm i podobný 
"našej" Lucii Poppovej. 

Táto zdanlivo pokojná hladina kon
certného života ani zďaleka nepredsta
vuje nezáživnosť alebo snáď interpre
tačnú podpriemernosť, ale práve na
opak - je dôkazom jej umeleckej zod
povednosti, ktorá aj bežným koncer
tom dodáva punc nevšedného zážitku. 
Počas dvoch v predvianočnom 

zhone žijúcich dní - mal som možnos( 
s1 vypočuť dva koncerty obsahovo dia- . 
metrálne sa líšiace, ktorých spoločným 
menovateľom bola výborná interpretač
ná úroveň. Mimoriadne zaujímavé bolo 
počuť tesne za sebou dve popredné -
tak trošku súperiace - orchestrálne 
telesá, nesúce ťarcl:m budapeštianskeho 
koncertného života, ,ktoré podľa poda
ného výkonu vyjadreného v absolútnej 
hodnote - sú prvotriedne. 

Na prvom koncerte vo veľkej sieni 
hudobnej Akadémie odznelo Mozartov
ské matiné v podaní Symfonického or
chestra· rozhlasu a televízie, na čeíe 
ktorého stál jeho dlhoročný šéTcľírigent 
Gyoŕgy Lehel. Na programe odzneli tri 
symfó'nie salzburgského maJStra: na 
úvod Ha'ffnerova, dve .pósle.dné zo s láv
nej t rojice g moll a Jupiterská. Tento 
náročný program je zaťažkávajúcou 
skliškou pre dirig\!nta práve tak ako aj 
pre samotný orchester. "Rozhlasáci" 

so svojím šéfom privítať aj na pódiu 
našej Reduty. 

Na druhom koncerte v Erkelovom di
vadle hral Maďarský štátny orchester, 
spieval budapeštiansky zbor a poprední 
sólisti Štátnej opery pod taktovkou 
nášho dobre známeho Jánosa Ferencsi
ka. Program bol venovaný - s pri
hliadnutím na uctenie si pamiatky v 
predvečer nedožitých 87. narodenín 
Zoltána Kodályho -- výhradne jeho 
dielam. V úvode odzneli slávne Variá
cie na maďarskú ľudovú pieseň Vyletel 
páv . . . , ktoré aj naše obecenstvo po
čulo pred niekoľkými rokmi práve vo 
Ferencsikovej interpretácii. Po tomto 
orchestrálnom úvode nasledovalo u nás 
neznáme vokálno-inštrume'ntálne dielo 
Budatinské Te Deum, ktoré vzniklo v 
roku 1936 pri príležitosti osláv 250. vý
ročia oslobodenia budinskeho hradu 
spod tureckej nadvlády. Charakter toh
to monumentálneho oratória je sláv
nostný; svojím zameraním ·- od ja
savej nálady až po hlboký smútok a 
žiaľ - plne vyjadruj e a sleduje obsah 
latinského textu. 

In terpretácia bola prvotriedna a veľ
mi príjemne ma prekvapil jednoliaty 
výkon sólistického kvarteta, dokazujú
ci schopnosť operných spevákov pri
spôsobiť sa odlišnému oratórnemu in
terpretačnému štýlu. Margit László a 
József Rétl sú aj u nás známi, dávno 
osvedčení oratórni speváci. Pripojila sa 
k ním mladšia generácia - altistka 
Éva Jablonkay a vynikajúci mladý. ba
sista Ferenc Begányi. Jedine zbÓr Mik
lósa Forrayho podal matnejší, nedosta
točne difereri.covaný výkon. 

Po prestávke odzneli majest{rtne tqny 
Kodályho veľdiela Psalmus Hungadcus, 
ktorého hlboko emocionálne predve'de
nie znamenalo vrchol večera. Všetky 
interpretačné · komponenty tohoto pre
krásneho diela boli 'v úplnom a ideál
nom súlade a tak nie div, že ich vý
slednica sa stala nezabudnuteľným zá
žitkom. Ferencsik dirigoval vo vynika
júcej forme, orcnester hral perfel<tne 
a vo všetkých nástrojových skupinách 
vyrovnane, zbor spieval so strhujúcim 
elánom 'a večne ml.adý hrdinsko-l:y-rický 
tenor Józsefa Slmátúlyho zožal ovácie 
dvaapoltlsícového obecenstva. 

Jozef Var.ga 

'· dobre obstáli v tejto skúške a pod~.,IJ " . 
veľmi pekný, zvukovo vyrovnaný, 
ob~?,ný . a štýlovo čistý výkon.· Lelq~!ťi#'~~)~1~ftlľ11 
svo,iimi úspornými gestami 
je Mozarta nášho vkusu, bez ag 
kých · a tempových extrémov, čo pripó.:: ... .' ~ · 
mína najzrelšie Rajterove Mozal'tovsk'é .. · . 
intel'pretácie·. ' e 

Nebolo by od vecT, keby sme moh'li· .· CC 
tento - u nás neznámy - orchestex . ·. 

c; a · 
: . l 

.. _-: . 

Návrat jessiky 

Pri pl'iležitostj jubilea J . 8 . Foerstra 
zat•adilo pražské Národné divadlo jeho 
Jessiku - tentokrát pod názvom Sha
kespearovej pre!llohy Kupec benátsky. 
Hlavnú postavu stvárnila Marie Taube
rovä. K premiére sa podrobnejšie vrá
time v budúcom čísle. 

:z:. 
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l Joan Srltherland 

Hudobná hamburgská obec oslavuje 
austrä lsku speváčku svetového mena 
Joan Suthet'lan!lovú, ktorá tu do 31 XIL 
1969 hosťovala v štátnej opere. Spievala 
Cleopatru v Händlovej opere J(ilius 
Caesar, ktorá 210 rokov po smrti skla
dateľa a 30 rokov od jej prvého ham
burgského naštudovania sa teraz zno
va dostala na scénu. 

Niekdajšia sekretárka Joan Suther
landová zo Sydney je jednou z tých hla
sových zázrakov, ktoré sa pri dobrom 
školení stávajú dokonalými. 

.Jej štúdium popri zamestnaní pri
nieslo už svoje výsledky, keď sa v ro
ku 1950 stala víťazkou svojej prvej hu
dobnej súťaže. O rok neskôr ju "ko
runovali" za najlepšiu speváčku Austrá
lie. 

Potom nasledovalo š túdiUln v Lon
dýne. debutovala v Covent Garden Ope
l'a v Mozartovej ča rovnej flaute a v ro
ku 1961 získalä angažmán v newyorske j 
Metropol itan opera. 

Intendantovi Štátnej opery v Ham
burgu Holfovi Liebermannovi sa - ako 
prvému nemeckému šéfovi opery - po
darilo získať .Joan Sutherlandovú pre 
hosťovanie v Hamburgu. 
Speváčka pozvanie s l'adosťou prija 

Ja. A nepl'išla sama. Richard Bonynge, 
dirigent novej Händlovej inscenácie, je 
totiž jej manželom. 

(ul) 

Koncom novembra t. r . prekvapila 

V .l a n o c" n a' o m sv a slovenské redakcia Štátneho hudobné
ho vydavateľstva Supraphon široký 
okruh svojich zákazníkov ojedinelou 
platňou. Ide o V i an očnú om š u a 

l t • K o I e d y od františkánskeho kazateľa n a P a n l Edmunda P. a sc h u, pôsobiaceho v dru-
hej polovici 18. storočia najmä v :Ziline 
a Prešove (rodäk z Kromefíža) . 

Vydanie tohto vzácneho hudobného 
materiálu vermi starostlivo pripravila pracovnička ústavu hudobnej vedy SAV. 
dr. Jana M. Terrayová v spolupráci s profesorom Miroslavom Venhodom a Ja· 
roslavom Krčkom. Pôvodný rukopis omše nachádzajúci sa v Paschovom zborní
ku Harmonia Pastoralls ( toho času v súkromnom majetku Vševalda Gajdoša)' 
je napísaný vo forme organového Íli1;'ticelu - vrchný hlas a číslované basso 
continuo. Niektoré miesta sú autorom vypracované aj bohatšie (koncertantné 
organové medzihry, sólové <luetá a vokálny trojhlas). Na niektorých miestach 
zaznamenal Pascha aj pokyny pre .iJlštrumentáciu !lícia. Paschova Vianočná 
omša je pre nás cenná najmä z toho dôvodu, že v nej nájdeme hudobnú reč 
l'udu svojho pôsobiska. Viedla ho k tomu snaha viac zainteresovať veriacich na 
osobnej účasti pri bohoslužbách. Ľudu sa stávala takáto tvorba blízka. Treba 
poznamenať, že Pascha vo svojej Vianočnej omši použil veľa známych melódií 
z iných diel tohto druhu alebo všeobecne známe melódie na širšom území 
Uhorska. Presvedčí nás o tom z druhej polovice 18. storočia pochádzajúca omša · 
Juraja Zruneka, ktorú našli maďarskí muzikológovia pred niekoľkými rokmi. 

Hudobný materiál Paschovej Vianočnej omše F dur zachováva íormu uzavre· 
tých častí omše. Kaž<lá časť mä svoje osobitné čaro. Popri torzovite používa-· 
nom latinskom liturgiclwm texte používa Pascha slovenčinu v ľudových pasto
relách, tanečných piesňach a koledách. Začiatočné K y r i e je skomponované 
v trojdielnej forme s návratným prvým dielom. Ostinátny úvod prechádza do 
ľudovej tanečnej atmosféry. Kontrast v Kyrie tvorí časť s nežným dvojhlasom. 
úplne netradične pôsobí na poslucháča druhá časť omše Gloria. Prekvapu~ 
júce sú medzi návratnou časťou <lvojhlasne spievaného textu Gloria in excelsis 
deo kontrasty v podobe intímne znejúceho fujarového rozluku alebo koledy, 
recitatívy a piesne: Bratové vstávajte, Počuj Jano vejdi ven, Ja sem jeden 
valach starý, Už sem vykonal rozkaz starej rady a iné. Po organovej medzihre 
počujeme <ľalšie veľmi pôsobivé miesta druhej, snáď najzaujímavejšej časti 
celej omše. Záverečný úsek časti Gloria vyvrcholuje radostnou tanečnou atmo~ 
sférou. Tanečná melodika nepostráda ani typické vlastnosti valaského folklóru. 
Oslavná Gloria vrcholí . opäť ľudovým te:o.ltom: Juro juž gajdy nadúva. V tretej 
časti Paschovej omše ( C r e d ·o) spoznávah1e prvky moravskej ľudovej hu<lobnej 
kultúry. Opravovateľ tu ·originálne využil zvuk fudového signáln'eho rohu. 

S .an ct u s je najlepším· svedéctvom toho, že Pascha pôsobil aj v okolí Ži· 
liny. Na začiatku tejto časti omše spoznávame prvky terchovského ľudového 
hudobného nárečia. . . , 

V krátkej predposlednej časti Vianočnej omše - B e ne d i c t u s - sa roz· 
hodol , Pascha pracovať . onomatopoickými citoslovcami, napodobňujúc tak zvuk 
oviec. Použil k tomu hoquetovu . kompozičnú t echniku. 

V ·poslednej časti - A g n u s D e i ~ nachádzame známy a podobný hudobný 
materiál z predchádzajúcich častí. Ide tu o akési zhrnutie hudobných nápadov 
autora vo formovej melodickej i rytmickej výstavbe celého diela. Obsahove 
tlmočí lúčenie sa s . Ježiškom. Svetské texty: Ješte jednu na rozchodnú, Na 
dobrú noc Ježiškovi a . pod. sa kontrastne striedajú s liturgickým latinským 
textom. 
účinkujúci pripravili nahrávku Paschovho diela s nevšednou starostlivosťou. 

Venhodovi madrigalisti majú v interpretácii podobných diel veľa skúsenosti: 
Vhodný bol aj výber sólistov - najmä O. Malachovského (recitatívy), J. Ra
t1incí) (pastorálne piesne) a v živom ·folklóre dozretom š. Nosáľa (koledy, hra 
na f~jaru), hoci myšlienka . postaviť vedľa vyškoleného speváka s prvotriedny
mi kvalitami naturalistu, je veľmi smelá. V prvom ra!le však treba hovoriť 
o smelosti a "kacírskom nápade" autora omše, keď si dovolil v chladnom omšo
vom ordináriu použiť toľko· zaujímavého tolklórneho materiálu. 

Treba vysloviť veľkú vďaku clnešnýni realizátorom a upravovatefom Paschovho 
diela. Oživenie ne.úJllných záp~sov ako i hu~obnovedecká revízia diela sa dostala 
d.o rúk starostlivjch ·a skúsených ,.re.štam;~9.rov". Kladne hodnotíme aj edičnú 

. pohotovosť brati~lav's,\'t~J'.':~~á~k~ie. ,Supr;.u\h<i•n' prl výd~ni našej vzácnej hudo~
nej pamiatky. ._. ;_, ,.,.,.,,, , 1 ·' · ., .',.;";;,,. 1 ALEXANbER MÚZI 

Hudobn-ý 
sprievodca 

' l .• 

Vo Vydavateľstve OBZOR vyšla pozo
ruhodná publikácia z pera Dr. Zd.enka 
Nováčka Sprievodca hudbou 20. storo
čia. Svojím zameraním nemá táto pub
likácia obdobu v československej hu
dobnej literatúre. Autor ju pripravoval 
niekolko rokov. Priprava b.ola veľmi 
dlhá a namáhavá. Autorovi sa podarilo, 
vďaka osobným konexiám a za spolu-. 
práce viacerých inštitúcií, získať mnoho 

zvukového, notového, fotografického a knižného materiálu bud' priamo od skla-
dateľov, alebo zo zahraničných vydavílteľstiev. . 

V krátkej štúdii nás autor uvádza do problematiky hu!lby od Debussyho až 
po avantgardu. Vysvetl'uje podmienky a prtčiny vzniku toho-ktorého štýlu, 
kompozičnej techniky a ich stručnú charakteristiku. štúdia nevyčerpáva dô
kladne problematiku každého skladateľa, čl skupiny · skladateľov, pretože autor 
v druhej časti publikácie, kde uvá<lza profily, sa dotýka problematiky každého· 
zvläšť. Tým pomáha ~itateľovi v orientácií. úvodná štúdia mnohé problémy iba 
načrtáva, pretože to nedovoľuje obmedzený rozsah publikácie a nechce byť 
dominantou pr_áce, ale iba informatór.-iom vývoja hudby za t>osledných šesť
desiat rokov. Stúdia je písaná je!lnoducho, pt•etože autor má stále na zreteli 
š iroký okruh čitateľov a priateľov hudby. 

Dominantou publikácie sú profily jednotlivých skladateľov, ktorí sú uvedení 
v abecednom poriadku. Autor zámerne neuvádza jednotlivé skupiny, skladateľ~ 
ské školy. Kniha mii byť encyklope!lickou príručkou. V zozname skladateľov sa 
'okrem známych osobností hudby 20. storočia ako sú Oebussy, Schonberg, Berg, 
Webern, Stravinskij, Hindemith, Honegger, Milhaud, šostakovič, Prokofjev, 
stretneme aj so skladateľmi mladšími ako napr. Boulez, Stockhausen, Ligeti 
a skladateľmi u nás málo známymi, resp. neznámymi, ktorých diela sa u nás · 
vôbec nehrajú alebo zaznievajú sporadicky z pódia v podaní zahraničných sú
borov a sólistov, ako napr. Barraud, Beck, Carter a iní. Autor málo hodnotí 
ich prínos, pretože sa jedná v prevažnej väčšine o žijúcich skladateľov, ktorí 
vstúpili do hudobného diania iba nedávno, takže sami prekonávajú evolúciu 
a tým je zaťažené alebo skoro nemožné ich zaradenie a hodnotenie v celkovom 
kontexte vývoja hudby. 

V profiloch autor krátko a výstižne charakterizuje kompozičný štýl a základ
nú orientáciu skladatera. Každý profil skladateľa je dokumentovaný najzávaž
nejšími dielami, ktoré znamenali základnú orientáciu skladateľa alebo diela, 
ktoré upozornili na seba už pri premiérach. Je riskantné vyberať skladby, ktoré 
majú ukázať profil skladate'ľa, pretože sa nevyhneme subjektívnemu názoru 
a vkusu. Dr. Nováček sa s naží byť na tomto poll objektívny. Je možné, že nie
ktot·ý čitateľ tam nenájde už známe dielo, resp. dielo, ktoré sa mu páči a ktoré 
považuje za reprezentativne. Treba si uvedomiť, že subjektívne stanovisko je 
t reba prispôsobiť objektívnemu. 

V rozborovej časti autor uvádza zameranie skladby jej hudobnú reč, formo
vanú koncepciu a charakteristiku. Kvalita týchto rozborov je rôzna, pretože 
nieklol'é rozbory sú koncipované tak, že poukazujú na notovú ukážku. Tých 
malo byť v publikiicii okolo 200, ale pre technické ťažkosti nemohli byť vytla
čené . .Te to ve l'ká škoda. pre tože sa ťažko dá robiť rozbor skladby, keď nie je 
možné ho dokumentovať notovým príkladom, ktorý ho výstižne,išie charakteri
zoval a priblíži l profi l sklad ateľa ako slovo. Je chybou vydavateľstva, '<Že to ne 
bolo schopnť' zabezpečiť. Dúfajme. že sa s takouto kuriozitou pri podobných. 
publikáciiich už nestretnem~1 . 

Publikácia je dokumentovaná bohatým fotografickým materiálom, ktorý je re
produkovaný na nízkej úrovni. 

Kniha je určená pre návštevníkov koncertov, priateľov hudby, ale aj pre od
bor níkov. pre tožE> informuje o významných zjavoch svetovej hudby 20. storočia 
a je zatlar prvou publikáciou, ktorá prináša základné informácie o u nás ne
právom neznámych skladateľoch. IGOR DIBÁK 



Koniec roka je celkom prirodzene kul
mináciou zábavných programov v najma
sovejšom médiu - televízii. Je to nielen 
kvantitatívne zadosťučinenie vysielacím 
hodinám, .ate zrejme predovšetkým aj od
raz · celoročných snažení, zápasov, víťaz
stiev a prehier dramaturgie a zároveň 
zrkadlo s nahy redakcie zábavných progra
mov nadbehnúť rôznorodej diváckej chuti, 

Bumerang 

vu potvrdili, fe znamenajú v poslednom 
čase vrc{tol v našej zábavnej produkcii -
a to zrej nie l v celóšt'átnom meradle. Ich . 
bt•itký humor, svedčiaci o nespornej in- · · 
telektuálskej úrovní, umocnený hereckou 
rahkosťou a šarmom sa skvele . poz~rá i 
počúva. Nezabudnutel'né boli ,.Ich" pesnič
ky, kde parodovali súčasný trend spevác
keho prejavu na Slovensku. Za ich kum
štom trochu pokrivkávala ZORA KOLfN
SKA, ktorej nevnucujúci sa spevácky na
tureJ, kedysi - uprostred ,.ťaženia" beato
vej muziky chlácholivý - začína pôsobiť 
bezvýrazne, mdlo a pomaly môže i unavo-

bez konkurencie 

tohto hudobného t elesa vznikla sku
pina Vlada Hronca, v zahraničí známa 
pod menom Roy Ronnez Sextet. Ivo 
Heller s ňou precestoval švajčiarsko, 
NSR a Švédsko. Boli to mesiace ťaž
kej, ale osožnej práce. Hlavne švaj
čiarsko mu umožnilo spiev-ať soul~ 
džez, ktorý má t ak rád. švédsko je 
zase krajina evergreenov, a t ak sa 
zbierali bohaté skúsenosti. V októbri 
minulého roku, po návrate z cudziny, 
našiel svoj umelecký domov v Tat
ra revue a chce spievať pôvodné slo
venské pesni čky. Domnieva sa, že spe
vák má spievať to čo cíti, to čo je 
originálne. Ivo Heller sa v poslednom 
čase zaoberá aj džezom a priJ?ravuje 
nahrávky free džezu s džezovým sú
borom Tatra revue, v ktorých sa ob
javí určité nástrojové využit ie jello 
hlasu - v duete s aitsaxofónom. Z 
oblasti pop-music je v jeho interpre
tácii veľmi úspešný poslovenčený hit 
skupiny Turtles Mátoha parohatá, kto
rý sa už dlhší čas drží v televíznej 
Hit-paráde. 

• Na margo 
televízneho 
a rozhlasového 
Silvestra 
• Nevieme 
inscenovať 

pesničky 

• V závoze 
minulosti 

IVO HELLER 
Ak ste v poslednom čase náhodou 

zablúd ili do bratislavskej Tatra revue, 
iste vašej pozornosti neušiel sympa
tický prejav speváka, ktorý je viac 
známy v zahraničí, ako doma. Nie je 
to nik iný, ako IVO HELLER. 

• Ešte raz pohľad na úspešných autorov a interpret ov sil 
vestrovského Bumerangu Milana Lasicu a Júliusa Satin
ského. Snlmka: Mária Tušová 

Dnes 31-ročný, má za sebou bohaté 
skúsenosti profesionála, ale predsa s 
úsmevom spom!na na svoje začiatky . 
Bolo to v t•oku 1965, kedy spieval so 
súborom Karavan kvlntet. Väčšinou 
vystupova li na čajoch v študentských 
kluboch a internátoch. Neskoršie z 

Ivo Heller je v súkromí zaujímavým 
človekom: pestuje krokodílov (v ak_. 
váriu), počúva nahrávk~ Sweet In
s piritions a venuje sa :wdine . . Jeho 
skrytým želaním je účasť na niekto
rom z džezových festivalov v Prahe, 
kde by účinkoval ako spevák. O tom, 
že by dokázal oveľa viac, netreba há
dam ani hovoriť. Veď mnohým slo
venským spevákom treba dať viac prí
ležitost! a priestoru pre umelecký 
rast a Ivo Heller je jedným z nich. 

ktorá sa často kríži medzi samotným pub
~ikom, no ešte častejšie s recenzentským 
perom. 

Hlavný s ilvestrovský program roku 1969 
sa začal o 19,20 hod. Myšlienka so SIL
VESTROVSK'2'MI TELEVIZNYMI NOVINAMI 
(námet a scenár I. úradníček) nie je zlá, 
naopak, vytvára dejový rámec: známy a 
blizky divákovi, dávajúci vera príležitostí 
na parodovanie a priestor pre autot·sk ú 
a režijnú invenciu, na rozkrútenie celého 
zábavného ohňostroja. Zámer však zaostal 
- čo napokon nie je žiadna novinka -
ďaleko za výs ledkom. Tvorcovia - reži
sér, ale l interpreti, akoby už pomaly boli 
unavení tým, čo robia. Estrádny kepeň 
tohto vydania televíznych novín je už po
m aly po st arej . materi. Nič nehovoriace, 
slabučkým humorom ovplývajúce scénky, 
interpretačná ťarbavosť, oboje podčiarknu
té ,.pohodlným" snímaním, dostáva zábav
né vysielanie do zjavnéll.o závdzu. I pri 
všetkej s nahe - nadbehnúť na divákov 
vkus a naservírovať mu herca rôznorodého, 
treba si úprimne povedať, že' na scé'fil(y 
typu ,.V škole" s hereckým obsadením Tat
r a revue · Síl už jednoducho nedá,. pozerať. 
Ich nás ilné komično za každú cenu (,.štý
lová" paruka M. Beláka), ustavične sa opa
kujúce gesto (J, Hanúsek), večne zdôraz
ňovanie časovosti (koľkokrát naš i umelci 
zdôraznili, že sa ich vyučovanie odohráva 
práve na Silvestra?) neprekážali režisérovi 
( F. Brestovanský). A to, že podobné scén
ky (ak nie tú istú) sme v materskej scéne 
hercov vi!lell už pred niekoľkými rokmi, 
zrejme dramaturgovi ušlo. Réžijne sa ,.ne 
pridalo" ani speváckym vystúpeniam OĽGY 
SZABOVEJ, DUŠANA GRÚŇA a zahranič 
ných spevákov. Tu sa azda najvýraznejšie 
prejavila s labina - neschopnosť našich 
režlsét·ov pri spolupráci so spevákmi. Ne
ve dú Ich, sú iba prostými pozorovatel'ml 
ich - nie vždy najbezprostrednejšieho -
s pevácko-hereckého prejavu. Ani kamery 
nevyužili možnosti viacerých expozícií, čím 
by vizuálny dojem nadobudol nové kva
lity. 

Is te .,s ra1losťou" zarad ila dramaturgia 
do Silvestra anglickú grotesku Marty, 
ovenčenou palmou víťazstva na televízne-j 
súťaži v Montreaux. Ani nie t ak s pýchou, 
že núka slovenskému divákovi medziná
rodnú kvalitu, ale s povzdychom sebazá 
chovy, že i v cudzine nerobia zábavu vždy 
na mimoriadnej úrovni. Marty je veľmi 
precedený odvar odkazu klasikov filmovej 
grotesky. Spamätal sa až ku koncu, ale i 
tak bol z neho dojem viac ako rozpačitý . 
Popolnočná VEĽKÁ PARÁDA HITOV čias

točne rehabilitovala reputáciu r ežiséra Jo
zefa Novana, ktorý sa podujal inscenovať 
refrény známych šlágrov. Aj keď základ 
jeho práce nespočíva! na mimor iadne 
efektnom priestorovom aranžmán, predsa 
len plesne jeho .,borcov" mali črtu ľahkos
ti. Pri tejto relácii sme trochu pociťovali 
fádnosť tanečného prejavu, ktorá by v ta
komto prípade mala byť čímsi viac ako 
pros tým Intermezzom. 

Bratislavský Silvester mal osviežiť praž
si<ý vstup s hlavnými aktérmi J. BOHDA
LOVOU a V. DVORÁKOM. V stovežatej 
krásavici nad Vltavou majú však asi spo
ločnú chorobu s krásavicou na Dunaji -
stereotyp. 1\ tak nám Praha, ktorä done
dávna určovala krok v modernej - mož
no smelo povedať, že i európskej - zá
bave, toho veľa nepovedala. V s love, ba 
ani v plesni, kde sme zaznamenali sta
ručké ospalé chodníčky. 

To najlepšie sl nechávame na. koniec -
na rozdiel od bratislavskej televíznej dra
maturgie - ktorá si svoj tromf netakticky 
vystrelila už v úvode. Režisér Ján Roháč 
nakrútil už tret í Bumerang, postavený na 
scenári a interpretácii MILANA LASICU a 
JúLIUSA SATINSKEHO. Obaja komici zno-

vať. Oveľa lepší dojem zanechal sýty, vnú
torne dramatický prejav EVY SEPEŠIO
VEJ. Režijné vedenie Jána Roháča posme
ľovalo oboch komikov, bolo im skvelým 
partnerom, neštítlacim sa žiadnej recesie. 

Opäť máme teda jeden televízny Silves
ter za sebou, znovu prichodí konštatovať 
to l ono. Boli by sme vari šťastnejší, keby 
sme mohli načrieť do súcejšej ct ižiadosti 
redakcie zábavných p.rogramov. Hádam by 
sme Im po ús pešnom závere roka s ľah
ším st•dcom prepáčlll nie prílišnú Inven
ciu po celých dvanásť mes iacov. Takto 
však neostáva nič, iba sl znovu, zopako
vať: Nečakaj od ťurmana, čo mu kolesá 
na voze ustavične vŕzgajú, že si aspoň 
na sviatky zoženie trochu kolomaže. 

Peter Chvojka 

Zlatá ruža 
pred finále 

Zomrel Jli'i Šlitr . . . V poslednom minuloroč
nom dvojčísle sme priniesli s ním rozhovor, 
netušiac, že v čase, kedy Hudobný život príde 
za svojimi čitateľmi, nebude už skladateľa, 
výtvarníka, klaviristu, clowna . , . a dobrého 
človeka. Ťažko niečo hovoriť o smrti, nevy
berajúcej sl me.rJzl známymi čl obyčajnými 
fud'ml. Ibaže u prvých je o pros tý fakt vše,. 
obecnej . obľúbenosti _adresáta tým krutejšia 
pre tých, čo zostali. Cest jeho pall}iatke, česť 
jeho dielu. Sn!mka nášho pražského spolupra
covnika .je jednou z posledných, ktorá zachy
tila Jlriho Šlltra v jeho pražskom ateliéri. 

Snímka: Ivan Englich 

' l • j \ 

Ľubo Zeman 

Už štvr týkrát sa pripravuje s tredoslovenské mes
tečko Detva na jeden to svoj ich pravidelných veľkých 
sviatkov, na festival Zlatá r uža, určený amatérskym 
spevákom a novým pesničkám s lovenskej populärnej 
hudby. Ale festival je udalosťou nielen pre publikum 
v Detve, pripadne v jej blízkom okoll ; zasvätenl ve
dia, že je to celoslovenské s tretnutie amatérskych 
spevákov populárnej hudby, teda druhé podujatie toh
t o druhu na Slovensku po Bratislavsi<ej lýre. Skôr však 
ako uvediem podrobnosti o blížiacom sa IV. ročníku, 
letmý pohľad do minulosti. 

ťany. ·Okrem nich to budú Viliam Csino 
- .Bratislava, Marta n ozkopfov.á - Mar
tin, Mária škultétyová - Tt:nava a Vla
do Ot·avec - Zvolen, všetci nám už 
známi z programov rozhlasu a televízie. 
Tí ďalši sl tiež zaslúžia spievať na det
vianskom pódiu a urči te svojou úrov
ňou dokážu, že t am patria. DO' súťaže 
piesní priš lo 110 prís pevkov. Výbero
vá komisia z nich na verejné predve
denie určila šestnásť. Dobrú úroveň 
tejt o časti fest ivalu zaručujú predo
všetkým mená osvedčených autorov: 
Teodor Šebo-Martinský, Bohuš Trnečka, 
Igor Bázlik, Alí Brezovsl<ý, Alojz Čobej, 
Boris Droppa, .lán Čižmár a ďal ší, väč
š inou mladí slovensk! autori. Nuž, v po
s lednej fáze prlprav sl dovollm v kú
t iku srdca dúfať,' že zo strany usporia
dateľov j e umelecká úroveň budúceho 
festivalu zabezpečená dobre. Sprevä~ 
dzajúce te leso (už tradične Tanečný 
orchester Pavla Bayerleho z Prahy) a 
vokálnu skupinu sme tentokrát doplnili 
o sláčikovú skupinu žilinského Konzer
vatória, čim sa orchester rozrástol na 
tridsať ľudi. Za zmienku stoja aj toho
ročn! hostia festivalu : známe bratislav
ské Prúdy na čele s Pavlom Hamme
lom a Eva Pllarová a Jaromír Mayer so 
svojou skupinou. 

*** 
V šesťdesiatomšiestom roku sa sku

pina nadšencov rozhodia usporiadať 
festival slovenských spevákov-amatérov, 
akési stretnutie najlepšieh, na ktorom 
by sl t ito zmerali sily. Neskôr sa podu~ 
jatie pomenovala podľa ruže - typic
kého vzoru nádherných detvianskych 
výšiviek. Prvý fes tival sa vydaril nad 
očakávanie. Umeleckou úrovňou a or
ganizáciou sa vymkol z rámca podob
ných akci! tohoto druhu na Slovensku. 
V!tazl - držitelia ruži prvého ročníka 
sl už v slovenskej populárnej hudbe 
vydobyli svoje miesto a denne sa s nl
mi stretávame v rozhlasových či t ele
v!znych programoch a na gramafóno
vých platniach. Rebr!ček najúspešnej
š!ch vtedy vyzeral takto : Miroslav Llč
ko - Lučenec (Zlatá ruža), Eugen šváb 
- Košice (Strieborná ruža). Eva Má
ziková - Bratis lava (Bronzová ruža), 
ďalej Nora Bláhová a Hana Kútíková. 
Prvý ročník festivalu ešte nemal sa-

. mostatnú súťaž nových pesničiek, no 
šlágrom festivalu sa stala Bránskeho a 
Mar tinova pleseň Daj sa mi napiť, s 
ktorou ziska! Miroslav Ličko Cenu za 
interpretáciu slovenskej novinky. 

*** 
Dr uhý festival bol v januári 1968. 

Znamenal obrovský kvalitatívny skok 
oproti prvému ročníku najmä preto. že 
sa na ňom stretli s ilné individuality: 
Marika Klesniaková - Banská Bystrica 
(Zlatá ruža), Eva Sepešiovä - Košice 
(Strieborná ruža), Eugen šváb - Koši
ce (Bronzová ruža), ďalej Peter Sed
lák - Košice a Zuzka Kollárová -
Banská Bystrica. Novinkám bola na 
tomto festiva le už venovaná čast: po
dujatia. Povinne ich inter pretova li s pe
váci súťažiaci o ruže. Zaslúženú pozor
nosť z niC'h vzbudila viťazná pesničk a 
Pierot a Colombína (Feix - Stanovský) . 

V autorskef súťaži 
detvianske! Zlate; ru
že vystúpi a/ ko§tcký 
spevák - Peter Sed
Itf.k. 
Snlmka: MiL·o Vojtek 

v nezabudnuteľnom podani Evy Sepe
šiovej. 

*** 
Treti festival znamenal v speváckej 

časti vyrovnanú konkurenciu. Za naj
úspešnejšlch porota označila Karola 
Konárika - Banská Bystrica, Juraja 
Fábryho - Zillna, Darinu Cesnakovú -
Košice a Dušana Ružičku - Košice. V 
súťa~! pesni čiek sa objavili pozoruhod 
né diela: Don Ouijot te (Kramár -
.štrasser) sp. Marika Klesniaková, 
Mlčanim sl~y nezastavíš (Procházka -
Korček ) sp. Eva Sepešíová a Vyznanie 
(Bázlik - Muránska) v podani Mirosla
va Ličku. Všetky piesne sa podarilo 
(škoda, že až po festivale) vydať tla
čou a štyri z nich na gramafónových 
platniach Supraphonu, čo je v amatér
ske,j oblasti ojedinelé. 

*** 
No a teraz po stručných spomien

kach na minulosť Zlatej ruže, niečo o 
budúcom štvrtom ročn!ku. Príprava toh
to náročného podujatia si vyžiadala 
opäť jeden rok. Po organizačných a ad
minlstratlvnych prípravách sme pristú
pili ku konkurzom v centrách bývalých 
slovenských krajov (v septembri). Stála 
výberová komisia odporučila pre súťaž 
Zlatej ruže osemnásť adeptov z celého 
Slovenska. Predpokladám, že mená, 
ktoré uvediem, budú zárukou dobrej 
úrovne bl!žiaceho sa štvrtého ročníka : 
staronové účastníčky Zlatej ruže Marta 
Barkäčová - Lučenec, Viera . Lamačová 
- Brezno a Magda Hanicová - Pieš-

Skoda, že sála Domu kultúry Andre
ja Sládkoviča v Detve pojme len šty
risto ľudi. Tí ostatn! t eda budú o fes
tivale informovani prostredn!ctvom t la
če, rozhlasových prenosov a televlzie. 
V tejto súvis losti s i zaslúži vyzdvihnúť 
aj úsilie bratislavského Supraphonu, 
ktorý pripravuje pre festival LP plat
ňu o priemere 25 cm s novinkami to· 
horočnej Ruže. (Tieto zároveň vyjdú aj 
v tlači a spevn!ček aj p latňu sl budú 
môcť zakúpiť návštevníci festivalu pria
mo na mieste.) 

Nakoniec ml pr ipadá povinnosť vy-
. siovif presvedčenie , že budúci IV. roč
nik Zlatej ruže dopadne opäť dobre. že 
sa opät zvýši stupienok umeleckej ná
~očnosti pre spevákov a pre pesničky, 
ze z detvianskeho pódia vyletia nové 
pekné melódie a k mikrofónom 1 pred 
kamery sa dostanú nové tváre. To si 
želajú aj us poriadatelia: ústredná rada 
Združenia de tských a mládežníckych 
organizácií Slovenska, československý 

rozhlas Banská Bystrica, Okres ný ná
r odný výbor vo Zvolene, Dom kultúry 
1\ndreja Sládkoviča v Oetve a patróni 
- Ministerstvo kultúry Slovenskej so
cialistickej republiky a Zväz sloven
ských skladateľov v Bratislave. 

V. TATOš, 
_predseda umeleckej rady fes t ivalu 
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SUTAZ 
v V HUDOBNEJ OBLASTI K 25. VÝROČIU 

OSLOBODENIA ČSSR SOVIETSKOU ARMÁDOU 
I. Il. 

terpret mal vi.ac času (a pravdepodobne aj inteligencie 
a vôle) a dal si námahu s "inštrumentáciou" skladby 
tak, aby rozladené a nevhodne znejúce registre vynechal 
a použil iba tie vhodné. Keď idem niekam vystupovať, 
vyžiadam si podrobné propoz!cie o charaktere tamoj
šieho organu a jeho estetike sa snažím prispôsobiť vo
pred výber i koncepciu interpretácie. 

• Organ teda, ako by mal už "v krvi" určitý aleato
rický princíp - vždy je to iné, každá interpretácia je 
novou úpravou, má iné zvukové čaro ... 

Áno. Organ je po tejto stránke nesmierne vývoja
schopný nástroj. Tým, že je vlastne posk!adaný z píšťal 
a registrov, umožňuje veľké množstvo obmien; variácií. 
Každá doba si môže svoj nový zvukový ideál uskutoč
ňovať už priamo vo výstavbe organa. To mu zaručuje, 
že sa nes tane muzeálnym nástrojom, ako napriklad čem
balo. 

M(nisterstvo kultúry Slovenskej socialistickej re
publiky v spolupráci. so Zväzom slovenských skla
dateľov, československým rozhlasom, českosloven
skou televíziou a Supraphonom, n. p., závoclom 
v Bratislave vypisuje verejnú súťaž pri príležitosti 
25. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou 
na umelecké a vedecké diela v oblasti hudby, ktoré 

· budú významným prínosom pre slovenskú socialis
tickú kultúru a budú dokumentovať vzostup jej tvo
rivých síl. 

Ministerstvo kultúry SSR v spolupráci so Zväzom 
slovenských sklildatel'ov vyhlasuje pri príležitosti 
25. výročia oslobodení;~ ČSSH Sovietskou armádou 
interpretačnú súťaž v kategórii sólistickej, komot·
nej a hudobných telies. 
Súťaže sa môže zúčastniť každý občan SSH. 
Predmetom súťaže v oblasti interpretácie umelec

ký~h diel budú umelecké výkony jednotlivcov a lw
lektívov. 

Súťaže sa môže zúčastniť každý občan čSSR. 
Predmetom súťaže na: umelecké a vedecké diela 

Umelecké výkony bude posudzovať porota, ktorú 
vymenuje Ministerstvo kultúry SSR na návrh Zväzu 
slovenských skladateľov. Porota bude hodnotiť tie 
umelecké výkony, ktoré výlwnní umelci a hudobné 
telesá prihlásia písomne Ministerstvu kultúry SSR. 
Správa umenia, Bratislava, Suvorovova 16 do 31. 
marca 1970 a ktoré sa uskutočnia do 31. októbra 
1970. 

sú doteraz neuverejnen~ e Zdá sa, že je to jeden z dôvodov, l'rečo je menej 
experimentovania v súčasnej organovej literatúre, než je 
tomu u iných nástrojov. Inde sa - v snahe vynachádzať 
nový zvukový svet - dejú s nástrojmi · často podivné 
veci. 

I. symfonické a kantátové diela 
][. komorné skladby, vokálne alebo zborové cykly 
III. muzlkologické štúdie 

Príkladom toho, čo umožňuje organ, môže byť jeden 
z vrcholných kompozičných zjavov súčasnej organovej 
hudby - Olivier Messiaen. Svojou tvorbou obdivuhod
ným spôsobom využil ten zvykový materiál, ktorý v or

--gane je, ale ktorý si doposiaľ nikto nevšimol: zvláštne 
kombinácie registrov, spôsob hry, ktoré sa doposiaľ po
važovali za neorganové a pod. Messiaen uskutočnil vo 
vývoji organového umenia v 20. storočí epochálny pre
lom. ktorý je porovnateľný s významom Bachovým. 

Partitúry súťažných hudobných diel a rukopisy 
muzlkologických prác treba zaslať Ministerstvu kul· 
túry SSR, Správe umenia. Bratislava, Suvorovova 16 
do :u. marca 1970. 

Vynikajúce interpreta.čné výkony budú odmenené 
prémiami 

I. v kategórii sólistickej a komornej 
interpretácie vo výške 20 000,- Kčs 

15 000,- Kčs 
10 000,- Kčs 

Súťažné diela posúdi v každej kategórii príslušná 
porota, vymenovaná Ministerstvom kultúry SSR na 
návrh Zväzu slovenských skladateľov. ll. v kategórii hudobných telies 

vo výške Víťazné diela budú odmenené cenami: 40 000,- Kčs 
30 000,- Kčs 
20 000,- Kčs 

I. kategória L ce.na. 40 000,- Kčs 
2. cena 30 000,- Kčs 

e Ktorí sú - popri Messiaenovi - vaši obľúbenf au
tori? 

3. cena 20 000,- Kčs Minister stvo kultúry SSH vyhlási výsledky hodno
tenia a prémie udelí do 30. novembra 1970. 

Bach a Messiaen v prvom rade. No vci všetkom, čo 
naštudujem, hoci a j vyslovene z povinnosti, sa nakoniec 
psychicky hlboko a úprimne angažujem. Niet skladby, 
v ktorej hy sa nedalo nájsť niečo pekné. e Koho si v súčasnosti najväčšmi ceníte spomedzi 
svojich kolegov vo svete? 

ll. kategória 

III. kategória 

l . cena 
2. cena 
3. cena 
l. cena 
2. cena 
3. cena 

20000,- Kčs 
15 ooo.~ Kčs 
10 000,- Kčs 
20 000,- Kčs 
15 000,- Kčs 
10 000,- Kčs 

III. 
l. Ministerstvo kultúry SSU si vyhradzuje ceny 

a prémie neudeliť, alebo rozdeliť. 
2. Autorské práva k dielam ako aj práva k ume

leckým výkonom zos távajú udelením cien alebo pré
mií nedotknuté. 

Niektoré osobnosti sú svojou umeleckou potenciou, 
or iginalit ou a úrovňou svojich interpretačných názorov 

·a t ým, čo znamenajú pre vývoj organového . umenia, 
povznesené nad každú kritiku. Takýmito sú napr. Flor 
Peet er s, Marcel Dupré, Helmuth Walcha, Fernando Ger
mani. Sú to absolútne vrcholy organového umenia -
i keď s a kritici často rozčuľujú, že už nehrajú tak čisto, 
ako pred rokmi. 

Ministerstvo kultúry SSR vyhlási výsledok súťaže 
a ceny udelí do 31. mája 1970. 

3. Otázky neupravené súťažnými podmienkami sa 
budú riešiť podľa všeobecných predpis ov alebo 
v zmysle ust álených súťažných zvyklostí. Všetky 
spory, J<toré sa týkajú umeleckej stránky súťaže, 
výkll!du súťažného poriadku a súťažných podmieno!>, 
rozhoduje s konečnou platno sťou Ministerstvo kul 
túry SSR. 

Zväz slo\l'enských skladateľov, československý roz
hlas, českoslovensl'á televízia a Supraphon zabez
pečia primerané uplatnenie víťazných diel vo svojej 
programovej, vydavateľskej, propagačnej a inej č in
nosti. 

e Aké sú vaše osobné skúsenosti s kritikou? Stáva 
sa väm, že sa je j súdy zhodujú s vaším vlastným seba
hodnotením? Z OBSAHU 

2. čfSLA 
Najviac sa t eším, ak s a kritikovi podarí vystihnúť 

môj zámer, to, čo som svojím výkonom chcel dať najavo. 
Ideálom by bolo, keby kritika vedela aj konštrukt ív
nym spôsobom int erpreta konkrétne upozomiť. Dodnes 
s i spomínam, ako mi asi pred dvanástimi rokmi pomohla 
takáto kr itika od Ladislava Dóšu v Slovenskej hudbe. 
Koľko je takýchto kritík? Tohto roku som mal v za
hraničí 21 koncertov. Z toho je asi 100 kritík. A spo
medzi nich sú dve také, z ktorych vyplynie pre_. mňa 
do budúcnosti dobré· ponaučenie. Kritika zo Sclileswigu má 
napr. výhrady voci zloženiu programu. Signalizuje to 
zre jme in,ý vkus a ment alitu, pret ože za ten istý pro-

"=" gram ,·hy ma u nás kritici zaručene chválili. Tento .mo
. ... ment j e neobyčajne dôležitý - ináč musím zostaviť p ro

gram pre Sovietsky zväz, ináč pre Itáliu, festivalové 
vystúpenie s i zase vyžaduje inú zostavu progr amu. 

Ľuba Baricová 
o svojich spevác~ 
kych sk úsenostiqch 
O'' Porí'l'ciä' na . 'p.o-

sledné pražské 
inscenácie G!iD Krá l' 
soulu {!ffil Návrat 

»Cool" školy? @ 

Sága Bee Gees 
pokračuje. . . ~ 
Americké hudobné 
pozadie ~~ Najväčší 
muzikál XX. storo
čia ? 

e· Postupne si teda zmapovávate terén. Myslím, že to 
bude pomaly celá Európa ... 

.. . dúfajme. e A v ktorom období svojej činnosti ste mali pocit 
najväčšieho vnútorného uspokojenia? 

Myslím, že to boio práve v tomt o r oku. Mal som 8 za
hraničných zájazdov, hral som na piatich medzináro~~ 
ných festivaloch, doma som dostal Kafendovu cenu, moJ 
žiak Rusó vyhral na súťaži mladých organistov v Brati
s•lave uviedol som v Br atislave svet ovú premiéru orga
nového koncertu Charlesa Chayna atd'. 

Žilinská prehliadka 
Každoročná prehliadka slovenského 

koncertného umenia poriadaná Zväzom 
slovenských skladateľov v spolupr áci s 
Domom odbor ov a Konzer vatóriom v Ži· 
line s l už z!skala medzi žilinským obe
censtvom svojich milovn!kov. 

v rámc! tohtoročnej prehliadky usku
točnil sa dňa 17. decembra 1969 v evan· 
jelickom kostole v Žiline organový kon
cert, na ktorom sa predstavil sólista 
Slovenskej filharmónie dr. Ferdinand 
Klinda. Na programe boli d iela J. S. Ba
cha, M. černohorského, J. K. Kuchai'a, 
ďalej Plece he roique C. Francka a Pre
lúdium a fúga na meno Bach Franza 
Liszta. Dr. Ferdinand Klinda je jedným 
z tých umelcov, ktor!_ vďaka. svojej. ve~· ~ 
kej koncertnej skusenostt. ~oda~a.JU 
vždy maximum toho. čo vedta, 1 keď 1m 
v tom mnohokrát (ako i v tomto prí
pade) objekt ívne ťažkosti zabraňuj ú. 
Mám na 'mysli nie veľmi vyhovu júci 
pri.estor evanjelického kostola, v kto
rom zvuk postráda svoju šírku. I ked 
je potešiteľn é , že sa v poslednom ča~e 
v širšej miere ;zaviedlo kon~erto~at;te 
v kostoloch a t ým sa utvor tla dalsia 
možnosť š írenia org;mového umenia a 
uplatnenia našich talentovaných orga
nistov, na druhej strane vš ak treba trp
ko poznamenať, že na Slovensku náj· 

deme v chrámoch len vel'mi málo nä~ 
strojov vybavených pre prednes nároč
nejších skladieb. Ide o závažný prob
lém. Nedostatok vhodných regis trov nú
ti interpreta prispôsobovať registráciu 
do takej miery, že z pôvodnej s kladby 
zostane Iba torzo. Na tieto okolnosti 
pamät al dr. Klinda . pri zostavovan! 
programu koncertu, v ktorom domino
vali diela starých majstrov baroka, na
koľko baroková hudba nie je taká ná
ročná voči organu po fa rebnej strán
ke. Výkon dr. Klindu t reba hodnotiť 
veľmi kladne. Bachove chorálové pre
dohry odzneli v štýlovom a vyrovnanom 
prednese. Azda viac vyľovnanosti a ma
jest átnosti chýbalo úvodnej Bachove,j 
Toccate a fúge d mol. čo však treba 
ospravedlniť tým, že in terpret je práve 
v úvode do urči tej mier y improvizáto
rom v zvukových možnostiach. černe
horského Toc9ata a fúga vyzne la opäť 
veľmi disciplinovane, s dôkladným vy
kreslením detailov. so zmyslom pre do
konalú vnútornú výstavbu diela. V zá
verečnom P relúdiu a fúge na meno 
Bach dr. Klinda v plnej miere potvrdil 
svoju vysokú technickú úroveň, muzi
kantskú vyspelosť. Celé dielo dokreslil 
plastickou agog ikou a určitou dávkou 
pátosu. 

Lisztovo Prelúdium bolo skutočným 
vyvrcholen!m večera, ktorý tak veľmi 
vhodne zapadol do predvianočnej atmo
sféry. - jk-
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e Za d l horočné umelecké výkony v obl ast i divadelníctva ude lila vláda SSR čestný 
titul Zaslúži .. umelec sólistom opery SND v Bratislave Anne Martvoňovej a Jurajovi 
Martvoiíovi ako a;j sólistke Novej scény v Brati slav!' Gizele Živojnovičovej-Veclovej. 
Dipldmy im 8. januára t. r. odovzda l minister kultú:•y SSR - Miros lav Válek. 

e V d vojčísle HŽ, ktoré vyšlo ako posledné v mnnliom roku, sme mali uverejnený 
článok Olomouc v znamení sociológie od M. Svobodovej. K viacerým témam semináru, 
o ktorých sa hovorilo v spomínanom re ferá te, sa ešte podrobnejšie vrátime pre ich 
zaujímavosť. Zatiaľ by sme chceli iba opraviť nesprávnu informáciu autorky, ktorá 
uvádza, že s lovné relácie tvoria vo vys ielani nj zhlasu 75% a hudobné 25 % vysie
lacieho času . Redaktor bratislavského r ozhlasu F. Braniš priniesol presné znenie 
refeŕátu, z k tor ého autorka čerpala infot mácie. Spr ávne majú byť t ieto pomery uve
de né iba pre časový úsek od 16,00 clo 19,00 hodiny. 

.. ' '-
. Histpria výroby 

klavl rov na Slo- · 
vensku nie j e do
teraz spracovaf!á. 
aj keď si túto po
zornosť plne za-

ZABUDNUTÉ REMESLO? 
s lúži. Hadi by sme preto uvied li výsled
ky dote rajšieho bádania v súvislost ! s · 
pripr avovanou št údiou o tradícii výro
by klavírov. 

Pokiaľ ide o hlavné mesto Slovenska, 
zistili sme u bratislavských opravárov. 
že tu existovala firma Kubíček, kt orá 
vyrábala pre obchodníka Košťá la ná
stroje značky Bar calora a tiež Record 
a to až do doby znťjrodnenia. Imrich 
Jakab, (Kultúra 98 ), vyrobil menší po
čet pianín značky I. Jakab, Lyra a Or 
chestrola. Informáciu máme z toho isté
ho prameňa. V budapeštianskom ume
lecko-priemys lovom múzeu majú do
dnes klavír s označením Johann Georg 
Klčckner. Press burg.· Naproti tomu fir
ma Karl Klockner stavala v súčasnej 
dobe iba or gany. V adresári čs. prie
myslu z roku 1949 je uvedená f irma 
štefan Ni č, výroba a sklad plan, pianín 
a harmónií, Ventúrs ka ( Jiráskova) 20. 
Bratislavsk! opravári nás ďalej upozor 
nili na fi rmu Károlyi Schmidt, Pozsony, 
ktorá vyrába la klavíry i planina a ďa
lej na firmu Anton Schonhoffer, tová
reň na organy, založenú v r . 1883, kto 
r á vyrábq.la organy, klavíry, pianína 
(z toho n iekoľko dvojmanuálových) a 
harmóniá. A Schänhoffer zostavil aj 
štvrťtónové harmónium pre bohos lo
vecký seminár. Viliam Schonhoffer, kto 
rý mal výrobu na Primaciálnom námes
tí, postavil menší počet harmónií a kla
vírov pod značkou Pianora. V de Wito
vom adresári (Paul de Wiťs Welt
adressbuch der Musikinstrumenten- In· 
dustrie, 1925) a vo fr ancúzskom adre 
sári (Musique Adresses Universal, 1930, 
Annuair e International du Commerce de 
Musigue ), je uvedená firma Johann 
Werner, I<lavier-Bauer a v Musique 
Adresses Universal je ďalšia firma Pe-

ter Werner's Sohn, Klavier -Macher. Po
dl'a informácie mest ského archívu v 
Bratis lave bo li obidve firmy na Hviez
doslavovom námestí 32. Adresár čs. 
priemyslu z roku 1949 uvádza na tejt o 
adrese Klavírny dom Werner. Podľa 
svedectiev bratislavských opravárov vy
rábal Peter Werner a syn Johann v 
Bratislave v bývalých Palackého sa
doch 32 (teraz Hviezdoslavovo nám.) 
pianína, koncertné klavlry a cimbaly. 
Pôvodná firma bola založená roku 1839. 
Zrejme ide o dve fil'my, neskoršie spo
Jené. 

Podl'a oznámenia okresného archívu 
v Nitre staval pravdepodobne klavíry a 
pianína klavírn ik Pokorný, ktorý prišiel 
z Moravy. Ďalším zi sťovaním sa však 
nepodarilo potvrdi ť t úto informáciu. (V 
Nitre bola firma O. Važanský, na býv. 
Školskej ulici , staviteľ 'organov a klaví-
rov.) · 
Podľa zistenia okresného archívu Stll 

val klavíry a pianína v Nových Zámkoch 
František Tettinger . V Prešove bola 
firma Július Guna, Or gel - , Harmonium 
- und Klavier-Fabrik, Eperjes. Zomrel 
v roku 1959. V Trenčíne bola f irmll 
Camill Hipka, Klavier-Macher, Trent
schin. ):"irmu uvádzajú obidva zahra
ničné adresáre, ktorých existenciu po
tvrdil okresný archív. Bezpečne však 
nie ;je dokázané, či skutočne stavala 
klavíry a pianína. Múzeum v Kežmarku 
má vo svojich zbierkach klav!r, ktorý 
vyrobil v rokoch 1820-1830 posledný 
výrobca klavírov na Spiši Karol Roth. 
Bližšie podrobnosti o výrobe klavírov 
na Spiši sme ani viacerými dopytmi 
u prísluš ných činiteľov nezisti li. 

Bolo by iste zaujímavé, keby povo
laní odborníci mohli . naše informácie 
doplqiť. V. s. 

časopis Hudobný život vstupuje do svojho druhého ročníka. Pre našich no
vých čitateľov a záujemcov u verej iíujeme prihlášku na odber Hudobného 
život a. Prihl!lšky zasieľajte priamo na adminis tráciu časopisu Hudobný ži· 
vot , Bratislava, ul. Čs) . armády 20/a. · 
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V dávneJšom liste :t Maďarska som 
spomlnala, že sa chcem zvlášť zmieniť 
o maďarskom hudobnom školstve a sys
téme hudobnej výchovy, ktorý musi 
každého cudzinca uviesť do nadšenia. 
Slováka hlavne preto, že zažil školskú 
reformu, ktorá na dlhé roky ochro
mila ďalší ro:~:voj hudobnosti mládeže 
a v dôsledkoch aj estetickú výchovu 
vôbec. 
Maďarský skladateľ a hudobný vy

chovávateľ svojho nú rocta Zoltán Ko 
dály kedysi vyhlásil, že nestačí od
strániť analfabetizmus, ale že je ho 
nutné odstrániť aj v hudbe. Na jeseň 
roku 1945 položil v Pécsi základy mo
dernej hudobnej výchovy, V nej naj 
väčšiu pozornosť venova l hudobnej 
predvýchove, zvlášť v intonácii, rytme, 
v harmonickom citení i formách. Ak 
sa dnes povie "Kodályho systém", myslí 
sa na solfežovú výchovu, no zabúda sa, 
že to je len jedna časť celého systé
mu - i kecľ nikto nepopiera, že tá 
najdôležitejšia. Mala som možnosť nav
štíviť v Maďarsku hodiny hudobnej vý
chovy, ako aj koncerty v rámci Jeunes
ses· Musicales. na ktorých sa mi iba 
potvrdilo, že naši blizki susedia ne
badane pokročilí o mlľové kroky vpred 
a protihodnotou za to sú plné kon
cer tné sály mladých ľudí a v druhom 
rade nepochybne citlivejš ia generácia, 
než aká vyrastá - naprik lad - u nás. 

Na škole Bélu Bart ók a 

Maďarské ministerstvo kultúry mi 
sprostredkovalo návštevu 
Strednej odbornej hudob
nej školy Bélu Bartóka -
akéhosi hudobného gymná
zia, kde som hovorila so 
zástupcom riadite,ľa školy 
Miklósom Péterom a zú
častnila som sa na hodine 
solfežovej . výučby, ktorú 
viedol profesor Ferenc Vá
ry. Neviem, či na túto ško
lu posielajú oficiálnych 
hosti a teda nemô~em po
súdiť, v čom sa odlišuje od 
bežných h udobných gymná
zií - alebo ako Maďari ho
voria - stredných odbor
ných hudobných škôl. Cel
kove možno maďarské hu
dobné školstvo rozdeliť na 
niekoľko typov škôl. V pr
vom rade sú to školy typu našich ĽšU, 
ktoré vychovávajú asi 50 tisic žiakov 
a vyučujú predovšetkým nástrojovej 
hudbe. Druhým . typom sú "školy spe
vu", kde sa v prvých štyroch t riedach 
učí hudobná výchova 6 hodín týždenne 
plus zborový spev a v piatom až ôsmom 
ročníku j e hudobná výchova 4 hodiny 
týždenne plus zborový spev. Takýchto 
škôl je asi 120. Posledným stupňom je 
takzvaná nástrojová škola - alebo už 
spomínaná stredná odborná hudobná 
škola s maturitou, na ktorej dostávajú 
š tudenti okrem hudobnej výchovy aj 
všeobecné vzdelanie ukončené maturi
tou. Po skončení sa hlásia buď na ne
hudobné vy~oké školy. a lebo na hu
dobmí akaďémtu, resp. 'na Vysoké pe
dagogické školy. Pravdaže, štúdium na 
'vysokých pedagogických školách . je 
dvújpre.dmetové, ale v praxi absolvent 
obyčajne uplatní len hudobnú výchovu 
- teda pravý opak stavu u nás, kde 
vysokoškolský vzdelaný pedagóg hu
dobnej výchovy si musi naháňať hodi
ny na inom predmete. Okrem budapeš
tianskej s trednej odbornej hudobnej 
ško)y ,je na vid ieku ešte päť škôl tohto 
typu. Starosti pravdaže sú aj tu -
hlavne s vybavenim školských budov a 
internátov (mimochodom, škola spomí
naného typu má vlastný internát iba v 
Debrecíne). 

Škola sa modet·nizuJe 

a prispôsobuje .súčasným hudobným 
tendenciám. Pred štyrmi rokmi tu za
viedli výchovu džezových hráčov. Na
koľko na vysokej škole sa tento odbor 
neprednáša, prichádzajú sem aj vyso
koškoláci. Počet posluchačóv tohto od
boru je 50-60. Celkove má škola 600 
žiakov, z toho 150 ich ročne absolvu je. 

Spýtala som sa Miklósa Pé tera, či Ko
dályho metódu dnes nepoyažujú za s tr
nulú. Rezolútne poprel takúto možnost 
a zdôraznil, že Kodályho systém je zá
kladom: na ktorom sa tľalej pracuje. 
Solľežového vyučovania som sa zúčast
nila v 3. ročníku spomínanej školy a 
stručný opis jednej hodiny podám 
aspoň v niekoľkých vetách. 

Po rozcvičke, v ktorej žiaci určovali 
obraty akordov, udával pedagóg tóny, 
od ktorých jednotlivci spievali rôzne in
tervaly. Preskúšaniu žiakov mal slúžiť 
sluchový diktát, v ktorom žiaci zapísali 
Menuet J. S. Bacha - prof. Ferenc 
Váry im udal violový kl'úč, povedal, že 
skladba má jeden krížik - a dosť. 
Väčšina žiakov zapísala skladbu bez
chybne - pc dvoch-troch prehratiach. 
Ďalšia časť triedy mala ,jednu-dve chy
by. Najhoršia známka bola štvorka -
čo je u n~s dvojka. Potom nasledovala 
solmizácia zo zvláštnych dvojhlasých 
spevných cvičení od Zoltána Kodályho 
a z Ber talottiho. Boli to väčšinou cvi
čenia 7 domácich úloh, no aj tak bolo 
obdivuhodné rýchle orientovanie sa v 
bohatých ,rytmoch a v rôznych kľúčoch. 
Veľa cvičeni holo takých, kde boli iba 
rytmické hodnoty a solmizačné slabiky. 
"Hodina" bola vlastne dvojhodinovkou 
- bez akejkoľvek prestávky. Na štu
dentoch nebolo vidnQ únavu ani nechuť. 

V sobotu sa vyučuje 

zdôraznila mi moja sprievodkyňa, pani 
Marta Vinkó. Maďarsk! pedagógovia, a le 
i rodičia si zrejme uved·omujú, že sys
tém voľných sobôt nemusi byť pre deti 
odpočinkom, ale prllve naopak - zna
mená zaťaženie ich nervovej sústavy, 
ak uvážime množstvo poznatkov, ktoré 
im súčasná škola poskyt uje. A zatiaľ čo 

my špiritizujeme, čl naše deti majú mať 
v 6. až 9. ročníku jednu alebo dve ho-

diny hudobnej výchovy, v Maďarsku 
stačia na štyr i hodiny a okrem toho 
nezaostávajú ani v ostatných prédme
toch. Nerobim si nárok na ucelené hod
notenie maďarských kladov a záporov, 
nemala som možnosť podrobnejšie pre
študovať systém hudobnej výchovy na 
ostatných školách (bez rozšírenej hu
dobnej výchovy), no to, čo som sa do
zvedela, je obdivuhodné. 

Je1,1nesses Mus icales de Hongrie 

Druhým hudobným maďars~ým zázra
kom je Hudobná mládež alebo Jeunes
ses Musicales de Hongrie. Navšt ívila 
som v Budapešti Marianne Havas, kto
rá je dušou maďarskej JM. Hovor ila 
ml, že už v roku 1953 sa začali z inicia
tívy f ilharmóÚie ·mládežnícke abonentné 
koncerty. Po oslobodení sa zmenilo pub
likum, sály "zívali" prázdnotou, a preto 
bolo treba vychovať hudobný dorast. 
Podujatia boli · -ce lkom mimo medziná
rodnej organizácie JM. V septembri 
1953 bol prvý koncert pre základné 
školy · vo veľkej sále Zeneakadémie. Or
ganizovali vtedy 500 mladých z Buda
péšti. V tohtoročnej sezóne poriada JM 
v ce lom Maďarsku 1000 koncertov. Nav
števuje ich s totis!c mladých. Veľkú po
moc pri organizovan! koncertov majú 
poriadatelia u profesorov a učiteľov 
hudby. Dôležité je, že dramaturgicky od 
začiatku rozdelili koncerty podľa veku 
a nie záujmu. Každá vrstvä má vypra
covanú sériu koncertov s inou temati
kou. Celkove je 9 sér ii. 

Prvá séria má näzov Naši skladate
lia. Jeden koncer t z t e jto série vidí v 
Budapešti 8400 de ti, pretože koncerty 
sa viackrát opakujú. (Anglický sklada
teľ Benjamin Britten sľúbil práve pre 
týchto poslucháčov detskú operu, ktorú 
tu majú zahrať asi desaťkrát.) Hudba 
nášho storočia - to je názov druhej 
série určenej pre det i s rozšíreným 
vyučovanim hudobnej výchovy. Na kon
certe t e jto série som sa osobne zú
častnila a pr iznám sa, že to bol najsil
nejší zážitok z mojej návštevy v Buda
pešti, napriek tomu, že som vide la rad 
zaujímavých inscenácii a koncertov. 
Osem-desaťročné deti počúvali Stravin-

l Na maďarských koncer toch Hudob
nej mládeže dostávajú det i do r úk 
aj ueťmi vkusne t;yriešené bulletiny, 
vo vnútri ktor ých je veľa hudobných 

ukážok zo skladieb pre deti. 

ského Dychový 'oktet a zborový kon
cert zo· s.účasnej maďarskej vokálnej 
tvorby; Konferenciér vedel prís.~upným 
spôsobom ·svojich malých pQslucháčov 

l 
upútať a zapojiť ich do diania vhodne 
kladenými otázkami. Pýtal sa, či deti 
v novinách číta li , kto z významných 
maďarských skladateľov mal j ubileum, 
prípadne, ktorý hudobný vedec nedáv
no zomrel a pod. Za každú správnu od
poveď dostali deti abonentku na cľalši e 
koncerty. Mali ste vidieť ten les zdvih
nutých rúk! (Pričom v jednom prípade 
sa prílišná snaha malému poslucháčovi 
nevyplatila - a tak povediac "strelil" 
vedľa. No nič .sa nestalo - "p,rogram" 
pokračov.al . ďalej). Jeho vyvrcholenie 
!Jastalo vtédy, . keď konferencier pred
stavil skladateľa Lajosa Bárdosa, ktorý 
so svojou prebohatou rodinou sedel v 
čestnej lóžL Malä " finta", ktorej zmys
lor{l bolo, aby detľ niečo za,spievali skla
_dateľovi z' jeho• ťvorby, •vyústila v spo
mí!laný 1wzabúdnuteľný záž itok Počuť 
spie\,ať · naraz seden:tsto detí - už sa
mé osebe '' je 'neopakovateľné. Ale ak 
popri tqm ·:·viete', :· žé " deti · spievajú po 
prvý raz skladlíičl<u, ktorú im skladateľ 
venoval a ktorá .'je vytlačená v progra
me - najprv na· so.linizačné s labiky, ne
skôr ako rytmickú .recitáCiu, · spev na 
text, napokon dvoj-t roj až päťhlasý ká
non - teda tento dojem je nielen ne
zabudnuteľný, ale bez všetkej sentimen
tality vháňa slzy do očú aj ostrieľanej
ším koncertným kozákom. človek, kto
rý počul veľa pochvalného\(ale aj nie
koľko skeptických hlasov) o Kodályho 
metóde vyučovania hudobnej výchovy, 
pochop! zrazu skutočnú geniálnosť t oh
to systému, tejto snahy o hudobno
esteticKú výcho'vu národa. ' 

Prejdime - äspó,ň. informatívne - k 
ďalš!m sériám koncertov pre mlád€ž: 
zvláštne podujatiá SÚ pre žiakoy/' stred
ných odborných š kôl - tematika nie 
je vyhradená, koncerty nadväzujú na 
literärne vedomosti študentov - hrá sa 
im napr. hudba z čajkovského Eugena 
Onegina, z Pikovej dámy, časté sú aj 
koncerty z džezu. Cieľom je - pobaviť 
a príjemne vypln iť voľný čas dorasta
júcej mládeže. 

štvrtou sériou sú t ri koncerty pre 
stredoškolskú mládež - účinkuje na 
nich symfonický stredoškolský orches
ter zložený z amatérov. Len pre zauj!-

mavosť - účinkoval s ním už aj 
l. Oistrach ... 

Piatu až ôsmu sériu tvoria koncerty 
pre vysokoškolákov. Sú to väčšinôu 
atraktlvne komorné koncer ty (hrá na 
nich napr. sovietske ženské harfové 
kvarteto, juhos lovanský koncer tný gita
rista, spevácke hviezdy zo zahraničia 
ap .... .) . 

Deviata séri a je určená mimor iadne 
vyspelým univerzitným poslucháčom, 
ktor[ nepotrebujú k počúvaniu hudby 
konferans. Dokážu zaplniť 2400- miestne 
Erkelovo divadlo. Každý z týchto kon
certov je vlastne opakovaním koncertu 
pre dospelých. 

Záujem nie je vyvolaný umelo - ne~ 
jakým "ulievanim" sa z vyučovania. 
Všetky koncerty JM sú mimo vyučova
nia - v sobotu popoludní a v nedeľu 
predpoludním i popoludnf. 

Kluby priateľov hudby 
. . 

Ešte jedna zvláštnosť je v maďar
skom hudobnom živote. Pred desiatimi 
rokmi sa začali zakladať prvé Kluby 
mladých priateľov hudby. Len v Buda
pešti ich je dvadsať. Sústreďujú sa tu 
deti s mimoriadnym záujmom o hudbu, 
pre ktoré sa raz mesačne poriada be
seda (medzi dvoma koncertami) , ktorej 
sa zúčastni domáci alebo zahraničný 
hosť. Okrem toho si tu deti hrajú na 
nástrojoch, spievajú - jeden z týchto 
klubov je prisne výberový a jeho zbor 
som počula 'na zvláštnom koncerte, kto
rý bol usporiadaný pred· jeho odchodom 
do Belgicka, k·de bol v dňoch 1Z.- 20. 
novembra Týždeň maďarskej mládeže. 
Koncert bol': v· intímnom a elegantnom 
prostr:edí · Klubu umelcov pre .. pozva
ných· hostí. Zišli sa t u · nie lén rodičia, 
ale i celá · "elita" vedenia maďarskej 
Hudobnej mládeže, · ·ktorá si prišla 
skontrolovať svojich reprezentantov pre 
cudzinu. Bol· to výborný a kvalitný kon
cert'- vedľa• mňa ·sediaca pani· Hava
sová· ·Si neodpust ila : za§epkať mi po
známku: - 1líto .m-Já.dénci a d ievčatá 
vyrástli na našich "detských'~ ·koncer.-
tcmh.. .·, . 

Zopvu - bez sentimentality a .t;~ek:ri,
tického ' obdivu som si pomysl'e·la:: Akí 
sú to: ó~div,uhoct_nl . a zapálení ľudia . ak 
začínali z ničoho a.: prišli až sem! ·Aký 
to bude za päť ·rokov · obdivuhodný · ná- . 
rod, ak mu vyrast!j: g.e11erijcia, ktorá sa 
učí cítiť a . myslieť : c~7. hu~! bt~ ! . . 

~, . . ~ ' . .. r •"' · ,·- .. r ·~·· .. 
Koniec ,sponHenl)~ . ... : .. ;> .. )) . . . .. - . ~, 

je vždy veľmi relat!vny. čl;vJ·k . ;á(~d;d~ 
ku nim vracia, spomlna na · mnoJié ·v:é'c!; 
pre ktoré už niet miesta na papíei'i ..:... 
na návštevu Bartókovho archívu a roz
hovor s jeho, vedeckým tajomníkom 
dr. Zol tánom Falvym, ktorý spomínal 
na spolupr?cu so Slovákmi pri organi
zovaní výstavy Béla Bartók a Slovensko. 
Rozprával mi o plánoch na usporiadanie 

l Pohľad na Bartókov archív v Bu-
dapešti. 

putovných výstav pri priležitostí blí
žiaceho sa 25. výročia úmrtia skladate 
ľa, o ·spolupráci na maďarsko-sloven
skom filme o B. Bartókovi i plánoch 
archivu, ktorý som našla práve v sta
ve renovácie. Budapešť nemá také skve
lé hudobné múzeá ako Praha, a le zdä 
sa, že sa tu všeličo· doháňa . a plány, 
o ktorých sme hovorili, tomu iba na
svedčujú. 

Veľa - veľmi veľa som nevidela; ne 
počula, nedozvedela sa, lebo ~· veď 
uznáte, sedem krátkych dn i' je v.el:m i 
málo na spoznanie kladov a ktovie, 
možno aj záporov, ktoré sú všade na 
svete t rochu v ús tran! a "mimo cudz i
neckého ruchu". Tým však, pravdaže, 
ani najmenej nechcem znižovať . poznat
ky z obdivuhodného maďarského hu
dobného života, k torý - hoci .je ,.za 
humnami", _veľakrát zost áva pre našin
ca Iba objavovan!m dômyselnej a cie
ľavedomo .. postavenej stavebnice s veľ

. mi . pevným základom. 

Tereza Ursínyová 


