
K l OO. výročiu narodenia V. l. Lenina 

Som jednoduchým. priateľom hudby 

Pred 100 rokmi, 22 apríla 1870 na• 
rodil sa u Simbirsku, u rodine pokr o
kového ruského peda.g6ga Vladimír Iljič 
Vljanov. 

Lenin bol predo v.~etkým revolúcioná
rom, rozvážnym a uznávaným !iodcom 
nielen rusJ.;ého, ale t medzinú.rodného 
revol !tčnélw hnutiu. neohrozeným fJOjov
nJkpm za nov.Q spoločenský socialistic:
ký poriadok. vetl.:ým propagátorom, 
st,rážcom a pokračormtefom ideí Karla 
Marxa a Fridricha Enyelsa . Patril však 
k teJ plejáde uel'kfÍcll re11olucio11árotJ. 
ktorí malt r·adt umente po celý žwot 
V roku 1905 .o rozhovore s· Lunačarslcým 
povedal: .. Akým púiavým· odborom sú 
dejiny umenia! Co je tu. práce pre rnar 
:x;istu! Včera som nemohol zaspať do 
rána, stále som prezeral jednu knihu 
za druhou A mrzelo ma, že som do
teraz nemal a nebudem mať čas zaobe
rať sa umením." I tak sa však otázka-

mi umenia a kultúry zaoberal so znač
nou intenzitou, predov~etkým z hľa
diska politického: zamýšľal sa nad otáz
kou sociálnej poclmieneno11ti umenia, 
nad Jeho podstatou a 11loltort v živote 
.~poločnosti, nad v{JzrWmom kultúrneho 
odka;m pre no1>1í socialisl icktí spoloč
nosť : vyzdvthoval predovšetkým .tie 
stránky umenia, ktoré .~1í pre boj robot
níckej t·riedy aktuálne a l;:toré môžu 
napomáhať triedrtemn l10ju a politickej 
V!íchove pi'Ucujríc ich más. A po Októb
r i, v januú.ri 1918, kedy mladému štátu 
vytyi:uje aj tézy. že ,.všet1c,1 vymože
nosti kultúry .~a stami majetkom ľu 
du" a že ,,nikdy nebude l'udský dômysel 
a gétlius zneužitý k násiliu a lc vyko 
risťovaniu", zamýšľa sa nad otázkami, 
ako využi! všetky oblasti d ttehovného 
života - a teda t umenie - pri socia
listickom btulo/lurtí. ako r·ealizovať a rm:
víjaľ zásadlt, žP "wnenie 11atrí ľudu", 
že .. musí zapustiť r'o najhlbšie korene 
v .~iro~·ýclt vrsi vác ll pracujúcich". že 
ľud •1wsí wneniu rozumieť a milovať ho 
a umenie ho nwsí zjednocovať a d11íhat' 
v jehn cítení. myslení a chcer1í." 

K tým dmhom umenia. ku kto rým 
mal Lenin zvláU hortíci vzt'ah, patrila 
olcrem literatúry aj hudba. Leninova lás
ka k hudbe mala silné rodinné korene. 
Patnla k najmiWm záľubám jeho mat
ky, ktorá ju nielen milovala, ale bola 
aj 11eľm1 clobrotl klaviristkou. Rada hra
la a spievala staré .roma11ce i operné 
árie. jej spev 'a hra $pŕisobili iej deťom 
uefa radnst ný clt r·llní[ a radi irL počtí
oali Láska T.· hrtdlrť< sa preniesla •1.a 
dcéru Oľgu /ljičovnu. ktorá. hrala veľmt 
dobre na klavíri a na lfla,dimíra lljiča, 

obdll.>ltjtíc:eho Vlftr ualost' st!Ojei se.~trt;. 

pri hre ktoref .~i rlid Ul.~pieual .Sám 
sa učil hre na klcmír i - . a to so znač 

ným ríspechom . Akn spomínal ieho 
mlad.~i lm1l', mal Vla<ifmír lljič Vfjlwrn.Jj 
sluch Kecr Pstrípil na ~ymnázlum, za 
nechal . hnt na klCWÍr - (JSi . preto. že 
podľahol obecne platnej mienke l/Ích 

(Pokračovanie na 8. str.) 
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ZASADAL ZSS 
Clenov!a Zväzu slovenských skladatelov zišli za d1~ a 17. aprUa 1970 

na výročnom Valnom :zJhromaždení. Správu Výboru ZSS predniesol jeho 
podp redseda zas!. umelec Ladislav Slovák • . Za nového pred~edu Zväzu 
slovenských sldadatefov zvoliln zhromaždenie prof. dr. Otu Ferenczyho. 

Uznesen•e Valného zhromažde~ia ZSS 
Clenovia ZSS na Valnom zht·nmaždení diía 14. IV 1~70 v Brntislav0: 

1. pJ•ev!EJdll hodno tenie svojej p l·úce za ·posledné roKy, najmä . za obdobie , 
konštltuovan .ia samosta tnélln národ n ého Zväzu slovensl1ých · sklada · . 
telov; . . 

2. schváli!l správu vyp racovan ú a predloženú Výbqrom ~SS a pr ijlmajú 
v nej ·· obs iahnuté návrhy na revolwvan.ie ,. tý~ll polit~clt ý c,Jl i , kultúmo · 
politických preh lásení a stanovisl< Zvllzu v pos lednom obd.obf, l<tor~ 
sa pri retrospekt!vnej analýze ukázali a lw .nep r imerané a chy bné; 

~- schva rujó v správe navrhovanú koncepciu .zvtlzovej p race i platformu 
spolup ráce so s tranlckyml a štá tnymi orgánmi, spočlvajúcu v pozi
tívnom u akt!vnom postoj!; 

4. prijull správu kontrolne) a revízne j ko misie a zt~väzujú OL'gány ZSS 
L sekretariát, aby v termlnocll navrhovaných . lwmisiou odstránili 
všetky zistené nedostatky; 

5 zaväzujú Výbor ZSS 1 výbory sekcii vypracovať do llBslodu júceho Val
ného zhromaždenia analýzu činnosti Zväzu od jeho vzniku ctotines 
a z tejto analýzy objektrvne vyvodiť pomer kl adných l záporný strá
nok doterajšieho vývoja slovenskej hu(!obne) kurtúry; 

6. zaväzujú Výbor ZSS doriešiť a postaviť na· pevný základ· vztahy ku 
sl<lada telsl<ým zväzom v socialist ických k.rajinár.h l ku zvilz.om v zá- · 
padnýcli krajinách tak, aby sa ZSS !!•vale a ak ltvn e začlenil do me
dzinárodného systému výmeny nudobno-ume!ecl{ýcll a hudobno-vedec
l{ých hodnôt. 

7. zav!lzújú 'Výbor ZSS, aby v IHlJ bf!žiiom o bdo hf obnovil styky s part
nel's f<ým svazem Ceských skladatel\J na federálnej úl'ovni a napomá
ha l st anoveniu pevných · R obojstranne pl'i jateiných a výhodnýc1h zá 
sad spol upráce; 

8. zav!lztJjú výbory sekcH i Výbor ZSS v budúcej práci sek ci! ešte vý
raznejšie presadzovať Ich al.ltonon'Íné postavenie v rá mci. celého zväzu 
!ľ bl.!žšľe ·a konkrétnejšie špecifikov&ť záujmy a cie le ce lozväzového 
ctí!l.rakťel'U v dľhódobej' koúcepcii Jeho vývoja a činnosti; 

9. zaväzujú Výbor ZSS,' a by definitívne ,rozrtešll otázku komp etencie mi
mob.ráti~lavsk9ch tvori\iýoh centiel' v Banskej Byst l' iCi a v Košiciach 
i otázku fo riem !ch spr:luprá ce so zväzovým ústL·ed im. 

Nositalia &eny Zväzu slov&nskýnh skladaterov za rok 1970 
Doc. Dr. Ladislav 8 u rl a s' za skladbu Planctus; 
Dr. Gustév Pap p za khncel'tné účin~ovanie· v Rf!k-U slov~nskJJj .hud.by 

so zvlálltnym ·prlhliadnu lhn ua interpretáciu vokálnyc)J . cyklov . Miknlá~a 
Schneidra-Trnavského a Frica Katendu; · ' · · ' 

Prof. Dr. Jozef Kres á n ek za prácu 'Tancé a piesne zo zbierky Anny 
Szirmay-Kerczerovej a prácu Die Sammlung· von Szlrmay-Keczer; 

Karo'! E Ilie rt . za doterajliíe dielo v popol~rnej . hudi/B, , ktoré charak
terizuje vysoká profesionalita a široký žänrový záber . 
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DR. ZOLTAN ·HRABUSSAY Bee hoven a ·Hummel 
akadémiou, mal v Bratislave koncert. Za
tia ľ čo o Beethovenovom koncer te rle
nachád zame žiadnu správu ani v novi 
nách, ani v archívnych záznamoch, Hum
melov koncert bol dopredu oznámený a 
náležite komentovan ý v časopise Press
burger Zeitung. Pri významnom jubileu Ludwiga van 

Beethovena roku 1970, kedy oslavujeme 
200. výročie jeho naroden ia. je iste vhod
né si pripomenúť aj je ho osobné a ume
lecké vzťahy k veľkému rodákovi Brati
slavy, ku k laviristovi a skladateľovi Jo
hannovi Nepomul<ovi liummelovi (1778-
1837) . 

rch životy išli osobitými cestami a boli 
veľmi rôznorodé. Majú však niekoľko za
ujlmavých styčných . bodov. ktoré postu
pom času opriadol určitý romantický ná
nos, č!m sa do značnej miery zastiera 
historická pravda. Této romantika j e však 
sama osebe zauj!mavá, typ ická pre svo
ju dobu a dáva nahl!ádnuť do dobového 
pon!mania mentality oboch umelcov . 

Beethoven plný e rupt!vnej dynamiky po 
rokoch tápania v dusivých bonnských po
meroch .dostiiva sa roku 1792 do Vied
ne. a by sa tam zdokonalil a dotvoril 
svoje gen iá lne nadan ie. 

Hummel, o osem rolwv mladší Mozar
tov odchovanec, vracia sa roku 1793 do 
Viedne po niekoľkoročnej koncertnej ces

' te po Nemecku, Dánsku. Anglicku a Ho
landsku ako úspešný uznávaný klavirista . 
Ako 15-ročný sa usadzuje vo Viedni, aby 
doplnil svo je zameškané hudobno- teore
tické štúdiá. 

Obidvaja vyhľadávajú tých najlepšieh 
učiteľov . Predovšetkým •Josefa Haydna, 
ktorého Beethoven i Hummel poznali už 
dávnejšie. Vieme, že Beethovenova uče
nie u Haydna nebolo zvlášť činorodé. 
Dobové správy tvrdia. že Haydn mu ne
venova l ná lež i tú pozornosť, nedostatočne 
opravova l Beethovenova úlo hy a obával 
sa, ·le ho zvedie na scestie jeho neskrot 
ný revolučný duch. 

O to väčši bol Haydnov vplyv na Bee
thovena ako umelca - muzikanta. Haydn 
ako stvárnite ľ klasických symfónii a 
tvorca sláčikových kvartet ' má v hudob-

nej histórii epochálny význam. - Bee
thoven. opiera júc sa o Haydnovo dielo, 
geniál ne rozv iedol tie lo · žán rt> formove 
i obsahove do najkrajnejšlch medzí. 

Ale i v oblasti klavfrnej sonáty. kde 
bola Haydnova tvorba menej významná, 
nachádzal Beethoven mnoho podnetov. Už 
v prvých klavfmych sonátach op. 2 ve 
novaných !-laydnovi a v mnohých ďal
šieh nejedna pomalá časť po emocioná l
nej i po formovej stnlnke korení v Hayd
novi. 

HU MMELOVO ŠTÚDIUM 

u Haydna sa utvára lo ináč. Hummel bol 
mladší, veľmi vnlmavý a omnoho poddaj 
nejší ako Beethoven . .Jeho talent mal me
nej elementárny ráz ako Beethovenov, 
čoho si bol Hummel aj p lne vedomý. U 
Haydna sa uči! usilovne hru na organe. 
Haydn sa dokonca obával. že intenzívna 
organová hra by mohla škodlivo pôsobif 
na Hummelovu klavírnu techniku . No tá
to úzkostlivosť bola zbytočná. liummelo
vo klavirist ické umenie bolo vtedy už 
na európskej výšk e a jeho h ru označo
vali v mnohých smeroch za nedostižiteľ
nú. 

U druhého spoločného učiteľa, u Jo
hanna Albrechtsbergera sa obaja. Beetho
ven i Hummel zdokonaľovali v technikP 
komponovania . Podrobnost! o tom sú ne
známe. Ich tretf spoločný učite ľ, talian 
sky operný skl adateľ Anton io Salif!ri vy 
učoval kompozfciu dramatického spevu a 
hudobnú estet iku. Beeth oven zložil na je
ho áriu La stessa. la stessissima k lavírne 
variácie, ktoré venoval svojej žiačke Ba
bete Ke glevichovej, neskôr vydatej za 
Odescalchiho do Bratislavy Hummel 'lO

stáva! so Sal!erim aj po sl<o nčenl štúdif 
v priateľskom styku a Salíerl bol aj 
svedkom pri Humme lovom sobáš!. 

O tom. či sa Beethoven a Hummel 
spoznali u týchto učiteľov. nemáme spo
ľahl ivé spL·ävy. Je to však pravdepodob
né. 

ALE NIELEN UČITI~ĽOV. 

i niektorých žiakov mali Beethoven a 
Hummel spoločných. Napl'iklad Karl 
Czerny (1791-1857) známy viedenský 
k lavírny pedagóg, neskorší učiteľ Fra11za 
Liszta, bol žiakom Beethovenovým aj 
Hummelovým. · Je zaujímavé, že Czerny 
kladie Hummela v čistote. elegancii a v 
,jemnosti klavirne,i hry nad Beethovena. 
Pravda, bolo to ešte v prvých rokoch 19. 
storočia. keď Czerného mladistvý rojči 
vý duch mohol ľahko podľahnúť Humme
lovmu brilantnému s lohu. 

Medzi Hummelom a Beethovenom urči
t á rivalita v pianistike skuto~ne bola ; za 
lia l' čo Hummelovi privrženci vyčítali 
Beet hovenovi nedostatok čistoty a zre
teľnosti, ako aj nadmier ne používan ie pe
dálu. zástanci Beethovena kritizovali u 
Hummela nedostatok fantázie a origina
lity. 

ROK 1796 JE PRE BRATISLA VU. , 
V'ľZNAMN'ľ 

'. vo vzťahoch k Beethovenovi i k H.umme-
lovi. Je to vôbec ,jed iný rok, v , ktoro\T)< , je 
priamo dokázateľný Beetho.venov bratÍ". 
slavský pobyt. V tomto t•oku dňa 19. no
vembra plsa l list z Bratis lavy, v kto rom 
oznamoval .J A.ndreasovi Streicherovi. 
svojmu známemu vo VIedni. že bude mať 
23 novembra akadémiu. Zvláštnou miho
dou sa v tomto časP. v Bratislave zdržo
val a j· Hummel. ktor ý žil vo Viedn i. ale 
z r iedka sa dostával do svojho rodného 
mesta. Dňa 18. novembra 1796. teda päť 
dnf ored Pripravovanou Beethovenovou 

Rozdie lny postoj verejnost! treba zaiste 
pripísať rôznemu postaveniu oboch umel
cov vo vtedajšej spoločnosti. Beethovena 
považovali za gen iálneho, ale extrava
gantného r evolu cionára, ktoré ho sa vyššie 
kruhy vlastne báli. ~(ummel hoci o o&em 
rokov mladší (vtedy ma l iba 18 rokov) 
bol mi láčikom obecenstva, medzi vysokou 
šľachtou ešte v ž ive j pamäti ako zázrač
né dieťa, fenomemí lny klavímy virtuóz. v 
týchto k ruhoch všade obľúbený. I< tomu 
zaiste pristúpi! aj !okiilpatriotizmus Bra
tis lavčanov, kto r! bol.i zvedav! na svojho 
chýrneho rodáka a s určitou blahoprajnou 
hrdosťou priali čo najviac úspechu svoj 
m u krajanovi. Z osobných stykov Hum 
mela s Beethovenom z t ýchto rokov sú 
zachované 

DV A BEETHOVEN OVE LISTY 

z roku 1799. nasledujúce za sebou v jed
nodennom odstupe. ktoré jasne charak
terizujú ich vzájomné nťnhy ako aj Bee 
thovenovu prchkú povahu. V prvom píše 
Humme.lovi :pejorat!vne v tretej osol'>e : 
..Nech ,ku · mne· už. nechodí! Je fa lošný pes 
a!' falošných ·PSOV·· . nech zoberie šinter. 
Be~t!;J.oven." Kým .v druhom: .. Moje sr~ 
d~e:čl<o! Si poctivý chlapec a mal .si prav ~ 
du, : uznávam; pridi teda toto oclpo lurl11je 
ku -m11e, nájdeš .. t u aj Schuppanzi~h~ a 
oba:ia. ·ra '· bur;leme._. sacať, trmácať a · na
triasať. že budeš mať. z toho radosť. Boz
káva Ťa Tvoj Beethoven. zvaný a :i šu 
lok." 

Po viedenských študijných rokoch L;až 
dý z nich Iš ie l svojou cestou . Beethoven 
si vyvolil tfn!stú cestu slobodného umelca 
(ako kedysi Mozart). prispôsobivejši 
Hummel hľadal pevnejšiu existenciu Tu
to aj našiel ·roku 1804 v s lužbách M!ku-

( Pokračovanie na a: ·str.) 
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H IFI - AMA 70 - Celoštátna 
výstava amatérskej HIFI-t echniky 

V dňoch 8., 9. a 10. mája 1970 bude v 
Brne, vo výstavnej sieni Starej r adnice 
u sporiadanä celoštátna výstava amatérskej 
hifi- techniky a e lektroak us tiky. Exponáty 
z celej republiky prlj!ma 

HIFI- klub Morava 
Bašty 8, Brno 
Výs tava je spojená so súťažou . o naj lep

šiu amat érsku konštrukciu. Súťaž rozdelili 
do dvoch kategór ií pod ľa veku vystavova
teľa: 

l . ka tegória do 18 rokov 
2. ka tegória od 18 rokov vyššie 
Výstava je druhove t akmer neohranl 

čená. Organizá tor výst avy Hifi-klub Mora
va prijíma exponáty z ce lého odboru elek
t roakustiky, napriklad zosi lovače (pre by
t ový pos luch l pre hudobníkov), predzosl
lo vače. reproduktorové sústavy, gramofó
ny. magnetofóny, prl,1 !mače, tunery, dozvu
kové zariadenie, efektové zariadenie pre 
h udobné súbory a fonoamatérov. mixážne 
pulty, mikrofóny a pod. Podmienkou vý
s tavy i súťaže je, že exponá ty mus ia byť 
zhotovené amatér sky. Nie je rozhodujúce, 
Č l konš trukcia a elektrické zapo jenie je 
orig inálne, alebo čl exponát vyt obený po
d ľa stavebného návodu v niektorom z od
borných časopisov. 

Exponáty oboch kat egór i! bude hodnotiť 
odborná komisia zložená zo zástupcov 
Č iPch, Moravy a Slovenska. Majitelia troch 
na jlP.pších exponátov z oboch kategórií bu
d ú odmenenl hodnotnými cenami. 

Po skončen! výstavy najneskoršie do 20. 
mája t. r hudú exponá ty zaslané späť ma
j i teľorr. . Vi etky výrobky s ú poistené proti 
s t ra te na výs tave l počas spiatočnej do
pra vy . 

f< exponátom nezabudnite pr!Iožiť aspoň 
s tručný techn ický popis a schému ( stači 
nli kres rukou). Nezabud nite t iež na presnú 
spiRtočnú adresu! 

Zásielku označte HIFI - AMA 70. 
Najzaujímavejšie pôvodné konš tr ukcie 

u verejnl Hudba a zvuk. -B-

Košický jubilant 
Riaditeľ košického konzervatória, hu

dobný skladateľ dr. T e o do r H l r n e r , 
sa nedávno dožil na vrchole svojich síl 
šesťdesiatky. Jubilant po gymnaziálnych 
a konzervatoriáinych štúdiách v Bra'ti
s la ve a po absolvovanl Filozofickej fa
ku lty KU v Prahe, pracoval ako vojen
ský kapeh1ik, dirigent VUS v Prahe, ako 
vedúci hudobného vysielania čs. roz
hlasu v Košiciach, v Bratis lave ako 
t ajomník Zväzu slovenských skladate
rov. V súčasnosti je rladlterom Kon
zer vatória v Košiciach. 

Na počesť jubilanta bol 20. apríla na 
košiclwm konzervatóriu slávnostný kon
cert , na ktorom inter preti - profesori 
konzervatória predviedli die la z tvorby 
svojho riad iteľa, nedávno vyznamenané 
ho vládou SSR čestným t itulom zaslúžilý 
učiteľ. Na koncerte odzneli diela Cap
r iccio a dve časti z cyklu Imaglnl, kto
ré interpret oval klaviris ta Vlastimil Ti
chý, Toccata a fúga pre akordeón v 
podani Vlada čuchrana, dve piesne pre 
detský hlas v podani poslucháčky Pe 
čovskej, Dumka pre hoboj v podani 
posl ucháčky Hrehovej a dve ot·ganové 
skladby v Interpret ácii Ivana Sokola. 

(fy) 

e NárodnÝ výbor hlav
ného mesta ssn Bratislavy 
vypisal k 25. výročiu oslo
bodenia Bratis lavy anonym
nú súťaž v umeleckej tvor
be. Cieľom súťaže je expo
novať jubilejné výročie a 
podnietiť umelcov t vorivo 
sa angažovať, ako aj pri
bllžiť naše mesto pro
stredníctvom súťažných diel 
pracujúcim. Súťaž sa vy
hlásila v odbore výtvat·
nom, hudobnom (orches
trálna, komor ná a zborová 
tvor ba) a literárnom. Sú
ťaž sa začína 4. aprlla 1970 
a konči 25. februára 1971, 
keď autori odovzdajú ho
tové die la príslušnému 
umeleckému zväzu. Neoce 
nené práce sa vrát ia auto
rom bez nároku na hono
t'ár. Víťazné práce ostávajú 
majetkom autora. NVB si 
vyhradzuje práva niektorú z 
cien neudeliť alebo upraviť, 
ak súťažné práce ne splnia 
kritériá. Na súťaži sa môžu 
zúčastni ť všetci členovia 
tvorivých umeleckých zvä 
zov. Ceny v odbore hudby 
s ú nas ledovné: orches trál
na tvorba: Kčs 8000,- , 
7000,-, 6000,- , komorná 
t vorba: Kčs 6000,- , 4000,- , 
3000,-, zborová tvorba : 
Kčs 5000,-, 4000,-, 3000,-. 
Víťazov vyhlás i NVB na 
svojom slávnostnom zasad
nut! k 26. výročiu oslobo
denia Br atis lavý z ačiatkom 
aprlla 1971. 

e V Os trave - v Do
me kultúry VZKG bude 
hosťovať 28. mája Or lando 
Barera - dirigent z Texa
su. Sólistom koncer tu bu
de český huslis ta Bohuslav 
Matoušek, ktorý uvedie 
Dvoi'ákov koncert pre husle 
a orchester. Z os t atných 
májových koncertov spo
meňme hosťovanie soviet
skeho k laviristu Viktora 
Jeresku - 7. mája - v 
Prokofjevovom koncerte pre 
klav!r a orchester č. 3, uve 
de nie Dvoi'ákových tancov 
pod t aktovkou Dr. Otakara 
Trhllka (14. V.) a účinko
vanie Ivana Moravca v 
Gr iegovom Koncerte pre 
klavir a orchester 21. má
ja. Okrem toho l:itátna fil · 
harmónia v Ostrave usku· 
točni zájazdy do mesta 
Pi'íbramy, do Frýdku- Míst
ku a do Prahy, kde vystú
pi v rámci Pražskej jari. 

e Jaroslav Hlubek, só
lista opery SD v Ost rave 
bude a lternovať s Vllémem 
Pi'ibylem vo Fibichove.J Súr-

ke, ktorej premiérá bude v 
Janáčkovom divadle 28. 
aprfla. 

e René Tuček, sólis ta 
opery ŠD v Bl'l1e spieva l v 
ka ntáte o. Ferenczyho 
Hviezda severu spoločne so 
zahraničnými sólistami a 
Slovenskou filhar món iou na 
koncerte, ktorý bol 9. a 10. 
aprila v Bratislave. 

e V rámci Knižnej žat
vy - reprezentačnej pre
hliadky edičnej činnosti 
s lovenských vydavateľstiev 
za minu lý rok - usporia
dalo vydavateľstvo Obzor 
svoJ deň (26. III. t. r. ). Pri 
te j prlležltostl bola beseda 
s autormi hudobných publ!
káoii dr. Z. Nováčkom 
(Sprievodca hudbou 20. sto
ročia), M. Juríkom a ko
lektlvom autorov (Malá en
cyklopédia hudby ) a· I. 
Kučmom (pripravovaná 
Anatómia pop-music). Obe 
vyššie spom!nané už vyda
né publ ikác ie sa s tretli s 
vel'kým čitateľským záuj
mom a ocenila ich aj po
rota. Malá encyklopédia 
hudby získala I. cenu So
cial istickej akadémie a 
Sprievodca hudbou 20. st o
ročia - čestné uznanie. 

e Po jednoročnej pre
stávke bude mať t ohto roku 
medzinárodný fe stival Praž
ská jar opä ť svoju tradičnú 
predohru - medzinárodnú 
hudobnú súťaž. Jej 22. roč
ník bude zahájený už 4. má
ja. Tohto roku bude patriť 
Dvoi'ákova sieň Domu umel
cov violončelistom. Zúčast
nia sa jej kandidáti od 18 
do 32 rokov. Do uzávierky, 
ktorá bola 15. marca, pri
šlo do Prahy celkove 17 
pt•ihlášok zo zahraničia , a 
to z 12 krajin rôznych kon
tinentov. Zas túpené bude 
Bulharsko, Francúzsko. Ho
landsko, Japonsko, Maďar
sko, NDR, Poľsko, Rumun
sko, švajčiarsko, ZSSR, USA 
a Veľká Británia. O ťlčasť 
v t ejt o významnej medzi
národnej súťaži sa z C:es· 
koslovenska uchádzalo 13 
domácich kandidátov, z 
ktorých polovica bude vy
braná do súťaže. Umenie 
súťažiacich posúdi medzi
národná porota, ktorej 
predsedom je nestor čes
kých violončelových peda
gógov prof. K. P . Sádlo. 

"" V s:>rfpravách na toh
to• ·' "!J .lubilej11ý 25. roč
,, .. , ftJ:;Livalu Pt•ažská jar 
1970 bolo usporiadaných 

V záujme hudobnej výchovy 
N~dávne zasadnuti e rozšíreného výbor u Slovenskej spoloč

nosti. pre hud~?.nú výchovu, k torého sa zričastnilo viac pra
co~mkov od~octek, bolo vlast ne .malou bilanciou vykonanej 
prace t prehl adom proiJlémov, ~ toré Spoločnosť začala riešiť , 
alebo na ktoré chce ešte len zamerať pozornosť. Rozsiahla 
diskusia ukázala, kde v~ade už spoločnost zapust ila korene, 
kde má ľudí, ktorí chcú pracovať v jej intenciách a kde sú, 
či nie sú predpok lady pozit ívne pracovať 11 pr ospech rozvoja 
našej hudobnej výchovy. 

Ako sa ukazuje, najlepšie sa v živote uj lmaj ú prvky Orffa· 
vej metódy, prehlbovanie vyučovacieho procesu pomocou hr y 
na ľahko ovládateľných hudobných nástr ojoch ( prevažne bi · 
cie) . Spoločnost' niekoľkokrát upozor r'!ovala - často pomocou 
zvlášt nych seminárov - že možnn t outo f ormou zain t ereso
vať záujem detí už od materských škôl. Mnohé z týchto 
pokynoCJ našli odozvu v praktickom vyučovani. Pod vply!mm 
Spoločností osmelili sa mnohé školy požiadať nadriadené 
orgány a r ádiá o magnetofóny. zakladanie diskoték, skrátka 
pomôcky , bez k t or ých nie je možná úspešná hudobná vý· 

KOORDINÁCIA ŽIADNA? 
Naše hudobné t elesä a koncert ní ume lci sa ak

tfvne a veľm i dôstojne zapojili do významných 
tohtoročných j ubileí: 25. výročia os lobodenia Bra
t is lavy a 100. výročia narodenia Vladimíra Iljiča 
Lenina. V piatok 3. apr!la uskutočnila Slovenská 
filharmónia pod taktovkou zaslúžilého ume lca 
Ladislava Slováka a spoluúčinkovania klaviris tu 
Ivana Paloviča slávnostný koncert. V ten ist ý 
de ň úč inkova li na s lávnost nom koncerte v Dome 
d ružby s peváci Gabriela Beňačková a František 
t.lvora, klavirista Otakar Šebesta a recitátor Ivan 
Matulík. V ned e ľu 5. apríla konal sa pri pri
ležitostí výroč1a oslobodenia koncert z naj lepšieh 
speváckych zborov zo súťaže o Zlatý veniec 
mesta Bratis lavy a v pondelok 6. aprfla usporia
dalo bratis lavské konzervatórium koncert veno
vaný storočnici narodenia Lenina pod heslom 
,.Hudobný pozdrav Iljičovl". Teda program bo
hatý a zaujímavý! 

Je však zarážajúce, že tieto významné akcie 
n eboli koordinované s inými koncertnými podu
j at iami, kt oré sú dlho vopred plánované. Dva 
s lávnost né koncer ty v piatok by sa hádam ešte 
d ali ospravedlniť skutočnosťou, že koncert SF 
bol len pre pozvaných host í (hoci bol plagäto
vaný!) a Dom dr užby má svoje stabilné i keď 
málo početné obecenstvo. No i tak si mys lím, že 
jeden z t ých to koncertov mohol byť v sobotu. 
Horš ie to bolo v nedeľu, kedy vyvr cholenie Zla -

tého venca naruš ilo návštevnosť ko11certu Sym~ 
fenického orchestra čs. rozhlasu. ktorý bojuje 
o každého návštevníka. Tentoraz mu okrem Zla
tého venca konkuroval l Moyzesov Udatný krá l' 
v programe t elevizle - t iež prís pevok k osla
vám! 

No priam ods trašujúcim prtkladom koord i nač
nej neschopnosti bol pondelok 6. apríla, kedy 
okrem spomlnaného koncertu konzervatória k Le
ninovmu vý ročiu sa konali t ri ďalšie koncerty: 
v Zrkad lovej s ieni rad nice mal rec itál klaviris
ta Jozef Bulva, v koncertnej sieni SF koncerto
val organista fl óber t Grác a v š túdiu V!íMU kla
virista Jozef Vizváry. Keď si uvedom!me, že v 
Bratislave - okrem obecenstva Sl' - niet stá
leho koncertného pu blika, .le taká to koordinácia 
vysloveným hazardérs tvom. 

Národný výbor hlavného mesta Bratislavy, kto
rý každé verejné podujatie povoľuje, by si mal 
t akýcht o veci všlmať a plni ť úlohu koordiná tora, 
alebo ňou poveriť niektoré svo je zariadenie. To 
by po dohode so všetkými zainteresovanými po
riadateťskými zložkami vnieslo do koncertného 
živo ta Bratislavy p lánovitosť a pravidelnosť. Až 
potom možno ziskavať stá lych návštevn!kov, vy
tvárať cieľavedomú dramaturgiu a budovať kon
certný život dôstojný hlavného mesta Slovenskej 
socialistickej republiky. 

Anna Kovárová 

Lenin a sovietska hudb.a 
Tichon Chrennikov, generálny sekretár Zväzu sovietskycti 

skladateľov hovoril na plenárnom zasadnut! správ t vorivých 
zväzov ZSSR v decembri 1969 o stave soviet skeho hudobného 
života a o vzťahu Lenina k umeniu a k hudbe. 

Už v dekréte o znárodnet11 konzervatórií z 12. júla 191e, 
podplsanom Leninom, hovorí sa o t om, že pr vý raz v deji
nách ľudstva začal rozvoj hudby usmerňovať robotnícko-r;,o ľ ·· 
nlcky štát , komunistická str ana. Soviet skym hudobníkom je 
nekonečne drahé všetko, čo spája s hudbou život a revoluč· 
nú činnosť v. I. Lenina. N. K. Krupská napísala: "V. I. Lenin 
dobre poznal umeleckú literatúru a hudbu mal veľmi rád." 
Jeho okruh hudobných záujmov bol veľmi široký. Veľmi sl 
vážil Čajkovského, Beethovena, Musorgského, Schumanna, 
Chopina . . . Vysoko hodnotil hudbu, vykresávajúcu oheň z 
ľudských sŕdc. 

Už v dvadsiatych rokoch sa rodili pr vé diela venované U'Jl· 
čcvl, komunistickej s trane. Mnohí skladatelia spracúvali le · 
n inskú tému v najrôznejších vokálno-symfonických a iných 
dielach. Mnohé z nich, ktor é vznikli hned po Leninovej smrti, 
mali smútočný ráz. Leninská téma, téma revolúcie sa stele?· 
ňovala aj v monumentálnych, hrdinských, aj v lyrických ob· 
razoch. 

V sovietskej hudobnej tvorbe sa začal intenzívne rozvíjať 
žáner oratórií a kantát. K monumentálnym žánrom patri 
aj operná tvorba. V Muradeliho opere Október je na divadel· 
nej scéne po prvýkrát vyjadr ený hudobný obraz Lenina. 
Obči anska uvedomelosť sovie tskej hudby je jej neodluči· 

teľnou v lastnosťou. V sovietskej hudobnej tvor be je veľmi 
častá téma ochrany socialist ickej vlasti. Opery, symfónie, 
kantáty a plesne na túto tému hovor ia o jednote strany a 
ľudu, ktorá porazila aj bielych generálov aj hitlerovských 
okupant ov. 

Kr utou previerkou životaschopnosti sovietskeho umenia bo
la vojna. Veľký spoločenský ohlas mali naj lepšie symfónie 
vojnových čias, predovšetkým s lávna Siedma ("Leningrad· 
ská") šostakovičova symfónia. Aj symfónie Prokofieva, Mlas· 
kovského, Chačaturiana a iných sú preniknuté huinanlzmom. 

Po vojne vyjadrovali sovie tski skladu telhl vo svojich die· 
Iach oslavu m ieru, ospevovali oslobodzovacl boj ná rodov naj· 
r ôznejš!ch kontinentov prot i lmpet•ial!zmu a proti kolonlzá· 
torom. 

Už roku 1925 úslt'edný výbor strany v ZSSR konšta toval, 
že umenie v triednej spoločnosti nemôže byť neutt·álne, aj 
keď triedna povaha umenia vôbec a lit eratúry zvlášť sa vy
jadruje omnoho t•ôznorodejš!mi formami ako napr iklad v po· 
lltike. Ideový základ sovietskej hudby, jej spoj itosť s l'u· 
dom vyl učujú možnosť kL'Iz v hudobnom vedomi. 

Hudobné umenie sa v ZSSH s ta lo všeľudovým výdobytkom, 
dôležitým faktorom komunistickej a este tickej výchovy. 
V ZSSR s ú desiatky konzervatórl!, stovky hudobných škôl a 
rôznych učilíšť. Okrem tvor ive j činnos ti sa sovietski sklada· 
telia a hudobnfci venujú rozsiahlej pedagogickej a Inej ve· 
rejnoprospešnej činnost!. 

Na štvrtom zjazde sovie tskych skladatel'ov sa vypracoval 
program sovietskej hudobnej tvot·by v dane,j historickej eta· 
pe. Celý rok 1969 bol venovaný pr lprave všetkých skladate l'· 
ských organizácii na veľké j ubileum - sté výročie narodenia 
V. I. Lenina. (Muzykal'naja žizií) 

niekoľko tlačových konfe
rencií v rôznych hudobných 
stt·ediskách v zahraničí. Tá
to sér ia bola zahájená v 
Budapešti 25. marca t. r .. 
kedy sa zišiel generálny ta 
jomnlk festivalu dr. Vilém 
Pospíš il v Klube čs. kultú 
ry v Budapešti s mnohými 
maďarskými novinármi a 
informoval Ich o tohto roč
nom programe fest ivalu. 

Počas svojho pobytu mal 
dr. Posp!šil l ďalšie stret
nutia, výs ledkom ktorých je 
napr. aj výst ava o osobnos
ti a diele Bélu Bartóka, 
ktorá bude usporiadaná•Ov 
rámci tohtoročného festi 
valu. Súčasne sa uzavrela 
dohoda o zá jazde celého 
súboru budapeštianskej 
opery na 28. ročník festi 
valu v r. 1973. 

chova. l keď vybavenosť škôl technickými médiami sa zlep .. 
šuje, pr edsa cca 3000 tried na Slovensku nemá ešte najzá ~ 
k ladnejšie vybavenie pre úspešné vyučovanie hudobnej výcho
vy ( veľmi chýbaj ú napr. pianína alebo k l avíre) . 

Znova sa vracala myšlienka vhodných učebníc pre hudobtí tí 
výchovu na školách všetkých typov. Hoci sa v tej to oblasti 
vykonal o viac úspešnej práce, predsa len prichádzajú pt'ipo· 
mienky, aby vyučovacia hodina mala v. rovnováhe teoretické 
údaje a prakt ické ukážky, aby sa w·obil. vhodný a dôstojný 
výber toho, ifo má naša mládež poznať, neučili sa zbyt·očno:sti 
a pod. Zasadnutia Spoločnosti sa budú k týmto problémom 
vracať, pričom pre najbližšiu perspektívu navrhneme niekto· 
r ým partnerským inštitúciám, aby sa vytvorili teamy, ktoré 
budú študovať f unkciu pop-music v naiiej spoločnosti, jej 
hodno ty, príp. pseudohodnoty i cesty, ako dostať u mládeže 
do určitej rovnováhy tzv. vážnu hudbu s pop-music. 

Pokiaľ ide o ~ys t·ém prípravy hudobných pedagógov, je Spo . 
ločnosť zaintet·esovaná v niekoľkých komisiách, ktoré zatiar 
sledujú, k torá fo rma pr ípravy by bola nej ef ektívnejšia a naj 
lepšie pripravovala učiteľov pre vyučovanie hudobnej výchovy 
rta všeobecno- vzdelávacích školách. Menej sa zatiaľ r ozvinula 
práca v komisii pre ĽSU, ktorá chce perspektívne hodnotiť, 
čo dávajtÍ tieto školy mladým ľuďom pre život a akými fa r · 
mami nadviazať na ĽSU v tých prípadoch, že ktosi má záujem 
venovať sa ďalej - neprofesiál ne - hudobnému vzdelávaniu. 
Komisia chce vhodnými f ormami prispieť i k tomu, aby pat· 
ričné národné t!ýbory správne hodno tili prácu ĽSU a účelne 
využívali ich činnosť v miestnom meradle. 

1'iež komisia pre vyučovanie hudobnej výchovy na ZDS 
prichádza zatiaľ viac s plánom ako s reálnymi výsledkamt. 
Vychádza zo stanovis1w, že treba pdstlniť význam hudobnej 
výchovy na ZDS, odstrániť f ormálnosti z vyučovania a bojo
val' proti tomu, aby hudobnú výchovu riaditelia i učitelia 
podceňovali. V stíčasnej situácii treba prehlbiť eitovú a este· 
t ickú výchovu, pričom práve hudba môže tu zohrať mimoriad
ntL úlohu . Komisia veľmi zdôrazňuje nutnosť dobudovať t rie· 
dy hudobne j výchovy patričnými pomôckami, tak ako to zod
povedá kulttírnej vyspelosti našej Tcrajiny, ro~vetvenémtt qra· 
mof ónovému priemyslu i celk'ovÍjm t radíciám nášho .~kol 
stva. 

Novozriadená komisia pre lepšie pedagogické využitie roz
hlasu a t elevízie chce predovšetkým propagouať hudolmo
v-zdelávacle a školské relácie rozhlasu, participova( na tel! 
dramaturgii a cez iikolskú správu nabádať riaditeľov, a/Jy ~a 
t ieto reláeie zapojili do normálneho vyučovacieho proce.~u 
a plne sa využívala ich účinnosť. Očastníci zasadnutia sa 
zhodli, že naša televízia zatiat nemá pravidelné relácie hu · 
dobnej výchoCJy pre jednotlivé typy iikôl, čo považujú za mi· 
mts t ejto i nštitúcie. Spoločnost je ochotná pomôcť Cs. tele 
vízii vypracovať systém i plán lw.dobnO-VJíchovn!Ích re lflcií. 

V diskusii sa hovorilo o ďalších námetoch, ako využí uať 
lokálne hudobné zaujímavost t ó hudobnej výchove. na k:to 
r ých ochotných .~polupracovníkov sa možno obracať v jedn ot . 
livýclt okresoch, ako bude vyzerdt' návrh nového modelct ''Ý· 
chovných koncertov pre mládež, na ktorom osobitná komisia 
pracuje. ako pracujcí celoštátne komisie a pod. 

Dr. Zdenko N o v á č ek 



Malá anketa medzi poslucháňmi jednej pedagogickej fakulty 
Stretávame sa s n imi, ale ešte viac o nich čítame, či počúvame z kom

p etP.ntných i trochu zlomyseľných úst ... Sú rovnako m ladí a naplnení ideál-
m l 11ko Ich kolegovia na vysokých šk olách v Bratislave, Koš iciach, Martine 
alebo v Banskej Bystric i či v Žiline. Od vzniku pedagogick ých fakúlt im pri
schol názov s trochu pejoratívnym odtieňkom "ln št!tutári". P edagogické 
fakul ty sú ešte veľmi mladé, m a jú svoje ťažkosti a problémy vo vybaveni, 
v kádťovom obsaden! i v samotných kvalitách tých, ktori sem prichádzajú 
študovať. Ako na každej škole s ú však medz! nim! ambiciózni poslucháči, 
ktor! si zaslúžia aspoň rovnakú pozornosť ako ostatn! vysokoškoláci. Bola 
som zvedavá, o čom rozmýšľa táto masa budúcich hudobných pedagógov, 
ktorí - priznajme si - sú nádej ou p re základné š koly, zápas iace ešt e stále 
s nedost atkom kvalifik ovaných kádrov pre vyučovan ie hudby. Za tým účelom 
som st zašla na Katedru hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte v Trnave 
a položila som poslucháčom niekoľko otázok, ktoré si nenárokujú na so
"cio:ogický prieskum. s kôr sú sondážou o myslen! a cieľoch m ladých budú
cich pedagógov. Najzauj!mavejšie odpovede uverejňujem s n ádejou, že si 
ich prečítajú nielen an onymn! pisa te lia, ale aj ich pedagógovia - a v ko
nečnom dôsledku i ped agógovia na iných fakul tách. ktoré ( či u ž v Banskej 
Bystric!, Nf tre alebo inde) zápasia s t•ovnakým! problémam!. Nemienim ko
mentovať tieto odpovede - sú dosť výstižné samy osebe. čo ma však pre
kvapilo najviac, to je hodnotenie ideá lu vysokoškolského pedagóga, ktorého 
si predstavujú poslucháči s kôr ako osobnosť p rlstupnú ich clteniu, problé
mom, neodmeranú, priateľskú a kdesi až na dru hom poste požiadavky na 
odbornú úroveň prednášok, semi nárov a cvičen!. Sympatické sú oj odpovede 
na posled n ú z otázok, v ktorých c!tiť nedostatok kont aktov s tým, čo sa deje 
v hudobnom sve te (hudobné festiva ly a podujatia ) a túžbu aspoň raz v ži-
vote navšt!viť krajinu, čf m iesta zmíme svojou hudobnou kultúrou. Alo na-
pokon - necha,jme hovoriť s amotných študentov. 

Kde ste chceli pôvodne študovať, 
prípadne aké ste mali predstavy 
o svojom budúcom povolaní? 
• Bude sa t o zdať kuriózne, ale som 

bansk ým technikom. K hudbe som sa 
do~tal cez nátlak svojich rodičov. 
ktor! mii prinúli li učiť sa na hudobnej 
škole hre nli h armonike. Pre antipa t iu 
som to po roku nech al. Neskô r - pr! 
návštevlich na rôznych zábavách - sa 
mi zapáčila trúbka - a cez ňu som s o 
potom dostli val i k hudbe. Uči l som sa 
na ňu hrať ako samouk a úči nkoval som 
často v rôznych kapelách. Nemal som 
však chuť študovať hudbu ako svoju pro
fesiu. Ale ... život v ban i bol ťažký, nuž 
som si chcel ešte ni ečo vyštudovať. Po
stupne som pl'išie! "na chuť" l vážne j 
hudbe a te raz som šťastný, že som sa na 
tot·n štúdium podujal. e Pôvod ne som ch cela študovať in ú 
kombíľláciu na Pedagogickej faku lte, no 
rozhod la som sa po dlhšom uvažovani 
predsa ten pre hudbu. Zo začiatku som 
sa bá la, ako sa tu uplatnlm, no teraz sa 
ml š túd ium celkom páči. e Chcel som študovať ot·gan na V§MU. 
Začlnal som na konzervatóriu - po ma
t ut·lte. Neskôr som prišiel na to, že ne
mám dostatočnú trpezlivosť obstáť v tvr 
dej konkurer1c ii. Ale túžil som pokra
čovať v š túdiu hudby. Priateľ mi porad il 
pedR!1og tckú fak ultu. štúd ium mn veľmi 

, ba ~< f a organu sa venujem individu <í lne . -m·· Mala som skončenú Ľudovú š kolu 
umenia a trochu ma na ďalšie štúdium 

. nahováral i i rodi čta a učitelia. Až tu ma 
začalA skutočne zau jímať tzv. vážna hud
ba. Škod a iba, že zatiaľ sa m i nepoda
r il o pren iknúť a pochopiť aj tú t zv. sú
časnú hudbu. e Ja mám vzťah k hudbe už z domá
ceho prostredia, kde sa často muziclr o
valo. Najkraj šie spomienky má m na ve
čery, keď sm e sed el! - celá rodina -
v Izbe a počúva li. ako otec h rá n a hus
liach a mama na kla vlr. Ale priznám sa, 
pôvodne som ch cela študovať francúzšti 
nu . e Po maturite som mala namie rené 
na prirodovedeckú faku ltu, k torú som 
chce la študovať diaľkovo. Pre veľký zá
ujem na kombináciu, ktor ú som s i zvo
lila , rozhodla som sa pre denné štúdium 
na pedagogickej fakulte. Voľné m iesta 
mali už iba na I. stupeň - s kombináciou 
hudobná výchova. Vy brala som sl tento 
odbor aj z toho d ôvodu, že som skon
čila ĽSU. e Nemôžem povedať, že by moje štú
d ium hudby bolo východ is kom z núdze 
i kec\' som pôvodne chce la študovať no 
vinárstvo. 

Kde by ste chceli pôsobiť po 
skončení školy a čo si myslíte: 
aká bude skutočnosť? 
G Ch cel by som učiť podľa svojských 

pred s táv, pretože osnovy sa m i zdajú byť 

dosť jednostt·anne zamerané. Prečo by 
s a trochu nemohlo odbočiť od t zv. klasi 
ky a pritiahnu ť d e t i k tomu, čo je im 
dnes najpristupnejš ie ( bea t, t rampsk á 
pi eseň) '/ Chcel by som deti nauči ť na 
hudobnej výchove aspoň tie najjed no
duchšle akot·dy na g it<~re, ktorá je aj fi
nančne pristupné a dá sa pomerne l'ah l<o 
Lech nicky zvlúdnuť. Myslím si, že kto 
ovláda hr u na nejaký nást roj. má k hud
be vždy bližšie, ako iba ten, kto ju 
počúva. e Po skončen i š koly chcem uč i ť v 
meste. Už teraz trochu vypomáham na 
r.Su. kde by som rada zostala aj ako 
učiteľka. Práca s dc Cm i ma baví a mys
Jim s i, že aj oní ma maj ú radi. e Tá to ško la mi di\ va možnosti k to 
m u, aby som po ,jej skončen í ľuďom po
máha l. Mysltm to úprimne. Nic ako !'rá
zu. Popri povolan! učiteľa sa chcem ve
novať štúdiu hry na o rgan, pravda, ak 
bud em mať k tom u možnosti. Škoda, že 
organ y sú iba v kosto loch, a tak je vlast
ne pre uči te ľa tá to možnosť "tabu". e Milm taký ideá l - učiť štvrtáčílwv, 
z ktorých by som chcela založ iť väčši 
spevácky zbor. e Možno je to nemode rné, no mne 
by vyhovovalo pôsobenie v menšej de
d ine, kde by bola š kola len na prvý stu
peň. Nechcem učiť vo vyšš ích ročnlkoch, 
.l e bo ž iaci v take j ôsmej, deviatej triede 
považuJú hudobnú výchovu iba za od
dychový predm et. Vie m. a lw to bolo u . 
mís. Zdii sa. mi, že p róve na prvom 
stupni uč itelia zanedbávajú tento pred
met a d ôsledky sa prejavia h lavne v. ne -
skoršom veku. · 

• Po skončen! štú di~ by som ch c t!la 
učiť tal<, aby som s l z!skala de ti pre hud. 
bu. Mojou túžbou je za l ožiť speví1cky sú
bor. Neviem, či bude m mať k tomu pod
m ienky .. . e !lad a by som sa dosta la do veľkoj 
ško l~. kde by som mohla u čiť hudbu vo 
všetkých ročníkoch. Neviem s i vša k pred 
staviť, ako by som viedla tzv. zborový 
spev. 

e Mož no preto, že som z d ediny. bolo 
by dobre začať svoju ,.pracovnú k uri lku" 
na ded ine. Ak by som ma la dobré vý
s ledky, chcela by som sa dostať a j nie kd e 
inde. Ale má m aj taký sen - predsa sa 
len dostať n iek edy k novi nárstvu. 

Myslíte sf, že umiestnenie vašej 
školy je ideálne, alebo by ste rad
šej š tudovali v meste s bohatším 
kultúrnym životom? 
e Myslím si, že v Trnave b olo d oteraz 

málo kultúrnych podujati. Pos ledn{! roky 
tu badnť premenu k lepš iemu. Minulý 
rok som sa zúčastnila napr. na koncer
toch Hudobnej jari Mi k uláša Sch ne idra 
Trnavského, často sem chodi n a zá j azdy 
brat is lavská opera. . . Umiestnen ie školy 
je dobré. e Chcela by som študova ť vo väčšom 

, 

? 
• 

meste, kde by bol ču le ,jší k ult úrny ruch. 
Hoc i chodím ria koncerty aj v Trnave, 
predsa je to len má lo - a napokon, ak 
t u .,ide " nejaký lepši program, !tstky sú 
mome ntálne vypredané. Do Bra t islavy 
máme málo možnosti cestovať na kon
certy, liŽ aj pre zlé vlakové spojenie v 
nočných hodiM1ch Pl'i š t (rdiu by m i vô
bP<' ncovad il viíi'·š í o;polo(:<!nsl<ý ruch 

G ľmava mi• dosC obmedzené mož
nost i v oblas ti hudobného života. Hudba 
by sa mala študovať rozhodne vo väčšom 
lľlPS(e 

e Sme o chudobnr.nl o mnoho zau.J!
mavých hudobn ých akc ii. pretože hoci m{t 
T r nava d ivad lo a chátrajúce kiná, je t u 
iba mírio ku ltú r nyc h akc ii pre veľa vy
soknš i(Q!ákov . 

e Ak mi Trnava vyhovu je, ta k iba 
preto. že je to dosť t iché mesto na to, 
aby sa tu da lo p ln e sústrediť na štú
d ium. Ale po k u ltlírne,l s tránke Je to ťaž
ké. 

Aký je váš Ideál vysokoškolského 
pedagóga ? Stretli ste sa s ním 
ni PI<edy? 
• Zat i a ľ som sa so stope rcentným 

pedugógom nestretol - azda p reto. že 
hoci odpred náša l u č ivo dobre. nedo loltl 
ho aj prakt ícky. Kameňom ú razu je, že 
hudobni pedagógovia majú k spestreniu 
hodin len veľmi málo učebných pomôcok. 

e V Trnave máme širokú paletu vý 
borných a s kúsených pedagógov, a le k to 
vie . či z toho vieme viac vyťažiť my, štu 
denti . . . e Vysokoškolský p rofesor by nemal 
le n odprednášať učebnú lá tku, ale mal by 
sa medzi nfm a študentmi vytvoriť pria
teľský vzťah a nie napätie vyplývajúce 
z naclriad enosti a podriadenosti. e ... m al by sa trochu preniesť do men
tality študentov, poža rtova ť s i s nimi a 

nedávať najavo, že ak ich neposhlchne~ 
me, ta k s nami "zatočia" . 

e S ideá lom vysokoškolského peciCJgó 
ga som sa stretla - sp!ňa l moje pred 
stavy. e Pedagóg na vysokej škole by ne rna l 
byť ná ladový a mal by ved ieť, že sa me
dzi učenlm i radi zasmejeme. Myslím sí, 
že práve v tomto semestr i som sa s ta
kýmto vyučujúcim stretla. e Zatiaľ som sa stretla s mnohý mi 
dobrými, ale nie .,na sto percent" ideál 
nymi profesormi. Na vysokej škole by 
malí uči ť ľudia, ktor! sú n ielen osobne 
prljemnl a vedia vystihnúť a tmosféru 
prednášky, no mal! by aj skutočne 
pred n á š ať, n ie č i t ať pripravené 
t exty. e Bolo by krásne, keby sa posluchá
čom prednášalo vlastnými s lovami a 
prednéšky spestrovali vtipnými alebo vý 
stižnými poznámkami, aby sa vniesla do 
hod in aj určitá nálada. 

čo postrádate ~a Katedre hudob
nej výchovy? 
e Chýba tu toho veľa - počnúc ne

dostatkom nást rojov k cvičeniu až po 
k lubovňu p re hudobné ciele, miestnosť na 
p rehrávanie platni, kn ižnica, fonotéka, 
d ískotél<a, časopisy - a samozreJme, či 
tá reň P.r e chv!le medz! prednášl<am!. e Studujem doma, ale od kol egov 
viem, že je tu nedostatok klav!rov a iných 
kvalitných nástrojov. V prvom rade te,ito 
k a ted re chýba atmosféra hudobného zl
va t a v Brat is lave . 

e Moja matka .Je na r:.SU, a tak všet 
ku liter atúru mám poru ke. Ale pred sa m l 
tu chýba klubovňa, kde by sa mohli pre 
hrávať platne, č!tať zauj!mavosti zo sve
ta hudby a pod. e Nemáme kde cviči ť - a na čom 
svič!ť . Kated ra by mala poriadať posede 
nia pr i hudbe a pozýva ť známych ľudi 
na besedy. e i<u klav!ru sa dostaneme jede n až 
dvakrát do týždňa, aj to t reba nojmenej 
hodinu čakať. Bolo by dobre , keby sme 
mail možnosť prehrávať sl s k ladby, spo
znať živú muziku a d ostať sa ku kni 
hiim zo ž ivota umr. lcov. e Prečo by nemohli byť v ne ,jake j 
klubovni tzv. večery hudby, kde by sme 
si vypočuli diela skladuteľov, ktoré po
znéme iba z rozh lasu, a lebo ak sl kúpi 
mc platňu. 
Ďa l šia odpovede: d et t o. 

Boli ste už na niektorom z hu
dobných festivalov a kde by ste 
sa radi pozreli do zahraničia na 
hudobné podujatia? 
e Nebol som n ikd e, no mám tú~bu : 

na vští v iť Taliansko a vypočuť si v ori 
~J i nil li n iek torú ta li ansku operu. 'ľých 
pr!anl je veľa , zalial' sú to iba sny, z 
ktorých sa, d(lľam, <}Spofí časť V:YI?),f1í:n e Bol som v Pariži i v RÍme - v 

·\ oboch prípadoch pri budove opery, nav
štivil som fes t ivalový palác v Cannes, 
ale, ži a ľ, ani v jednom zo s pom lnaných 
stredisk som n enavšt!v íl hudobné podu
j at ie. Chcel by som aspoň raz v živote 
by ť na predstavení v Metropolitan opere. 
Z domácich podujat i som bol iba na hu
dobnom fest ivale v Trenčianskych Tepli 
ciach. e Zo školy sme n eboli na Pražskej 
j ar!, an i na inom podujat!. Ak by som 
s l moh la vyhrať kra jinu, k t oru by som 
chcela navštíviť, bolo by to urč ite Ta
liansko. no a z týc h ďalších - Grécko a 
Egyo t . e Na žiadnom hudobnom festivale 
som nebola. Raz by som s í chcela vypo
čuť. koncerty z diel s t arých majstrov. 
V zah raničí by som na a uten ti cký ch miflS
tach chce la počuť sp i evať niek torých zo 
súčasných významných operných spevá
kov. e Až bude m zarába ť, navštívim fes
tival Pražskú jar. Okrem toho som poču 
la niekoľko úryvkov z talianskych opier. 
Bolo to fa ntastick é. Chcela by som !sť 
do Talianska. 

e Talinnsko a Span ielsko. Tamojšia 
hudba so mi zdá byť dosť temperament
ná a zaujímavá. HovoľÍ sa: ,.V idie ť a 
zomrieť". Nuž ja poviem : .. Vidieť La 
Sca lu a zomrieť". 

Anketu pripravila: T. Ursínyová 

DISKUSIA ... 
pod ložiť svoj názor. vmviac, že " s lovo je nielen zdan
livo, ale i reálnejšie lnforrnatlvnejšie" než hudba -
to v šak tiež n ie j e tak jednoznačne pra vdivé , ako sa 
na prvý pohľad zdií : nett·eba čltať alebo pozerať ab
sur dn ú drámu, stačí sa pozorneJšie pozrieť po svete, 
k torý sa h onosí epitetonom "atomový" ! A vyč í tať Hat
ríkovi, jedné mu z teore ticky n a jpodku te jších s loven
ských skladateľov (pub likoval už rad štúdií, úvah a 
kri tík) nedostatok rozhľadenosti, nemožno kval ifiko
vať inak, než a ko netaktnosť! 

uber ajú po iných cestách (každý m á predsa nielen prá
vo, ale i povinnosť nájsť s i chodn!ček, ktor ý jemu 
najlepšie vyhovuje) ; takýmto s pôsobom sa myšlienke 
pok roku preukazuj e nanajvýš medvedia služba ... 

O polemike po polemike 
"Smutno je na tomto svete" - povzdychol som si 

s Gogoľom po prečítan! rozsiahlej reakcie Ivana Mar
tona na Hatríkove výhrady voči jeho spôsobu písania 
o premiére kantáty Domov sú ruky . . . Bolo m i - a 
dodnes je - veľm! t r pko okolo srdca, keď si na to 
spomenÚ!rn; pokladám však zároveň za svoju povinnosť 
sa so svoj imi pocitmi podeliť s čitateľmi Hudobného 
živo la. 

Marton hneď v úvode síce pl'izn áva, že "Hatrík pole
mizu je (až na ma lé výnim ky, ale aké, o tom nenaplše 
ani slovíčko! - I. V.) vzácne čisto, presn e a t r iezvo, 
s vystihnutím problémového jadra vecí, bez úmysel
ného čl neúmyselného sk reslenia protivnikových vý 
rokov" - oceňuje to ale "s patričnou dávkou potuteť
nosti" a tým hneď nepriamo prezrádza, že on tak robi ť 
nebude. Vzápät! pokračuje naznačeným smerom: ,.Hat 
ríkova replika m a sklamala .. • útlosťou, miniatúrnosťou 
svojho esteticko- teoretického záz~mia .. . ", n~ toto sv~: 
je tvrde nie ničim nedokumentuJe - za dokaz tot1z 
nemožno považovať ďale j uvádzn né Hatrikove ve ty, vy
trhnuté z kontextu a opatrené otáznikmi (to nie je 
zdôvodň_?v~R!,~,l).• lQa na ~~~~? mieste sa pokúša 

No najviac ma na Mm·tonovej od povedi zarazlla iná 
skutočnosť : j eho neochota uzn ať právo umelca n a t vo
rivú slobodu , na možnosť zvo lenia si ta kej poetiky. aká 
mu je bytostne bilzka. Ma r t on zoširoka p roklamuje 
,.svoju" poe tiku (úvodzovky použivám pre to, lebo ide 
o poe tiku tábora skladateľov a teoret ikov, do ktorého 
sa Marton zarad il až doda točne) - na to má napokon 
právo: neos t áva však pri tom: v m ene tejto poetiky 
karceruje Hatrika predovšetkým za to, že ten je vyzna 
vačom inej - a na to už právo nem á! Vý voj hudby 
a akéhokoľvek umenia nikdy nep re bieha l jednokoľ8jne 
- a tobôž neprebieha tak v 20. st01·ot:í. Marton sa do
púšťa úplne š kolomes ts i<ej jednostrannosti: kl adie ne
priamo rovnítko medzi novosCou použfvaných prostried
kov, resp. zaobchádzania s n imi a <~ s leli c kou hodnotou 
die la. Ale to n ikdy m echanick.v nep lat il o a nepla t! 
(bolo by možn é uvi es ť ce lý rad pr!ldnd nv . . )! Isteže 
možno hovoriť o mode rnej šich ~ konzen·atívnejš !ch 
spôsoboch tvoren ia, t r c ba sa an~užovať 7<1 pokrok na 
umeleckom poli - ale nie exkomunikáciou tých, čo sa 

Subjekt ivizmus Martonovho prlstupu sa prejavuje 
najv iac v poslednom stlpci jeho rep liky. Drážd i ho, že 
.. Priveľa poriadku je v Ha tríkovej s k ladbe, pr i veľa sy
metrie, vyrovnanosti ... pokoja . .. ". Dovoľujem si opý
tať sa: A je to vari chyba? Veď skutočné ume !ecl<é 
d ie lo je vždy predcvšetkým vý razom vnú t ra svojho 
t vorcu . Mú sa vari Hatrík umelo štyli zova ť, len al5y 
vyhovel Martonom ci tovanému Adornovmu výroku " úlo
hou ume nia j e vnášať chaos do poriad ku"? Ved' ten to 
výro k ,je nepopierateľne jednostranný - Beethoven a 
Goethe ma li presne opačný názor na jeho funkc iu. 
Tým nechcem im jednostranne prita kávať, Jen u po
zorniť, že umenie je príliš zložité, aby sa dalo vystih
nú ť jednou vetou. 

Keby som chce l byť zlomysel'ný, tak by som nap!sal, 
že Marton svojou po le mickou výpoveďou paradoxne do
káza l, že trp í priive tým, čo v jej úvode vyčíta l svoj
mu oponentovi. Poznám jeho erudovanosť, no ne môžem 
mu nevyčltať jeho jednostrannosť a netolet·antnosť 
(hoci sám v závere proklamuje opak - človek však 
vydáva o sebe svedectvo celkovým postojom a n ie 
protirečivým i exklamáciami! ). A pripomínam mu vý
rok sfce menej známeho, no nemenej mú dreho m uzi
kológ a než je Aclorno: " Viera v seba j e prÁzdna aro
gancia, ak nejde ruka v ruke s pokornou pochybnos
ťou" (Hans Becker). Igor Vajda 
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z Viedne 
V dňoch 24. a 25. marcá v 

rámci Roku r. . va n Beethove
na v cyld f' koncertov SF pre 
závodv vystúpil v Bratislave 
Nied ;)6isterreichisches Ton
kunstlerorchester z Viedne na 
čele s Miltiadom Caridisom. 

Caridis predstavuje výbušný, 
t emperamentný typ dirigenta 
so sklonom k teatrálnym, pre
hnaným gestám. Jeho koncep
cia sa zameriava skôr na ce 
lok, na postihnutie náladovej 
atmosféry a opiera sa o zdravé 
muzikantské cítenie ; je však 
viac výsledkom spontánne j 
bezprostrednos ti ako umelec
kej t·ozvahy. 

Technická ú roveň orches tra 
j e dosť solídna. Zvu k sláči
kovej skupiny nemá ·však tú 
sýtosť, šťavnatosť a spevnosť 
ako napr. sláčiky Slovenskej 
filharmónie . Dychové nás troje 
sú priemerné ; ich · hra nie je 
bez kazov. v kultivovanosti tó
n u i v množstve výrazových 
odtienkov majú tieto nástroje 
ešte ' dosť nevyužitých rezerv. 
I tympany ne ladili vždy priam 
najideálnejšie. Vo výslednom 
zvuku te!es11 nám chýbala kva
litnejšia vyrovnanosť harmónii 
i precízne jšie vybrúsenie ,i ed 
notlivých detailov. 

Natu r el dirigenta podmienil 
ce lkovú stavbu úvodnej ouver
túry - Leonóry III. op. 72 i 
VII. symfónie A dur, op. 92. 
Predohru vybudoval na proti
postaven! prlkrych kon trastov 
- lyrického i dramatického 
výrazu, so zdôrazňovaním všet
k ých náhlych akcentov, ktoré 
však ·miestami zachádzalo až k 
porušovaniu jednoty klasickej 
s t avby. 

V ll. symfóniu Car idis dir i
goval spamäti. Charakterizova
lo ju prive ľa citu, zvuku, elá
nu i dramatizmu. Di rigentova 
s naha zameriavala sa napr. v 
2, časti na dynamické stupňo 
vanie jednotlivých úsekov v 
p odobe mohutne klenutého ob
lúku. III. časť odznela zas v 
p r lliš rýchlom tempe, čo pri 
súčasnej t echnicke j di spono
vanosti telesa sa muselo nu t 
n e pre javovať v techn icky ve ľ ~ 

m i povrchne vyhraných pa r 
t iách . .. . 
Oť' ť!<hesl:er' · 'na .,, záVe r· · ·prtct·a i•" · 

val'číkovti zmes' od J. Straussa 
N a 'krásnom modrom Dunaji a 
z náme potpourri z Hossiniho 
Viliama Tella. 

V podaní s lovenskej klavi
ri s tky Kláry Havlíkovej odzne l 
Beethovenov V. - .,Cisársk y" 
k lavírny koncert Es dur op. 73. 
Äk sme pred nedáv nom vyč! 
t a li českému pian is tovi J anov i 
P an enkovi pri In terpretácii 
tohto di e la nedos tatok zvuko 
v e j br ilancie a dt'amat!zmu, 
t ý m· skôr musíme vniesť túto 
výčitku voči po dan iu Havlíka 
ve j. · Vzhľadom na fyziologické 
d anosti jej ruky už ú vodná 
k adencia sólov ého nástroja vy 
z nelá plocho, bez tón u, lesku 
a tým a j bez potrebnej monu
mentality, k t orá je pre inter
pretáciu toht o d ie la conditio 
s ine qua n on. Nad merné fy - , 
zické ú silie, ktoré m usela pia
ni stka vyv!jať, sa odzrkad lilo 
najmä na úrovn i technick ého 
zvládnutia vo ťiná le. Zre teľne 
bolo počuť únavu, ľavá ruka 
a celé pas<íže vypad ávali. v be
hoch obyčajne na razil a akcen
ty. ost atné tó ny vyz ne li u ž pri
lí č plocho a nezrE' te l'ne . I v 
k ód e l. časti dvojhmatové 
sek vencie pravej ruky ( síce v 
pp) vôbec nevyzn eli, pretože 
ruka bola už u navP ná. In vestí 
cia do prípravy takéhoto d iela 
sa v danom pr ípade nezú roči 
la. pretože . nie je v ľudských 
s il ách i s.ebaus ilovnej šo u pri 
pravou p rekročiť prírodou sti! 
nol1fmú hran icu. Vhodnejší re 
pertoárový výber by t•ozhod -· 
n e podmi0n il aj kva lit nP,jši in 
terpre tačný výkon. 

Zlatý 
1970 

Vlado ť:ížik 

• vensec 

Preh liadka a súťaž brati
s lavských spevácky ch zborov o 
Zlatý veniec mest a Bratis lavy 
ma la zv l ášť s lávnostný rámec, 
bola súčasťou osláv · j ubile jné
h o 25. výročia os lobodenia 
mes ta Sovietskou a t· m~dou. 

Priebeh ko n ce r tu posky to l 
možnosť nah li adnuť do ume
leckých d ielni bratislavských 

zôorov a dáva' nám asi tento 
obraz: u školských detských 
zborov je celkový kvantitatív
ny i kvalitatívny úpadok. Sku
točnos ť, že súťažného pred
kola detských školských zbo
rov sa zúčastnili len štyri 
zbory, je mementom, aby sa 
prlslušní školskí činitelia za
mysleli nad stavom školského 
zborového spevu a urobili bez-
podmienečnú nápravu. Ešte 
nep,ríaznive;jší stav je na 
stredných školách, kde prak
ticky existujú Jen dva syste
maticky pracujúce zbory, pri
t om " diametráln e rozdielnej 
úrov:oe - zbor Konzervatória 
a St·redne.,(knih'ovníckej školy. 

Vysokoškolské a zbory d~
spelých si udržuj ú stabilnú vý
konnosť, ktorá je daná ich od 
horným vedením, menšou vý
mennosťou čle nstva a smíď i 
materiálnej starostlivosti ich 
zriaďovateľov . .. 

Doterajší systém súťaže sa 
z pochopi teľných dôvodov ob
medzil na prehliadku spojenú 
s určením absolútneho víťaza 
ZV. Tento spôsob je síce vhod
ný, ale stavia porotu pred 
problém posudzovania výkonov 
podľa spoločných kritéri !. 
Keďže len jeden zbor môž.e byť 
víťazom , pri vyrovnanosti vý 
konov môže dôjsť k nepr !je m
nostiam. Na vystúpenie vybra l 
Prlpt·avný výbor, po prectchá - · 
dzajúcom školskom predkole. 
osem najlepších zborov. Väčši
na z nich disponuje spevákmi 
s kul t ivova nou fonáciou. hla
sovou technikou, zmyslom pre 
štýlovú interpretáciu s tarše.i 
i novše j tvorby, premysleným 
výberom programu. Školsk (> 
detské zbory ZDŠ Nevädzová 
<I. Hrdina) a Schiffelova (J. 
Škripec) prekroč ili rámec bež
ného školského spevu, volili si 
skladby pr imerané schopno s
tiam. Zbor ZDŠ Vaznvova s 
osvedčeným· J . Klocháňom ,ie 
už dlhé roky na,ilepšim škol
ským zborom, zvládol technic
ky i výrazovP náročné s kladby 
( Burlas: ·Ej ho j, pokaralo pop a 
a E,i. d nia som sf či žmy plá
cať i Novákovu Nn ')lavíne ) . 
Bratislavs ký detský zbor 
MDKO za vedenia E. Šarayove j 
znie ku ltivovHne, či sto . 0dva- · 

. žu je sa na progre sívne jšiu 
dramatu rg iu (Dibák: Detské 
r iE'k anky), pravda, viac výraz; 

. nosti hy neš kod i lo. 
· ... . .VYnika júci vý kon Mieš anéh o . 

zboru kt:Jnzervatória (prof. l. 
kŕŕž'áô'f'znamenal vrchol veče 

'ŕa. Jeho prednosti nespqčívajú 
v kompaktnom zborovom zvu- . 
ku, ale v č istej, jasnej into
nácii, muzikalite, štýlovosti. 
ZvláŠ ť t re ba oceniť prednes 
Meno t tiho Madrigalu (povin
nej skladby z Arezza, kde zbor 
sláv il minulý rok víťazstvá ), 
skladby in tonačne náročnej, 
za biehajúcej do atoná lnych 
ú tvawv. V tieni tohto výkonu 
ostalo úsilie Dievčenského zbo
ru Strednej knihovníckej školy 
(E. Králiková), k torý svoje n e
dos tatky n ahra dil spontánnos
ťou a radosťou zo s pievania. 

Zbory dospelých: Akadem ic
ký komorný vokálny súbor pri 
FFUK (prof. K. Schimpl), Spe
vácky zbor bratislavských uči
teliek (doc. B. Valašťan ), Mie
šaný zbor bratislavských učl
tel'ov (dirigoval P. Hrad il), 
Spevácky zbor Technik (V. 
Slu,ika ) s pievali na svoje j zná
mej dobre j ú rovni. Radi by 
sme nabudúce uvíta li v ich 
dramaturgii niekt oré die lo n ov
ších vý razových pro striedko v 
(nemyslíme t ým práve tzv . No 
vú hud bu). Toto volanie p o 
in terpretácii novšej hudby u 
amatérskych zborov už zaznie 
va zo s trany sklad ateľov viac 
rokov. 

Víťazom Zlatého venca (už 
po tretí raz ) sa stal Spevácky 
zbor Technik, hoci nemen e j by 
si ho zasl(zžíl zb or konzerva
tória. Pre budúcnosť bud e po
trebné vyriešiť ot ázku kritéťií 

. pre tento zb or , ktorý s íce je 
amatérsky v tom zmysle, že 
v ňom sp ievajú poslucháči in 
štru mentálnych odde len!, ako 
nepovinný spev, a le f akt , že 
ide o budúcich hudobníkov, 
zvýhodňuje ten to zbor pred 
ostatný mi. A tu s me pri ko
reni nedorozumen í, k toré 
vznikli . U Technika zase oce
ňujeme ml adistvosť . c ieľavedo
mú s n ahu udržať si už overe
nú úroveň a systematickú čin
n osť. 

Napr ie k dobrým výkonom 
máme dojem, že zborový spev 
v Bratislave má pred pok lady 
dos iahnu ť ešte vyšš iu úroveň 
- sú na to vše tky ma ter iá lnP 
i ume lecké pod mienky Na
proti t omu si treba uvedomiť , 
že k ultúrny život Brati slavy 

poskytuje nespočetné možnosti 
styku a kon zumácie hud by a 
neustá ly mestský živo tný zhon 
odoberá žiakom, študen tom l 
pracujúcim chuť k aktívnemu 
pestovaniu h ud by, na jmä zbo
rového spevu. Ce lý stav a ma
térskej hur:obnej či nnosti je 
okrem problému hudobnej v ý
chovy t iež faktom sociologic
kým a ten sa môže zl ep ši ť le n 
zmenou štruktúry spo ločen
ského život a, foriem využíva
nia vol'ného času a iný mi ce
lospoločenskými fak tor mi. 

Význ am Zlatého venca si 
tentoraz uvedomil i i predst a
vitelia mesta a ku ltúrnej ve 
re jnos ti, čo dokumentovali 
svojou početnou účasťou. 

Ing. J. Letňan 

Hudobná jar 
v Nitre 
Dňa 8. aprí la vo veľkej sá le 

PKO v Nit re otvoril srdečným i 
slovami predseda Kruhu pria
teľov u men ia Ernest Ševčík 
Xl. n it r iansku hudobn ú jar. 
Početné ob~~censtvo privít alo 
na pód iu orchester opery SND 
a dirige nt a Viktora M~ l ka . Só 
listom večera bol mlad ý t al ian
sky kla virist a Nino Gardi. 

Ova dom zazne la pôva bná 
Francúzska su ita .lána Zimme
ra, v ktorej autor n a sloven 
>kom hud obnom mater iá li -
spracovanom barokovou for
m ou - dokáza l svoje kompo
zičné m ajstrovstvo. Sklad ba, 
ktorá sa s pôžit kom počúva, 
mala u obecens tva srdečný 
úspech. 

Nino Gard! ešte n ep a t r í me
dzi eu rópsk e špičky. ale j e 
dobrý m uz ikant. To sa ukáza
Jo vo vo l'ných medi tat!vn ych 
ča stiach Koncertu Es d ur 
W. A. l'l'lozarta, ·kým . v živších 
miest ach j eho hra postr ádala 
Mo zartovskú perlivos ť pasáží a 
celkový d ojem bol matný. 

Pos led né číslo koncer t u 
7. · symfónia L, v. Beethovena 
zapad la do Beethove novsk ého 
roku. Dir igen t V. Málek v j e j . 
interpret<íc ii )?Otv rdil opäť svo 
je muzika ntské a , di r igentské 

· kvality. Koncipoval t út o zá 
.vfižoú symfôryiu s plnýt.n po 
ch opením je j o bsahového · bo-

, hatsťva' a ria'jmä ·dr uhej ča st i 
dal o n o zvláštn e " napät ie v 
kľude" , k toré j e t ak charakte 
ristické pre Beethovenove voľ
né 'čast i. Svojím elegantným 
a dist ingvo vaný m gestom vy
ťažil z orchestra opery - po
silneného členmi SF - ma
ximum v d aných m ožnostiach. 
Takýto solídny výkon by b ol 
že la teľný i na bežných oper
ných predstaven iach. 

A. Kovái'ová 

KlarineHsti 
v Košiciach 

Na koncer te št. f ilharmón ie 
v Košiciach v Dome umenia 
25. marca 1970 a . pod tak
tovkou . hosťujúceho mladého 
fl·ancúzskeho dir igent a Jac
quesa lloutmanna predstavili 
sa 2 k larine tisti - zas!. ume
lec prof. Vladimír Ríha z praž
s ke j AMU a prvý klarinetist a 
št. f ilharmónie v Košiciach 
Karol Klocáň v Koncerte pre 
dv. a . klarinety a orchest e r Es 
dur op. 35 od FrantiŠka V. 
Kramára. Treba hneď na za
č i a tku uviesť, že plnohodnot.: 
ný u meleck ý výk on sólistov 
m al u obecenstva zaslúžený 
ohlas. Jeho su verén na techni
k a, ušľachti lý, široký až 
okrúhly tón sice pri akust ike 
koš ického Domu umenia vy 
zn ieval trocha ostrejš ie , ako 
sme zvykll napr. z jeho inter
pret ácie Mozartovho kla r ineto
vého kvinteta, ale .i tak jeho 
výkon v Košiciach spln il naj
vyššie umelecké k ri tériá. Prof. 
Ríha v tom to koncerte pred
s tavil svojho žiaka na JAMU 
Karola Klocáňa, ktorý j e ab
solve n tom košického konzerva
tória (R. Schrei ber) . od skon
čen ia vysokoško lských štúdií 
sústavne pracu je v Košiciach 
a u ž doteraz vykona l kus pr ie
k opn!cke.J práce> v p rospech 
kl arine tovéhn umenia na Slo
ve ns ku. ·Kiocáňov výkon vo 
vše tkých podstat ných zložkách 
bol rovnocen ný s výkonom 
prof . ÍÍ.fhu. Snáď len tónove, 
t to len m iest a·mi bolo badať 
urč i té od stupňovanie (pripúš -

ťame, ~e to môže Ôyť äj vý
sledok akustického skresle nia). 
Štý lové pochopenie skladby bo
lo perfektné. A nakoniec t re
ba s u znan!:m . kvitovať sn~hu 
vedenia š t . filha rmónie v Ko
šiciach, že plánovite poskytuje 
svojim p opredným členom 
možnosť s ólist ického vystúpe
n ia s orch estrom. Je to zá
s lužná práca p re budovanie ši
rokej základ.ne slovenských 
só list ov vo všetkých n ástrojo
vých skup inách. 

Pri vystúpeni klarinet istu 
Klocáňa t reba sa mím zasta
vi ť aj v iných sú vislostiach. 
Každému zasvä tenému pracov
níko vi pr i bu dovaní s love nské 
ho hud obn ého živ ota sú známe 
cesty, k t oré bolo treba pre 
konať k u p rofesionalizácii s lo 
venského hudob néh o umenia vo 
v šetkých j eho zložkách. J e 
známe aj to, že pr i t ejto práci 
sa bolo treba opierať aj o 
pracovné výs led ky inonárod
ných h u dobných k ultúr, pričom 
o vš estrannej pomo ci českých 
muzika ntov n a jmä od r oku 
lfl19 až po súčasnosť n iet po
chybnosti. V oblas t i s loven
ského k larinetového umenia sa 
za ti aľ p rejavujú na Slovensk u 
dve školy : brat islavská a v 
d anom prípade K. Klocáň a ško
la brnensko - pražská. Kto s le 
du je prácu t ých t9 d voch ok r u
hov, iste nám dá za pravdu , 
že u~ m ôžeme hovoriť o s lo
ve nskom in terpretačnom kla 
rine tnom umení. K. Kl ocáň do 
neho prispel v iacerými rozh la
sovými n ahrávkami, ďalej te
levíznou nahrávkou Hindemi
thovej Sonáty pre k la r inet a 
k lavír. Osob itne záslužnú p rá
cu vykonal pr i propagovaní 
najnovšej slovenskej klarine
tovej t vorby, a to premiéro
vým · uvede ním Koncertu pre 
kla r inet, štyr i ľudské h lasy a 
bic ie nástroj e od Tadeáša Sal 
vu na .Brat is \avske.i hudobnej 
j ari 19.6'7, v rozhlase l v tele 
víznom naštudovaní. Rovnako 
prem iérove uviedol v ,r ozhlase 
a .v t elevlzn om , naš.tud ovanl 
Grešákove Hexo9y pre klarinet 

. a . klavfr . široko . bu dova ný re 
pertoár K. J< locáňa o'd pr_e d 
klasicizmu až po súčasnú k la
r ine tovú tvorbu, jeho k ladn ý 
vzťah k súčasnej s lovenske j 
klarinetovej t vorbe a 'pracovne 
disc ip linovaný pr ístup k štu 
d ovaným skladbám a v pros
pech rozvoja s lovenského kla 
r inetového u menia sú J'lád e jné. 

Košické koncertné publikum 
ma l·o si možnosť porovnať vý 
kony českého a slovensk ého 
k la rí netis tu s výkon om japon
ského k larine t istu Chitaru Asa
hina, ktorý 18. fe bruára 1970 
pod taktovk ou s vojho otca 
Takashi Asahina p rednieso l so 
š t . filha rmóniou v Košiciach 
Koncert pre klarinet a orches
ter Es dur od Jána Václava 
Stamica. Chit aru Asahinovi sa 
podarilo zvládnuť všetky tech
nické problém y českej pr ed-

klasickej. ktär!rié tcivej . s k ladoy, 
a le slohove ju pochopil príliš 
romanticky (aj zásluhou diri 
gen ta), a tak táto krehká 
predklasicistická kompozícia 
zapôsob ila vo v ýs lednom doj
me nepresvedčivo . Pra vdepo~ 
dobne vinou akustiky, Chitaru 
Asah ina nepresvedčil ani tó-· 
n ove t ak, ako by sme očaká• 
valí od klarinetistov medziná
ro dného fo rmátu. 

Ján S.edlák 

Beethovenovský 
koncert 

Koncom tohto rok u si celý 
k ult úr ny sve t pr ipomína 200. 
výročie n arod enia L. v. Bee
thovena. 

Jednou z prvých akcií ž ilin
ského hudobného života bol 
s lávnostný Beet hovenovský 
koncert poriada ný miestnym 
konzervatóriom a Symfonic
kým orchestrom mesta Žiliny 
dňa 4. III. 1970 vo veľkej sá le 
Domu odborov. Dramaturgia sa 
( až na jednu výnimku) vyzna
čov al a výberom menej hráva
ných d ie l autora, k toré ;::.... po 
výs t ižnom úvodnom s love Dr. 
F. Kállaya - dobre zapadli do 
slávnost nej atmosféry kon
ce r tu. Umožn il predstavi ť. sa 
dvom m ladým nád e jám, poslu 
cháčom husľového oddele ni a 
ko nzervatória J. Pazderovl a 
F. Figurovi. I ch výkon v Ho
maneách G a F dur pre hus le 
a orchester t reba v rámci ich 
možností ohodnotiť s plným 
uznan ím. Orch ester pod vede
n ím prof. B. Urbana pÓtvrdil 
štandard, na ak ý sme u . neho 
zvyk n utí. V techn icky pomerne 
s lušne vypracovane j úvodnej 
predohre Prometheus nám 
chýba l väčší dôr az na zvukové 
vypracovanie pa r t it úry, vy~ 

· zdv ih nu t ie dramatickej strán
ky diela. Tieto u rčité nedos
tatky charak terizova li vo väč~ 
še j miere i záverečné číslo 
programu: Tretí koncert' pre 
klavír a orchester c m ol. Bol 
súča sne absolventsk ou prácou 
sólistky Evv Uhliarovej, poslu~ 
cháčky Vš MU v Bratislave. 
Odh liad nuc od počiatočnej tré
my, nervozit y a občasných 
tech n ických ' lapsuso v, vyznel 
je j Beethoven veľmi muzikM:! 
ne, zvuk ovo ku lt ivovane: Pred'-' 

· sa však sme postrád ali' dra 
matickejš í akcen t , dynamické 
a plastickejšie podanie gradač
ných · s poju júcich úsekov (I. 
časť) , lepšiu súhru s orches 
trom v nástup och, či voľbe 
tempa ( III. časť). 

Vcelku možno hodnotiť to
to podujatie ako úspešný vst up 
te lesa do novej sezóny nese~ 
nej v znamen! osláv n esmr
tel'néh o Beethovena. 

Otakar Havránek 

literárno-hudobné múzeum 
Z in iciatívy ku ltúrnych čini

teľov v Banskej Bystrici (me 
novite odboru kul túry bývalé
ho s tredos lovenského !<ra jské 
ho národného výboru ), vypra
co vala komisia školstva a 
kultúry ONV v Banske j Bys
trici návrh na zr iadeni e Lite
rárno - hudobného múzea v 
tomto meste. Múzeum ako sa
mostatná príspevková organ i
zác i~ O~V zač? lo svoju čin
nosť l. marca 1969. Predbežne 
len n a papieri, ale čoskoro sa 
podarilo získať p racovnikov i 
provizorné um iestnenie . 

A t ak o d j esene 1969 je v 
Banskej Bystrici inštitúcia 
svojho druhu špecifická. Podl'a 
zriaďovacieho návrhu a pr ija
tého organizačného poriadku 
ú lohou múzea j e vyhľadávať, 
spracovávať a sprístupiío.vať 

literárne prame ne, dokumen
tačný materiál a · pamiatky, 
ktoré sa vzťahujú na literár
ny a h u dobný život bansko 
bystrického okresu . 

Riad i teľom m ú zea j e osved
čený kultúrny pracovník To
máš Machan, d'alej je t u od
borná sila pre odbor literatú
ry a odborná sila pre o dbor 
hud by, okrem toho dve sily 
ad m inistratfvne . Odbor hudby 
má na starosti absolventka 
filozofickej fakult y Univerzity 
P. .J . Šafárika Gabriela 
Schmiedlová. 

Mú zeum začalo zbierať ma~· 
teriál vzťahujúci sa na litera
tú ru i hudbu, knihy a iné do 
k umenty. Veľmi účinne sa po
d ieľa lo na usporiadaní peknej 
výstavy z p r íležitosti 150. vý
roč i a narodenia Andre j a Slád
koviča a na usporiadan i spo . 
mienkového umeleckého veče · 
ra pr i prílež itosti 95. výročia 

naroden ia skladate l'a Viliama 
F iguša- Bystrého (ak cie boli za
čiatkom tohto roku ). 

Muzeáln a r ada sa zišla prvý 
raz dňa 10. marca a urči la 
rámcový progt·am práce v ob
lasti zbierania a inštalovania 
pamiatok. Do úvahy prichádz~ 
predovšetký m .lán Levoslav 
Bella, Viliam F iguš-Bystrý, Ján 
Egry a Šimon Jurovský, tiež 
bol spomenutý Pavo l Petrík , 
ktorý svojho času pôsob il V'' 

Brezne. 
Nezabudne sa ani na ľudo

vú h udobnú · a vokálnu tvorbu 
a na jej interpre tov, na zá
vod né spevokoly a hudobné sú
hory. 

Múzeum chce splňať nie len 
ú lohu konzervačnú a expozič
nú, ale chce byť aj vedeckým 
pracoviskom s ce lou sústavou 
informačných pomôcok, ktoré 
budú slúž iť št udujúcim učíte• 
ľom a záujemcom o .literat úru 
a hudbu vôbec. 

Dr. J aromír Bázlik 



Z nových 
partitúr 
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La,d!slav Holoubek: III. sláčikové kvarteto. 
Ed!tio St~pr,aphon.- Praha-Bratislava 1970. . ' 

V roku 1962 napísal Ladislav Holoubek - vtedy di
rigent orchestra :qpet•y:· : ~Np, .. dnes šéf opery Štátneho 
divadla v Košiciach a ·dirigent Košickej filharmónie -
svoje tret ie sláčikové kvarteto. Dňa 2. júla 1965 ho 
po ·prvý raz zahralo Slovenské kvarteto v rámci I. roč
nika banskobystrických komorných dni. Nedávno vyšla 
tlačou partitúra i hlasy - zásluhou bratislavského 
Supraphonu 

Dielo sa stalo akousi predštúdiou ku skladateľovej 
piatej - zatiaľ poslednej - opere Profesor Mamlock. 
Väčšina jeho hudobného materiálu sa dokonca stala sú
časťou tejto hudobnej drámy. Účelom tejto krátkej 
recenzie bude však dielo ,.an sich". 
Skladateľ sám označuje v krátkom popise kvarteto 

za svoje prvé dielo v dodekaľonickom systéme. Toto 
označenie netreba chápať v zmysle použitia Schänber
govej dvanásťtonovej techniky, ale podobne (i keď nie 
analogicky) ako · napr. u niektorých diel Aloisa Hábu, 
komponovaných ,.v dvanásťtónovom systéme". Holoubek 
nepouživa striktne dodekafonickú radovú t echniku, l 
keď sa v nejednom úseku kvarteta snaží zachovávať 

Storočnica 

Franza 
Lehára 

intervalové zásady tvorenia radu zo všetkých tónov 
chromatickej stupnice; a le s takto zlskaným motivic
kým materiá lom narába voľne. Pravda, už samotné po
užívanie tzv. nespevných intervalov - trltónov, veľ
kých septím, malých sekúnd - determinuje neraz to
ná lnu "iacznačnosť, resp. labilnosr: pl'islušných miest. 

Hudobnou rečou lU. kvarteta riešil Holoubek ,.pro 
domo sua" podobný problém ako u7. skôr Suchoň a 
Cikker: vytvorenie syntézy svojho ranejšieho slohu 
(vykrištalizovaného v niekoľkých desaťročiach) s nie
ktorými dodekafonickými princípmi. Nakoľko sa však 
nechcel vzdať svojej skoršej skladateľskej konfesie, 
vytvoril d ie lo, poznačené zaujímavou osciláciou medzi 
tonálnou uvoľnenosťou (fúga v I. časti. ll . časť) a cen
tralizovanosťou (os udová téma l. časti, stredný úsek 
tamtiež, III. časť). 

Najsympaticke,iš!m znakom Holoubkovho ru. sláčiko
vého kvarteta je stručnosť, konc!znosť a prehľadná 
formová stavba. Tvot•ia ho tri pomeme krátke časti -
dokopy trvajú iba 12 minút. Prvá časť je štvorhlasná 
fúga, uvedená a zakončená patetickým homofónnym 
úsekom (ide o už spomínanú tému, ktorú sám skla 
dateľ označuje ako osudovú), uprostred prerušená 
stredným dielom s obdobnou faktúrou. Druhá časť je 
orámovaná zreťazením dvoch krá tkych úsekov (v reprí
ze nasledujú v op!lčnom poradí); jej jadrom je ká
non, ktorý sa na vrchole kombinu je s úvodnou myš
lienkou tejto časti. Záverečná časť mú charakter 
scherza a finále zároveň: základný hudobný materiál -
parodický valč!k - sa strieda s grotesknou tanečnou 
myšlienkou (uvádza a zakončuje túto časť) i transfor
movanou témou osudu, umiestnenou v strede skladby. 
Ide teda o tzv. zrkadlovú formu. 

Holoubek nepatrí k foerstrovskému typu skladateľa 
(riad iaceho sa zásadou nula di es s ine line a) - napokon 
nie je len skladateľom, ale aj nemálo zamestnaným 
reprodukčným umelcom. Jeho zásadou je p!sať len vte
dy, keď mu to káže inšpirácia. Treba však dúfať, že 
s i nájde čas na nap!sanie ďalšieh, najmä komorných. 
skladie b! -ra-

Korene lehárovského rodu sú slo
vensko-maďarské. Predkovia Fr anza 
Lehára boli roľníci a .remeselníci, 
hudbou sa zača l zaoberať až Le
hárov otec a strýko. Franz Lehár 
sa narodil 30. aprila 1870 v Komár
ne v rodine vojenského kapeln!ka 
a v tom čase populárneho sklada
teľa· valčlkov a hlavne vojenských 
pochodov. Podobne ako tomu bolo 
v rode Offenbachovcov, aj u Lehá
rovcov otec rozhodol o zachovaní 
hudobnej t radície a životnom osu
de · syna. S hudbou sa Franz [;e
h~.r. ZQznamoval už od svojich pi,!l
tich rokov. Po základnom všeobec
no-vzdelávacom štúdiu dos lova pre
vandroval so svojím otcom. takmer 
celú rakúsko-uhorskú monarchiu,. 
Keď sa jeho otec so svojim regi 
mentom presťahoval do Bratislavy, 
začal sa mladý Franz už intenzív
ne zaujlmat o hudbu. Hudobné 
·š túdiá absolvova l na pražskom kon
zerva tóriu, ktoré v tom čase pat
rilo k najlepším v Európe. Tam bol 
žiakom slávneho husľového peda
góga Antonína Benewltza, v sklad
be Josefa Foerstra. Zdenek Fibich 
bol mu vzorom a Antonin Dvorák 
ideálom - spomína Lehár vo svo
jich listoch. V Prahe sa stretával 
s Oskarom Nedbalom, Vltezslavom 
Novákom a Josefom Sukom. Vše t
ci t!to majs tri . českej .l)ud\)y mali 
na Franza Lehára veľký vplyv. Otec 
však dal prednosť istejšiemu po
volaniu huslistu pred neis tým po
volan!m sk ladateľským a rozhodol, 
že syn bude huslistom. V t•oku 1888 
Franz Lehár absolvoval štúdiá ako 
huslista s husľovým koncertom Ma
xa Brucha a svoje prvé zamest
nanie prijal ako koncertný majs te r 

orchestra, kde sedel za prvým pul
tom vedľa Leo Fallu, neskôr tiež 
známeho autora operie t. Po rolw 
stal sa už dirigentom vojenskej ka
pely a po ce lých dvanásť rokov 
nasledoval otca ako vojenský ka
pelník. Súčasne však komponoval 
valčíky, piesne a najmä v tom ča
se populárne vojenské pochody. Za 
ten čas získal si veľkú dirigent
skú erudlciu a popularitu. Po vy
s triedaní viacerých miest. vrátil sa 
opäť do Viedne ako dirigent do 
divadla Theater an der Wien. Hoc i 
jeho prvé závažnejšie skladateľské 
pokusy boli dve opery, predsa si 

nikách, vstrebal do seba ľudové 
prvky ako s lovenské, tak srbské, 
rakúske a nemecké, no najmä ma
ďarské, Jeho hudbu bola pestrá, 
me lodicky invenčne nová , inštru
mentačne farbistá. profesiomí!ne 
vyspelá a hneď zauja la posluchá
čov. V roku 1905, ked' na pisal svo
je najvýznamnejšie die lo. operetu 
Veselá vdova, stal sa z Lehára ra 
zom š láger doby. Divadlo Theater 
an der Wien hra lo túto operetu 
bez prestávky plné dva roky a do 
dnešnej doby mala Veselá vdova 
na celom sve te u7. vyšP 100 000 
predstavení! Vese lou vdovou začal i 
sa vlastne p!sa t: nové dejiny ope
rety. I napriek tomu, že ďalšie dve 
diela bol i Lehárovým skl adate ľským 
omylom, jeho popularita a sláva 
vzrastali. štyri roky po Veselej 
vdove slávil veľký úspech operetou 
Gróf z Luxemburgu. Svoju slávn1.1 
cestu zakončil operetami Paganini 
v roku 1925 a Carevlčom v roku 
1027. Tým vša l< neokonči l a jeho ži 
votná,1 ceii~a .. Qožil sa vysokého ve-

, ku ' 78 roko v, zomrel v rakúskom 
Bad !schli 24. októbra 1948. Po ce 
lý ten čas žil na výsln! svojej slá
vy, vystupoval ako dirigent svo
jich operiet, uctievaný na celom 
svete. 

Franzom Lehárom sa uzavrela 
veľká história klasickej operety. 
Hoci bol názorove i umelecky koz
mopoli tne orientovaný, prin iesol na 
svoju dobu mnohé pr<:>gresivne prv
ky. Vycítil pott'eby a ducha svojej 
súčasnosti , jeho hudba rezonovala 
s vkusom doby. Stal sa posledným 
z vel'kej plejády predstaviteľov 
klasickej opel'ety. Dovťšil jej etapu 
práve v dvadsiatych rokoch, v ča
se, keď do Európy začali z Ameriky 
prenikať melódie, harmónie a ryt
my černošského folklóru, džezu a 
n•vej importovanej zábavy. Svoju 
poslednú významnú opere tu Carevič 
naplsal v r oku 1927, kedy vznikol 
Showboat Jerome Kerna, zaklada
teľské dielo amerického muzikálu. 
Lehár si bol vedomý tejto novej 
premeny v hudobnej zábave. Svo
ju t vorbu prakticky uzavrel na 
vrchole svojej najväčšej slávy a 
nepokúšal s a vkročiť na pole, kto
ré jemu bolo cudzie. 

zaumieni l dobyť po Straussovi 
uprázdnený viedenský operetný 

·v Bramen-Er berfelde. Tu sa však 
zdržal iba niekoľko mesiacov a pre
šiel čoskoro .do Viedne do otcovho 

trón. Lehár sa však pôvodne ne
orientoval na operetu a ako sa sám 
priznal, znalosť opere ty bola jeho 
slabá stránka. A azda aj práve pre
lo, nezaťažený offenbachovsko
·s traussovskými konvenciami ·a tra
díciam i mohol sa začať venovať to
muto žánru . .Len tak si možno vy
svetliť , že vstupom Lehára do de
jín operety mohla začať nová a po
sledná významná perióda vieden
skej operety. Jeho prvým opere t
ným dielom bola opereta Drotár, 
čerpajúca námet zo slovensko-kar
patského prostredia. Lehár, ktorý 
značnú časť s vojho mladého živo
ta prežil v rôznych národných et- -mj-

Hudobné dni'V bulharskom Ruse 
Každý rok koncom marca v podunajskom meste Ruse 

poriadajú sa lZ\'. Marcové hudobné dni (trva jllce desať 
dn!], na ktorých prvý raz zaznie rad skladieb bulhar· 
ských 1 zahraničných sk ltAtalelov. 

Koncertov sa zúčastl'1uj e vera hosti i z cudziny, účlll· 
kujú pop rednf só lis ti !t orchestrlí lne telesá. 
Dňa 28. marca ich otvoril nár. umelec Ľubomír Pip

kov, predseda výboru Marcových hudobných dn!, ktorý 
v prfhovore - pri zahájeni lwncertu - zdôraznil, že 
tohtoročný festival je venovaný V. I. Leninovi a sil
časne zapadá i do 200-ročného jubilea narodenia L. v. 
Beethovena. 

Festival v Ruse (slávi lO-ročné jubileum l zahajujú 
pod la tl·adfcle domáci umelci. Tento rok vystúpU Ru
senskt symfonický orchester, l<torý pod taktovkou Iva
na Marinova predniesol predohru Leonora a V. koncert 
prE' klavír a orche8ter od Beethovena. Po prvý 
raz zazne lu nu pódiu Symfónia č. 7 od S. Prokofjeva a 
Oda na slobod11 od Ivana Marinova, za účast! spevo
kolu Bodrá smena. Sólistami bol! zaslúžilý umelec Ni
kolaj Gjuzelev a klavirista Nikola j Evrov. 

·Jub!leum V. I. Lenina sa nies lo v znamen! jeho 
oblúbRn{r~h sklad iPh ~k'l l (1\fl l zasvätených Leninovi 

(Patetické oratórium od Sviridova a Kantáta na Le
nina od Ivana Spasova - uvedená pt•vý t•azl. L. v. 
Beethoven bol predstavený šiestimi symfóniami, štyrmi 
klavlrnymi koncertami a Missou solemnls. 

Marcových hudobných dnf sa zúčastnila aj Rusenská 
národná opera r slávi 20. výročie od založenia l s pre
miérou opery Travia ta - v titulnej fl lohe s národnou 
umelkyiíou ZSSR Galinou Kovafovou. V Ruse účinkoval 
s vetoznámy spevolml Rodina, nos lte r Zlatej medaily a 
nielwfkých medzinárodných cien, Soľljsl{ý komorný 
ot'chester, Symfonický orcheste t• barlinskeho rozhlasu 
pod taktovkou Rolfa Kleiuerta, Novosibirska filharmó
nia a Symfonický orchester bulmrešťsl<ébo rozhlasu 
a telev!zie. 

Marcové hudobné dni s ú nielen sviatkom občanov 
mesta Ruse a host! z celého Bulhars ka, ale aj svojráz
nym dôkazom vysokej umeleckeJ ú r,ovne symfonikov, 
zbormajstrov, só listov o operných spevákov Bulharska. 

Obecenstvo v Bulhars ln r má už ;;voj vypestovaný 
vkus, vysoké umelecké krltél'lá, · chápe tJ oceii uje di eln 
majstrov sve tového hudobného umeniu, ako aj tvorbu 
svojich mladých skladatelov, na ktorý()h sa pozerá 
s láskou a niidejou, oceňuje ich pl'latelsky l kriticl<y 
- so 2elanfm podporiť každé pekné diAlo. každý tvo · 
rlvý prejav 

Llliana Vitanova·Staleva 
; PrP.ložlla: L. A. J 

SOŇA BURLASOV Á: 

Ľudové balad;· 
na Horehroní 

(Vydavateľstvo Slovenskej akadé• 
mie vied, Bratis lava .1969) 

Skôr než začneme hovoriť o no
vej monogr afii z Horehronia, mu
síme povedať pár slov na adresu 
vydavateľa. Je ním Národopl~ný 

ústav SAV. ktorý svojou populárn~-vedeckou ,e~ict~u 
Klenotnica slovenskej ľudovej kultury robi ~elm1 za: 
služnú prácu. Len nedávno vyšli v teJto, edlcn 2atevn~ 
a dožínkové piesne Ondreja Demu a ?ľgy_ Hrab_aloveJ. 
a už teraz sa uvažu je o druhom vydam kmhy. N1e me
nej hodnotnou zbierkou tejto edície sú Ľ u do v·é ba
l a d y n a H 0 r e h r o n ! z pera pracovníčky Náro• 
dopisného ústavu SAV dr. Soni Burtasovej. 

Sympatickou v lastnosťou zbierky je sna~a autork~ 
s hudobno-vedným vzdelan!m o komp!exn~. ted_a aJ 
textové spracovanie danej látky. Cr~atela ~ zb1~~ky 
autorka zasvätene a detailne oboznamUJe so speclflc
kými vlastnosťami ľudove~ baladY.:~.na Hore~roni 7:o 
stránky textovej i hudobneJ. Ak uvaZLme fakt, ze v ~u
nulosti sa pristupovalo k spracovaniu fo lklóru prevazne 
z jednostranného hl'adiska spôsobe!lého literárnou 
orientáciou, bádateľov, o to viac s i cemme tento ~yrov
naný pr ístup. Treba ešte do_dať, že_ autorka svOJe __ bo: 
ha té skúsenosti zhrnula maxtmálne usporne len v 1 a!n 
ci niekoľkých menšich kapitol. J adran; knihy zostava 
živý hudobný a textový materi~! z tere~Uo 

0 
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v knihe dr. Burlasovej konecne nepocUJeme trad~c
ný "nárek" nad odumierajúcou ľudov~u kultúrou_ u nas~ 
autorka naopak dokazuje, že v zbterke pubhkovany 
materiál je výlučne z jej novýc~ vý~k~m~ov na !Iore: 
hron!. dokončených len pred n~ekol~ym~ rokmi. JeJ 
štatistické údaje dokazujú, že l udov_e p~:sne (v n~
šom prípadé balady) s obľubou~ sp.tevaJU obyvateha 
Horehronia rôzneho. vekového zlozema. . , 

v kapitole Slovenská l'udová balada sled~.J8 aulorka 
vývoj balád nielen .na Slovensku, a le~ v c:leJ Európ~ -
počnúc obdobím ars novo až po n~su sučasnosť (s~o
da. že Jen veľmi stručne). Do~ve~?!ľle s_~ - a to me
len z tejto kapi toly - o naJoblubeneJS!ch námeto.~h 
spracovaných v baladách, o styčných bodoch a odhs
nostiach balady s ľudovou rozprávkou al:bo _ja rm očnou 
či historickou piesňou, o spôsobe textoveJ ~ystavb~ ba
lady (dejová s kratka, náznak, opak?va~te ) o ulo~e 
refrénu, o vplyve ba lady na naštch !tte:atov- romantt 
kov atď. Treba podčiarknuť, že bal adt~ky materiál Ho
rehronia spracovala autorka so zretelon; e tnoce!ltrlc-· 
kým, kde sleduje baladu len na ohramčenom uze~l. 
Tento prístup k r:tášmu doteraz komple! ne nespr~ac_ova
nému hudobnému a slovesnému fo lkloru povazuJeme 
za najzdravší a pre nás najosožne~š!. Ne_obstoja preto 
výhrady mnohých odbornikov voč1 takymt.?. ypráca'?, 
ktorým chýba zasadenie skúmanej látky do s1rsich su
vis losti. Toto sa dá s uspok(! jením dosiahnuť le~. po 
dôl<ladnom rnonogra[ickom spracovani celého mate; ta lu. 

Pt:e .všeo.];>e.cn,ú , orientáciu ci ta teľa za nevyht1Utnu.:kar:, 
pitolu považujemé stať o histórii Horehronia. Ho?l aJ. 
tu au torka podáva poznatky Jen v náznakoch a ~eJoveJ 
skratke (da lo by sa povedať tak, ako sa to rob1_ v b~
lade). dozvedáme sa dôležité údaje o osídleni uzem1~, 
národnostnom z loženi obyvateľstva a jeho zamestnan;: 
0 vzájomných vplyvoch jednotlivých jazykových nárect 
atd'. v histórii Horehronia dôležité miesto patri murán
skemu zámku. Za čias t ureckých výbojov na n~še úze.~ 
mie vznikli o ňom veľmi pekné historické ptesne c1 
už textové (Martin Bošňák) alebo aj s m.elódiou (1:l~
bastián Tinódi ). Do určite ,i miery (najma čo do na
metu) stoj! a j tento druh t vorby bllzko_ k balade. ~r~ 
vývoj našej l'uclovej plesne treba povazovať ~a vel mt 
dôležitý fakt prisťahovanie sa Ukra.Jmcov _a Poh~kov n~ 
územie Horehronia v 16. stot·očí. UsudzuJeme, ze dost 
podstatne ovplyvnili našu ľud~vú ~ieseň (spôso,b pre~
nesu viachlasný spev, kolomyjkovy rytmus atď.). NaJ
silnejšim elementom na Horehroní bol však stav valas
ký. 

v kapitole t udová pieseň na Horehroní venuje au
torka pozornosť sociálnej funkcii . ~u~ovej pies~e a 
z hľadiska hudobného najpodstatneJSeJ vlastnosti ľu
dovej piesne - j ej variabilite. Práve v tejto ~:ob!e
matike j e u nás naJviac nejasností. Doter az t ottz este 
nikto nestanovil kritériá, ktorým musí vyhovovať sku
pina piesní, o ktorý9h vyhlas~jeme_ ~doteraz via?-me 
nej len intuitivne), ze su vana~tm~ Jedna d~u~eJ. Ne
stačí podľa našej mienky vyznaceme progrestvJty mno
hotvárneho hudobného materiálu len v troch stupňoch 
globálne, ako to robi dr. Burlasová. ~ia~a sa ~ozh_odne 
sledovať a vyznačiť mnohotvárnosť ludoveJ ptesne 
v každej j ej zložke oddelene a podľa toho sumarizo
vať a stanoviť kritériá ako všeobecne plat né pr.e va
riant y vokálneho aj inštrumentálneho prejavu. V pi~sni 
môže niekedy variovať len rytmus alebo melos, m~
kedy viachlasnosť či fo rma piesne. Domnievame sa, z~ 
stanovenie textových variantov t iež nie je vec dosť 
jednoznačná. Táto naša kritická poznámka sa už ~ôbec 
nevzťahuje len konkrétne na knihu dr. BurlasoveJ. Ide 
predovšetkým o podčiarknutie problému, ktorý len 
čaká na vyriešenie. 

Osobit nú kapitolu knihy tvori skúmanie interpretácie 
a formy piesní a vzťah textu a melódie. Zaujímavé sú 
tu úvahy o reft•éne balád. V melodickom materiáli ba
lád pozorujeme urč itú fluktuáciu. .le to práve u toho 
materiálu, ktorý môžeme považovať za charakteristic
ký pre celé Horehronie (č. balád 282, 351 a iné ). 

Najrozsiahlejšiu kapitolu knihy tvori spracovanie 
textov balád (kapitola Baladické látky zastúpené na 
Horehroní), ako ich hlavnej žánrotvornej zložky. Tomu 
zodpovedá aj zoskupenie mate riálu zbierky podľa na
sledujúceho prehľadu zastúpených látok na Horehroní 
( podľa vzoru K. A. Medveckého): balady s prvkami 
fantastíčna, s historickým pozadím, zbojn!cke, bal ady 
spracovávajúce vzťah jednotlivých členov rodiny, ľú
bostné a balady o strate panenstva. Táto kapitola knihy 
prerastá rámec etnocentrického spracovania materiálu. 
Autorka dokumentuJe výskyt baladických látok na Ho
rehroni s ich variantami aj u iných národov. 

Záver knihy tvoria pre odbornfka cenné komentáre 
a register balád. Možno s radosťou konštatovať, že kni
ha dr. Burlasovej Ľudové balady na Horehroní je cen
ným prlnosom do odbornej literatúry a sympatickou 
7bier kou pre laickú vP.rejnosť <\lexander M ó i i 



Desaťročie po l. svetovej vojne býva 
t iež označované za zlatý vek džezu; v 
t omto názve je zvýraznený i veľký vý
znam populárnej hudby pre toto obdobie. 
Povojnová konjunktúra na pomohla k roz
šíreniu strednej vrstvy a táto presadila 
o. i. i nové etické normy. V populárnej 
hudbe sa tieto zmeny odrazili na ústupe 
sentimentálnych balád obdobia Tin Pan 
Alley. Miesto nich prerážali pesničky s 
triezvejšou, ľahkovážnejšou tematikou. 
Prakticky vtedy sa vytvoril model ame
r ickej populárnej hudby, ktorý sa udržal 
až do päťdesiatych rokov. Počas dvadsia
t ych rokov ešte s!ce pretrvávali orga
nizačné metódy vytvorené cez éru TPA, 
no čoraz širšia expanzia nových médii 
gramofónové platne, rozhlas a zvukový 

ll. 
roku však došlo aj ku krízovej situácii, 
ktorá príerazne osvetli la vzťahy, vytvo
rené v hudobnom podnikani. Rozhlasové 
stanice odmietli splniť čoraz sa zvyšu
júce finančné požiadavky, načo ASCAP 
vydala zákaz vysie lania hudby svojich 
členov. Z vysielania náhle vypadli pies
ne všetkých prominentných amerických 
skladateľov - nevysielali sa Gershwina
ve, Kernove, Berlinove, Frimlove, Porte
rove pesničky. Celá mašinéria zrazu zo
stala bez hybnej páky: nových hitov. A 
ukázalo sa, že ak verejnosti nie sú pred
kladané nové pesničky, táto sa ich ne
dožaduje. Poslucháči sa k celému sporu 
stavali indiferentne. Rozhlasové stanic!! 
celú situáciu vyriešili pomerne úspešne. 
Zamerali sa jednak na skladby nechrá-

my spočiatku vysielali naživo - buď pre
nosom z koncertných a tanečných sál, 
alebo zo štúdia. Od polovice tridsiatych 
rokov sa začali rozširovať pr ogramy re
produkovanej hudby; r. 1937 časopis Va
r iety prvýkrát použi~ názov disc jockey 
na označenie hlásateľov, ktorí uvádzali 
hudobné programy z gramoplatn! (ne
skôr sa vžila skratka d. j.). Tíeto pro
gramy mail hneď od začiatku veľký 
úspech: platne jednak garantovali spo
l'ahllvú hudobnú produkciu a d. j. do
kázali vytvoriť dôverný kontak t s poslu
cháčmi Koncom štyridsiatych rokov už 
bolo v USA približne 2000 profesionálnych 
d. j ., počet skutočne špičkových osob
nosti s celoamerickým dosahom sa od
hadoval na 30- 40. Postupne sí cl. j. vy
tvorili rôznorodé metódy --" snažili sa po
kiaľ možno čo najskôr zachytiť rodiace 
sa šlágre, pesničky, ktorým verili, často 
opakovali (niekedy i viackrát za sebou). 
V povojnových rokoch im prišli na pomoc 
rôzne rebríčky popularity (hitparády), 
ktorými sa súčasne ovplyvňovali. Disc 
jockey v podstate prevzal funkciu niek
dajšieho pluggera Tin Pan Alley . . Je za
ujímavé. že gramofónové firmy spočiatku 

kontakty s d. j. Po~tupne sa navykll Im 
posielať demonštračné platne, ~ešte skar, 
než sa tieto dostali do predaja. Snažia 
sa tiež rôznym s pôsobom ich činnosť 
ovplyvňovať; tento vývoj vyvrcholil v 
mnohých podplácačských aférach. 

Nástup technických médií (1920-1935) 

Ak gramofónové firmy spočiatku hľa· 
deli nevraživo na rozhlas, to isté zasa na 
začiatku svojho vývoja zažili predstavi· 
telia gramafónových spoločností od hu· 
dobných vydavateľstiev. V tejto prve;j fá
ze ešte pre vydavateľstvá neznamenal 
zisk 2 cen ty za vydanú platňu veľký zá· 
robok a tak len neochotne dávali povole· 
nia na nahrávanie nimi vlastnených skla
dieb. Styk s vydavateľslvami zaobsta rá· 
vali zamestnanci gramafónových firiem, 
ktorých v profesionálnom žargóne nazý
vali .,mechanical man". Koncom tridsia
tych rokov po vzájomnom prepojen! roz
hlasu a gramofónového priemyslu však 
predaj platn! stúpol natoľko. že i dvoj 
centová t arifa prinášala vydavatefstvám 
nezanedbateľné zisky a tak sa postupne 
vzťahy obrátili. ,.Mechanical man" dostal 
v tomto období nové označenie .,aľtlst 
and repertoíre man" (v skra tke a & r 
man). Pr!slušn!cí tejto profesie už ne
museli chodiť za pesničkami, ale predsta• 
vítelia vydavateľstiev a manažérske kan
celárie spevákov sa začali uchádzať o ich 
priazeň. Samozrejme, nemožno generali
zovať: elitn!, pozične najsilnejší speváci 
a autori si mohli a môžu l naďalej určo
vať podmienky v rámci reálnych propor
cil. Vo všeobecnosti však má a & r man 
rozhodujúce postavenie, bez jeho súhla
su sa nedostane k poslucháčom ani se
balepšla pesnička a od jeho mienky závisl 
repertoár, ktorý môže lnterprét nahrať. 
Podľa Hazela Mayera: .,Interpreti a pes
nička, v uvedenom porad!, sú fundamen~ 
tom nahrávky, dísc jockeyovia znamenajll 
okná k verejnos ti a a & r meni sú archi
tekt i. Títo muži majú štrukturálny vý
znam pre celú oblasť modernej populár· 
nej hudby". 

film - signalizovala zánik výsadného po
stavenia hudobných vydavateľstiev. Už 
gramofónové platne do určitej miery ob
medzil! činnosť pluggerov, no ešte Ich 
celkom nenahradili. Až zavedenie roz· 
hlasového vysielania (1926) znamenalo 
skutočný prevrat: umožnilo príjem prvo
triednej, profesionálne interpretovanej 
hudby zadarmo a zároveň umožnilo si 
multánne vplývať na niekoľkom iliónovú 
masu poslucháčov. Ľudia, ktor! riadili do
vtedy platné mechanizmy obchodu s pes
ničkami, počuli vo zvukoch rozhlasu 
umieráčik svojej profesie. Majiteľ sláv
neho hudobného vydavateľstva Edward 
B. Marks vo svojich pamätiach na p!s al: 
.,Rozhlas bol najkatast rofá lnej šou zo 
všetkých technických vymoženosti, ktoré 
postihli našu TPA. Dnes sa stane z pes
ničky hit za týždeň, ale za mesiac je 
mŕtva. Ľudia počúvajú toľko pies n!, že 
strácajú schopnosť si z nich vybrať . Pro
dukuje sa viac piesni ako pred tým, no 

·zisk majú len rozhlasáci. "l) 

· ·· ·• Napriek nástupu masovokomunikačných 
médl! a s tým súvisiacim poklesom pre
daja notových materiálov, nedopadol vý
voj udalost! pre vydavateľstvá t ak zle, 
ako sa očakávalo. Stratili síce určujúc!! 
postavenie v manipulácii s pesn ičkami , 
ale v novom rozdeleni úloh nadobudli dô 
ležité miesto sprostredkovatel'a medzi 
jednotlivými zložkami a autormi. Okrem 
toho v priebehu tridsiatych rokov vyda
vateľstvá ťažili l z veľkého rozmachu 
spoločenského tanca a s tým súvisiacej 
obľuby Inštrumentálnej hudby. Mies to 
pesničiek pre klavír a spev zača li pre
dávať .univerzálne úpravy pre tanečné or
chestre. 

OCHRANA PRÁ V AUTOROV 
A VYDAVATEĽSTIEV (1914-) 

Už počas éry TPA vznikla potreba za
viesť určitý systém do popla tkov za ve
rejné predvádzanie hudby a postupný 
rozvoj masovokomunikačných prostried
kov tento problém ešte zväčšil. Prvá or
ganizácia, ktorá sl v USA zobr a la za 
svoje pos lanie vyriešiť túto otázku je 
ASCAP (American Socie ty of Composer s, 
Authors and Publishers). Tá to spoločnosť 
vznikla r. 1914 a iniciátorom jej vzniku 
bol skl adate ľ Victor Herbert. V počia
točnom obdobi sa ASCAP zamera la na 
to, aby previedla do praxe už existu júci 
zákon o copyrighte. Po sérii neúspešných 
súdnych sporov až najvyšš! súd rozho
dol, že za každé vere jné predvádzanie 
hudby je potrebné za platiť autorom ho
norár. Tým, samozrejme, neboli vyrie
šené všetky problémy a séria sporov ďa
lej pokračovala, vytvoril sa však spoľah
livý základ.2) V ASCAP sa postupne zdru
žili prominentní autor i a vydavateľstvá; 
o výraznom progrese svedčia l štatistic
k é údaje: r . 1921 medzi 250 členov rozde
lili 80 000 dolárov, vtedy už ASCAP mala 
dohody so 6000 reš tauráciami, zábavnými 
podnikmi a kinami. Roku 1922 sa pr!jem 
zdvojnásobnil a r . 1923 st úpol na 200 000 
dolárov, a to s amozrejme, bol len začia
tok vývoja.3) Dvadsiate roky znamenali 
pre ASCAP predovšetkým boj s rozhlaso
vými a gramofónovými spoločnosťami; po 
sérii sporov sa konečne r. 1928 dospelo 
k tomu, že ASCAP mohla chrániť záujmy 
svojich členov vo vzťahu s novými mé
diami. Kým za uvedenie pesničky na plat
ňu sa zaviedol jednorazový poplatok 
2 centy za každý vydaný exemplár, pri 
r ozhlasovom vysielani sa zaužíval sys
tém paušálnych ročných poplatkov - Ich 
výška závisela od dohody medzi zúčast
nenými stranami. Keďže rozhlasové vy
sielanie sa r apídne vzm!ihalo, r. 1940 do
siahli príjmy ASCAP od rozhlasových sta
nic 9 miliónov: dolárov za rok. V tomto 

Gramofónové a rozhlas ové spoločnosti, 
spolu s manažérskymi kanceláriami a 
ochrannými organizáciami autorov a in~ 
terpretov, postupne vytvorili dobre fun
gujúci mechanizmus na výrobu hitov. Da
ný model však prešiel od štyridsiatych 
rokov mnohými modifikáciami. Tieto boli 
zapríčinené jednak uvedením dlhohrajú
cich platn!, nástupom televízie a čoraz 
väčším významom odbornej a bulvárnej 
tlače (hitparády). Nástup rock and rollu 
potom znamenal pr!lív hudobných oblast!, 
ktor é s a predtým považovali za okrajové, 
do hlavného prúdu komerčnej hudby. 
Tento vývoj udalostí s i bližšie všimneme 
v nasledujúcom pokračovan1. 

lngor VVasserberger 

nené (autorské práva sa končia päťde
siat rokov po sklada'teľovej smrti); z 
amerických skladaterov to bol predovšet
kým Stephen Foster, množili sa š lágrové 
úpravy diel slávnych európskych sklada
tel'ov. Na druhej strane ku slovu sa do
stali mladí skladatelia, ktor! ešte neboli 
č lenmi ASCAP. Z tohto dôvodu r. 1941 
rozhlasové spoločnosti dali impulz k za
loženiu novej ochrannej spoločnosti BMI 
( Brodcast Music Incorporated) a podari
lo sa Im do nej z!skať viacerých dôleži · 
tých autorov. Po rok trvajúcom spore 
sa konečne pristúp ilo ku kompromisné
mu riešeniu, no odvtedy už neprestali 
existovať v USA dve ochr anné spoloč
nosti : ASCAP si naďalej udržuje väčšinu 
pt"ominP.ntných autorov populárnej hudby 
a BMI zasa získala prestiž najmä v okra
jových žánroch (rhythm and blues, coun
try and western, džez a pod.); jej pozi
cia zosilnela najmä v päťdesiatych rokoch 
po nástupe rock and rollu. 

NOV~ PROFESIE: d. j. a a & r. (1935-) 

Americký rozhlas hneď od začiatku bol 
postavený na komerčnú bázu. Jednotliv~ 
stanice čerpajú financie výlučne za vy· 
sielanle reklám. Cena za reklamu v tom · 
ktorom programe s a určuje podľa .Jehn 
obľúbenosti , a tak vzniká snaha o čo 
najväčšiu atraktívnosť. Hudobné progra-

hľadeli na ich činnosť s neľúbosťou, pred
pokladali, že ľudi a nebudú chcieť kupovať 
platne, keď ich môžu počuť zadarmo v 
rozhlase; dokonca vznikali i súdne spory 
o oprávnenosti uvádzania platní v roz
h lase. Postupne sl však uvedomili, že 
práve naopak, činnosť d. j. pozitívne sti 
muluje predaj a že plesne, ktoré sí po
slucháči obľúbili vo vysielani, chcú mať 
doma kedykoľvek k dispozícii. Preto zá
stupcovia gramafónových f i riem a hudob
ných vydavateľstiev začali nadväzovať 

1) E. 8. Marks: They All Sang; Viking 
Press, New York 1934, str. 120. 

2) Podrobnejšie o tejto tematike po
.iednáva Lubomír Doružka: Písničky, do· 
lary, koruny; Tanečnf hudba a jazz 
1964-65, SHV Praha. 

3) údaje sú prevzaté z knihy Davida 
Ewena: History of Popular Music; Bar
nes and Noble, New York 1961. 

4 ) Haze! Meyer : The Gold In Tín Pan 
Alley; Lippincott Company. Philadelphia 
- New York 1958, str. 139. 

Jarné kolo seriálu ·"Vyberte si pesničku4

' 
(tentoraz s pochvalou) 

l Otga Szabová 

Pesničky, pesničky, kdeže ste sa vzali. . . Tentoraz opäť 
z pera slovenských autorských dvojíc, ktor! poslali svoje 
skladby do jarného kola televízneho súťažného seriálu Vy
berte si pesničku (bolo v štvorročnej histórii tohto seriálu 
v porad! už deviate). Výber pesničiek sa robil zvyčajným 
systémom; odborná porota redakcie Vysie lania zábavných 
programov pri zachovávani pr!snej anonymity autorov vy
brala z 86 piesn! desať . Tie odzneli v piatok večer 10. apríla 
1;, r. v exotickej zimne j záhrade nového li ečebného domu 
Balnea-Palace v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove a v sobotu 
večer (lL IV.) ich vysielala te levízia. Azda nikto z divákov, 
ktol'l v ten večer dali prednosť populárnym pesničkám pred 
knihou alebo večernou prechádzkou, svoje rozhodnutie ne
oľutoval. In terpretovali známi s lovenskf speváci pop-music, 
hral Tanečný orchester čs. rozhlasu pod takt ovkou Miroslava 
Broža. Prvé s lová chvály patria tomuto orchestru, ktorý by 
zn ieso l najprísnejš iu kritiku a jeho š tlt by zos ta l čistý. Pies
ne nahral bezchybne (re lácia t.Pntora7 odznela play-backo
vým systémom po zlých skúsf! nost lach 7. oredošlého kola ). 
_ Vybrať "i napokon n:~ust'l~ aj porota '' nemala l'ahkú úlohu. 
Urovcň pies ní bola velmi dobrá a v žiadnom prípade nie sú 

na mieste pl'ipadné poznámky, ktoré odzneli na margo spo
mínaného pr edoš lého kola seriá lu, napr. z čoho vybrať pes
ničku a pod. úroveň vysoko prevyšovala 8. kolo seriálu. Od
borná porota sa radila v tomto zložení: dr. Ivan Stanislav. 
(predseda poroty ), Pavol Zelenay, ľ.udovit š tassel, Ivan úrad~ 
nlček, T. Sebo-Martinský, Gejza Toperczer, Miloš Lánik, Gre
gor Roletzký. Vždy pôvabná Elena Galanová, ktorá t akmer 
pravidelne s lovom s prevádza tento pesničkový seriál (nielen 
z povinnost i te levlznej hlásateľky, no aj pre úprimnú ná
klonnosť k tomuto druhu hudby) napokon ohlásila t r i V'i~ 
~azné pesničky : l. Zelená k()líska (Vojtech Wick - Ladislav 
Simon), spievala Ol'ga Szabová; 2. Prekliata nádej (Vieroslav 
Matušík - Boris Droppa ), s pievala Eva Máziková; 3. Ukrad
nutý vánok (Peter Smékal, ľomaš Janovic, Peter Petiška), 
spieval Ivo He ll er. 

I< výsledkom netreba pripomienky, porota bola objektlvna a 
spravodlivá. Pesnička, ktorá sa umiestnila na 3. mies te, vzbu
dila mnoho t•ozruchú a oprávnenú pozomosť. Úplne sa vy
myká z rámca obvyklých fol'iem populárnych piesn! a bola 
dokonalým pôžitkom pre labužníkov v oblast i pop- music 
(ostatne, s podobným pocitom ju interpretoval Ivo Heller). 
Poštári a lebo mliekári sl ju pískať nebudú - na to je pr!llš 
náročná, ale ten, kto bude vlastniť nahrávku pies ne, bude si 
ju hrá vať znovu a znovu. Autori piesne si nemohli vybrať 
lepšieho interpre ta - a Ivo Heller by nenašiel lepšiu pieseň. 
Eva Máziková, ktorá spievala druhú víťaznú pieseň, si počí
nala suverénne. V!ťazná pieseň V. Wícka a L. Simona mala 
v Ol'ge Szabovej výbornú interpretku. Oľga Szabová v posled
nom čase dlhší čas pôsobila v zahraničí. S pr!jemným pre
kvapením sme .1zali na vedomie, že vie výborne narábať 
s hlasom; cia • ~ mv zaznieť v rôznych polohách, pre nás do~ 
teraz neznä1v.,~~h. VIťazstvo Zelenej kolísky je aj jej v!ťaz
stvom. 

Medzi ostatnými interpr etmi debutovalo v pesničko~om se
riáli Vyberte sl pesničku nil'lkoľko spevákov. A pretože dl
váci, ktorí na druhý deň sledovali program v televízi!, majú 
možnosť vybra ť sl pesničku bez ohľadu na výs ledky určené 
porotou (Cena diváka), a okrem toho môžu odovzdať svoj 
hlas najsympatickejšiemu spevákovi a najsympat lckejšej spe
váčke (cena obrázkového týždennika .,Život"), majú pesnič
ky aj speváci znovu šancu. 

Víťazné pesničky sa prostredn!ctvom rozhlasu, te levízie (a 
ak sa toho dožijú - azda aj pros tredníctvom gramoplatnl) 
rozletia do sveta naše j pop-music. Treba dúfať, že autor i 
a,i v budúcom, desiatom a jubile jnom kole ser iálu budú mat 
šťastnú ruku, dobré nápady a dostatok slov, ako a j mnoho 
krásnych melódií pre pesničky, a že úroveň jesenného kola 
seriálu bude prinajmenšom rovnaká. - nl-



Štúdi 11m - a 
Do redakcie prtš lo viac listnv s otá zkami o štúdiu na konzervatóriu. 
Tiet !ikola dnstáva pudobné listy , na jmä url záu jemcov z rôznych za
mestnani a 11revažne r udi, ktor! majú záujem o pop -music. Niektoré 
otázky sa opakujú a preto sme p ožiadali o ich vysvetlenie r ladilera 
Kon zervatória d r. Zdenka Nu~áčka. 

e C11sto dostúvamc o tázku, al<ý 
je systém p ~ijlnwc!ch skúšok na 
konzervatóriách. J e to systém ako 
na výberových ta lentov,ých š kolách. 
V s tanovenom te t•mlne podá uchtl
dtač prihláš ku (mus! mať skonče
nú najment~J ZDS j, IHle vyznač!, to 
chce študovaL Ak š tudova l na ĽSU, 
p rikladá i odporúčanie. Studijný 
referlit konzer vatót•ia mu pošle 
podmtenl<y n n á t•oky, l<.toré sa 
v tednotll výoh pt•edmetocll vyžactu · 
Jú . Výkon pri pt'lj!mace) skúške 
viacčlenná komisia boduje a ur.ob! 
potom po t•adovn!l< na prija tie. 

e Na otázky, čl na konzervató· 
r!ác h existuje večerné štúdium ale· 
bo forma externého štúdia, musfm 
odpoveda ť negatfvne. Pre zamest
naných, ktor! pracu jú v oblasti hu · 
clobnej pedagog tl\Y alebo urnenta, 
sa vždy po n lekofkých rokoch otvá-

ra š túdium pr! zamestnani. Pri jí
macie nárol{y s ú už teraz také, ako 
u normti lne lw štúd ia. Túto form u 
stúdia neotvárame každý rok, na· 
lw!ko neb 9va ani tofko kvalttných 
uchádzačcw a okrem to ho máme 
ťažkú p r lestorovú situác iu. Tu Je 
vekový limit p resne 1,1rčený Minis
terstvom ~ kolstva. 

e Opaln tjú sa l otázky, čo všet
l<o sa na naše j šlwte vyučuje, pri· 
čom p isa telia majú n ajmä záujem 
o nástroje, ktoré sa vyskytujú v sú· 
l~asnej populárnej hudbe. Vyučuje· 
me všetky tzv. klasické nástroje, 
cfalej akordeón , gitaru, bicie ná· 
stt·oje alw vedľajší predmet. ve ra 
otázok je k vyučovaniu gitary. Vy
učuje sa klasická hra na tento ná · 
stroj, pravda, viac štud entov po 
l<lasickom vyškoleni hrá perfektne 

VŠMU predstavuje 

pop-music. Flauta a hoboj, 
o k toré bývu tiež záu jem, su vy u· 
čujú klasický.tl spôsobom, avšak 
viac absolventnv po tom využlva t ú
to prfpt·avu pr:e úspešnú hru v po
pu lárnych a zábavných o t·ches
troch. Pochop ltefne, vyučuj~ sa aj 
vsetky teOI'etlcké p redmety , spev, 
s ldadba i dir igovanie. V Bratislave 
nemá me osobitné oddele nie pre vý
chovu hudobnlkov tzv. fahkých 
žánrov a le neldad ieme pt:ekážky, 
a by vý bornl štude nt! zamerall po
stupne sroj zäujem na túto oblasť. 

e Pt·ichádzl:ljú i otázky, čl na 
Pražs lwm l<nnzervatôt•iu možno 
študova ť osob!tm) pop-m usic. Ke
dysi tom zriadené oddelenie pre 
túto hudb u stl vce llw akosi ne
osvecl č l lo, l kecľ napr. v oblasti 
g itHry jo viac pedagógov a venuje 
s a určité pozornosť l spom!nanej 
o blasti. Platf to tiež o bic!ch n á
stwjoch, ktoré Sél v Prahe vyučujú 

ako hlavn ý predmet, čo vyplýva 
z toho, že v Cechfich je viac o r 
c,h est t•ov a väCš! dopyt po týchto 
hráčoch. Podro bnosti každému zá
ujemcov! posky tne pražské Konzer
vatót•!urn, u l. Na Rc jdišti r.. l , 
Praha 1. 

Dňa 3. ma rca bol na pôde divadla VSMU kon cert 
posl ucháčov ses te t•ske j hl'llenske j JAMU, r ealizovaný 
v dun el spo lup t•áce medzi k)avírnyml katedrami oboch 
š kôl. Treba vysoko hodnot!t snahu a obetavosť doc. 
Evy Fischerovej-Martvoňovej, bez ]{torej by bolo toto 
ús peš né podujatie n emyslltefné. 

PARIK V SF 
Umelecl;ý šéf štá tnej filharmónie 

v Košic iach, mladý slovens ký di
rigent Bystr lk Režu cha dit•igoval 
orchester SF 2 ap ríla . 

Al<ademici v juhoslávii 
Lahôdka pre milovnlkov zborového spev u - po d 

týmto titu lom uvied li novosadské noviny - Hlus ľu
du - ( 28. Ii'!. 1970 l koncerty Akademického komor
ného vokálneho súboru pri FFUK, l<to rý v d fíoch 20. až 
24. II I. hosťoval v Novom Sade, čim opätoval n úvštevu 
Akademického spevácke ho zbor u Dorda Nataševič z :a
sene minulého rok u. Bratislavský súbor pod veden ím 
dir igenta prof. Korne la Schimpla ll hlasového peda
góga prof. Mar ty .Ratajuvej-Schimp lovej sl získal sym
patie novosadského obecenstva vyn ikajúc im prednesom, 
hlasovou kulti vovanosťou a dohre voleným progra
mom. Na koncertoch sa striedali d ie la svetových kla 
sikov, českos lovenských s k ladatefov a štylizované s lo
venské ludové piesne v podan! ženského súboru a só
listov (Ján Dubn ička , proľesorka Marta Ra 
tajová·Sc himpJová, Oľga Simová ) . Po dvoch vystú pe
niach v Novom Sade n ašl sp eváci zavlta li na pôdit 
slávneho petroveckého s lovenského gymnázia. A ako 
komentova li toro vystúpen ie mlestnr:: noviny? "Po d lh
šom čase sa milovnfc i hudby a spevu Petrovco znovu 
dočkali seriózneho koncer tu, ktor ý im pt•edniesol vy
nikaj úci a kadem ický zbor študen tov Un iverz ity Kome n
ského z Bratislavy. Pocl odbornou toldovkou Kornela 
Schimpla zbor zapôsobil mimor iadne kvalitne." Mladí 
r ept•ezentant! našeJ univerzity doniesli do zeme našich 
pr!ate lov nielen umenie nasiaknuté našou kra jtnou, 
a le dol<áznli Im rozohriať srdcia a priblfžlť s!ovensl\é 
umenie Poci ty členov zájazd Ú n ajlepšie vystihujú slová 
p. pt'Of. d ir igenta Kornela Sclhlmpla, l\toré povedal 
v lntervie:-v p re novosadsl<ý dennlk - Hlas ľudu . ,Sme 
š ťastní, že sme ma li možnosť predstaviť sa novosad
skému a petroveckému obecenst vu. Príjemne ma pre· 
k vapuje, že sa o umen ie, k toré pes tujeme, zauj!majú 
obzvlášť mlacll Hoc! sme p t•výk rát na zájazde vo vašej 
k rajine, cltime 'la tu a ko doma. O to sa postarali naši 
hostite lia - Akademick ý zbor Dor.de Natašev!č, s kto
r ým sme v lan i nadviazali družbu '. 

A na záver si dovolím citovať slová Vojis lava 'iltča 
ved úceho súboru Dorde Natašev!ča: "Súbor Univ&rzity 
Komenského je jeden z najsympa ticke)šfch súborov, 
k toré u nás v pos lednom čase hosťovali'. 

J. H. 

Na pódiu sa predstavil! šty ria klaviristi. Jana Spaň· 
h alová zahrala Ciaconnu G dur G. F. Hllndla u Chro· 
matickú fantáziu a fúgu J. S. Bacha. V Hllnd!o vi do
káza la, že )ej natu t·elu Je b llzka baroková hudba -
mú tasnú knncepciu čt zmysel pre štýL Romantickú In· 
terpre táciu Bé!Cho.vho diela determinovala aj nie naj
š fostnejšia úprava • M. Rege!'a . Eva Krá mska s l pre 
svoje vystúpenie zvoli la 8 etud op. 10 F. Chopina. 
Jej v91mn v neľahkej úlo1he bol muzi.klí iny, technicl<y 
však mene j presvedčivý, čo sa odzrkad ltlo najmä 
v rých lyc h etudách. Eva Erbannvá sl pre bratis lavské 
účinkovanie vybrala s l1ladbu mladého slovens l<ého 
s kl adateia Ivana Pat•fka Trt kusy p re k!Hvír. Františel< 
KratochvH zahra l na záver programu transcedentá lnu 
etudu F. Liszta Harmonie du So!r a 2 prelúdtá op. 23 
[D a B dur ) S Rachma ninova . V91<Dn y oboch ume lcov 
bol! š týlovo vyrovnnnejš ie ll pred n esovA zre lšie. Mia · 
dých brnenských k laviristov s t·dečne prija lo početné 
publilmm. 

Režucha svojim ume leckým nu
tm·etom re prezentuje typ interpre
ta, ktorý svoju Jantazijnú invenciu 
vZcly sputnl\vu rac ionll lnott rozvo
hou. je výbnn oýrn lntet•p t•etom IHI j
ma hudby :1.0 storoč i o. Ešte a ko 
dirigent bra t islavs kého rozhlaso 
vého orchestra s ús pechom prop!l 
goval avantgmdnú tvorbu domá
cich i uthranlčných s ldadatnrov. 
Klad In V'; I ký c!Ot'fiZ na vy pracovn· 
nie partitúry, má skvelý ry tm us a 
zmysel pl'e úč'nol< ce lku. Svoj tem 
perameut Clr žf na uzde , n tkcly tvo · 
rlvému e lánu neolle tu je stý! sk lad .. 
b y č t zreternosť ťaktúry. 

rade (ponajviac v prv9ch troch 
fragme ntoch 1 preukazuje veľk u in
l'enčnú vynaliezavosť pl'i nových 
zv ulwvých lwmbinéclách, najmil 
v jemmJ jšich, pr iam é te l'icky vy
·zn ievHjúc lch úsekoch, ktorých úči· 
nok stoj! l padá na vyspelosti, l<u l· 
tivovanost! tak sól a i<O mís tro jo· 
výc h zoskupenf. Práve v tomto 
smere zauja lo dielo podstatne lep · 
i; ie než na svojej prernléľe 7. IV. 
1.968 v podan( SOCR 11 Režuchu. 

chester G dur op., 58, ktorého só
lový pal't vynikaj úco stvérnll český 
kla virista Ivan Moravec. Jeho vý
lwn bol Ideá lnou syntézou 11lč ím 
11eobmedze \·an e) ldavl r ls tickej pu
lety techuickej, dynamickej l zvu
kovP. j, plne zaangažovaného p reja
vu, skve lého r ytm u, d is ci plíny a 
priam vzoro vého stý lo vého cftenia. 
V h ierarchii doterajšieh beethove
novských klavlristickýcn výkonov 
mu p rávom patr! prvé miesto pred 
Ponenkom ( v Piatom ) i Weynber 
gom (v Prvom koQcerte) . Moravec 
tmí dolmnale premyslený a zvlé d
n utý každý Interpretačný krok a 
navyše schopnosť zaujať od prvého 
do posledného taktu, pretože k až
dej časti dokázal vytvoriť osobitnú 
ná ladu - v prvej jemne poe tickú 
u katab!lnú, v druhej h lboko medi
tu júcu a v tre tej ohn ivo t empera
mentnú. Pok!ai by s me m u chceli 
vytknúť, tak použitie Beethovenov
mu výrazu dosť vzdialenej kaden
c ie L časti. 

Prvé kroky k zbl!ženiu dvoch §l<ôl ~a spravil!. Škoda, 
že Iba na úrovn i klavfrnej, resp. s klacla teYs l<e j katedry. 
Bolo by užitočné nadväzova nie kontal<tov rozší l'i f. aj na 
ostatné ka tedry, lebo je to jeden z naj lepš!ch spô~obov 
konfl'Dntá cle výsledkov prl\ce a stá leho zvyšovania 
t1rovne školy. 

:..\,., • * • 

V s tredu 4 marca sa konal v rámci Stúdia mladých 
konce rt poslucháčov VšMU a Japonskej čembalis tl<y, 
Mich!ko Inoue, ktorá t. č. š tuduje na pražosl<ej AMU. 

Na úvo d koncertu zaznelo Trio pre f lautu, tdar!n e t 
a tagot Petra Bartovi ca, posl uchál:a ll!. ročníka sld a d
by v t riede prof. Ján a Cikkera. Bartovic demonštroval 
ctobrll technickú pripravenost a zmysel pre zvukovosť. 
Skladba zaznela v k valitnom podan! Nenov Bratislav
ského l<vlnteta, poslucháčov VŠHU, Vojtecha Samca 
(!!au ta ), Jozefa Luptáčika ( ldarinet l a Františka Ma
chátsa (fagot). Muzlkálnosťou bol pozn ačený výkon 
Evy Salayovej, kt orá Interpre tovala l. klav!rnu sonátu 
Se t•geja Prokofieva. Barytonista Marián Horák v Beetho
venovej p lesni Adelaide opäť dokázal kval.itnú pripra
venosť. Cemba lístka Michiko Inoue sa výborne uvie dla 
v Chromatickej fantázii a fúge J. S . Bacha . Jej výkon 
bol. s l1streden ý, technicky výborný a ve fm ! muzikálny. 
Patril nesporne k vrcholu večera. Na záver programu 
z~znela sonáta B dur pre dvoje h us!! a ldavfr vo vy
nika júcom pod an í huslistov Anny a Quida Hillblingov
cov 11 klav iristky Danie ly Varinskej. 

Nu konce l'te, k torého úroveií možno označiť za pre
kva tw júco dobrú , sa uviedla nastupujúca, velmi sľubná 
gene t•é c ia mladých slovenskýoh Interpretov. ... 

Na koncer te VSMU, 11. marca, sa predstavili dvaja 
lnt l:l t' [J t.·et l - huslis ta Fra ntišel< Figura, p~slucháč ži
llnsl(élHl Konzervatória, pod patr onátom VŠMU a Peter 
Baránek - klar lne tista , d lploma n t VŠMU, ktorý svoje 
konzet·vator!álne štl1d lé a bsolvoval tiež v Zillne. 

Ftrantiilek Figura sa predstavil v Poeticke j suite op. 
35 národného · umelca Alexan dra Moyzesa , v Troch 
skladbách z baletu Romeo H júlia S. Prokofieva a 
v ľolonaise br ll !ante ov. 21 H. Wieniavského. Pr! lda 
vfrl llola odborná flS is ten tka H. Gáfľorová. Svojim vy 
slt'qten !nt Fr . Ftguru de monštrova l výbornú techn iku, 
IW kn ý tón a s u ve rénne vystupovanie n a pódiu. Hra l 
chlnclne il miestam! Intonačne n eisto. Nemal by s1:1 dať 
st l' hnúr Iba vonkajš!m e fek tom. 

V dru·he j polovici koncertu p redn iesol čast svojej 
dip lomove j práce Pe ter Baránek (študuje v t riede E. 
Bomba ru). V jeho podani o dznela Sonáta Es dur op. 
120 J Brahmsa, Tr! kusy pre sólový k lar inet Igora 
St rav inského a Sonáta Paula Hinde m1tha z roku 1939. 
V9konu, ktorý bol muzikálny , treba vyčltaf m iestami 
kn lfzle v ladení a nejasnú koncepc iu p t'! výstavbe 
die lo . Nepomohol mu v tom ani s labý k lavír ny sp r ie· 
vod K. Turians kej. -ab-

Týmito znakm i vyznačovalo s11 oj 
podanie 4 fra gmentov z Hudby 
k ba le tu od s lovens kého sklaďa tefH 
Ivana Parlka Dielo inšpi t·ovat ná · 
met súčas11ého Ja ponca l<oiJo Ab · 
bello: Piesočná žena Skuda, že p re 
h lb!;le pochopen ie celkovej atmo-

-sfét'Y s k!aclby nebol obsa h li let·ár
n e! predlohy sprfs tup nen ý verej · 
nostl v p t•ogramovom bu lle tine! 

Pu rlk, hoci ide n h udobný sprie · 
vod k baletu, z!lrnet·ne za t l áča clo 
úzlldla l'ytm!c ilý e lement a skôr 
zclôt•azt1uje iné parnmetre. V prvom 

Z h lad is ka d! rlgentovllO nature
lu, l z hladiska dra matut•gie treba 
ldadne hodnotiť výbet• Mendelssoh ·. 
nove j IV. "Talianskej" symfónie 
A dur, op. 90. Pri jej konce pcii za
meral sa Režucha predovšetkým 
nu posttbnutte výrazove ) atmosfét·y 
jeclnotlivých čast!. Jeho d irige ntský 
prejav bol úsporný, zre telný. p lný 
e legancie, švihu. Z hľadiska tech: 
ntc l\ýclh .úskall najťažšie finálne 
Saltarello bolo by "znieslo" p od 
s tatne viac fabkosti a p rec íznosti. 

Mene j sn vydn ri.l Režuch ov Ot'
chestrá.lny sprievod· k Bee tjlOvenov
mu IV. ko ncertu pre klavlr a or· Vlad o Cižík 

" Ces liosl.cttre11sl'ý t•ozhlas B••atislalle 
vypisuje pri priležitostí 25. výročia os lobodenia Ces
lwslovenskel socialistickej repu bli ky 

Súťaž na piesne a zborové skladby, lfalei na 
texty piesní a zborových skladieb pre deti 

Cielom sútaže je zamera f tvorbu hudobných sklada
teľov pre cl etl v pt•edškolslwm veku a p1•e deti od 7 
do :1.5 rokov. 

Súťaž m á tri kategórie: 
I. kategór ia: 

Plesne jedno, alebo d vojhlasné s výrazným rytmom 
a melódiou v rados.tnom tóne so sprievpdom ~dav!ra, 
harmon il<y, a lebo ma le j Inštru mentá lnej skupiny. Te
matická oblasť je dneš ný život · a záujmy .detí a mlá
deže.' Cielom tejto kategórie je da ť deťmn a mládeži 
p lesne pre ich spoločný život. 

1. cena ' 150'o Kčs 
2. cena 1000 Kčs 
3. cena 600 Kčs 

I I. kategória: 
Zborové skladby závažnejš ieh o charal\teru a kompo

zičného zámeru (jednotlivé l cyld y) a cappella, a lebo 

z obsahu 9. čísla 
Smolenice 1970 e S n ositermi zväzových cien e Be
ethoven v Oistrachovej interpretácii e Slovenské sku
piny a sve tová beatová a va n tgarda e Bt•atislavská lý
ra 1970 e Dokončenie seriá lu Obchod a populárna 
h udba 

so sp r ievodom jednotlivých néstrojov (husle. flauta, 
h a rfa a po cl. ) , alebo rôzny ch nás tro)ových ~\( n p ! n . Te
matiká ľubovolné, vhodná pre deti. 

1. cena 2000 Kčs 
2. cena 1500 Kčs 
3. cena 1000 Kčs 

III. kategória: 

Texty k piesňam, a lebo zborovým sk ladbám (jednot
livé l cykly ) vtažúce sa na osobné i spoločenské 
záujmy det! a mládeže. 

1. cen a 
2. cena . 
3. cena . 

1500 Kčs 
1000 Kčs 
600 Kčs 

Súfaž je anonymná a môže sa jej zúčastniť l<aždý 
h udobný sk lllt!atei a hudobný spisova t eľ žijúc i v CSSR. 

Hodnote né budú práce pôvodné a doteraz neuve
rejnené. 

Uzávierl<a súťaže je 1. júna 1970. Vyhlásenie výsled
kov súťaže je 1. septem bra 1970. 

Sú ťažné porota má p rávo ceny neudell ť , a lebo ich 
rozdeliť , a lebo spojiť. 
Súťažné p ráce t r eb a posla ť n a adresu Ceskoslovenský 

rozh las, Hlavná redak cia pre d e t! fi mládež, Zoch ova 
u l. č . 3. Pr!spevl<y označte hesloro. a do obálky uvelfte 
svoju adresu. 

KONKURZ 
Dekanát Pedagogickej fakulty v .Prešove UPJS 

v Košic iach vypisuje súbeh na obsa denie tých to 
volnýoh miest: 

1 odborného asistenta na Ka tedru hudobnej 
výchovy pre odbor h udobná výchova, resp . 
hra n a klavfrl 

HUDUBN<l Zl VOT - dvojtýždenn!k. Vydáva Mi toisterstvo kul túry SSH vo 
Vydavateľstve OBZOR v Bratislave Vedi e redakčná ra da · Marián .Jur~k 
( šéfred ak tor), . prom. h is t . Zuzana Marc7.e ll0vé ( redaktorka ) , or. Teréz ta 
Urslnyová (redaktorka) , Pavol Bagin , doc. E. Fisch erová · Martvoňovti . 
prom: hlst . Naďa Foldváryová, Jur?..J .Hatr!k, dr .. Naďa Hrčkov~ . dr .. Ivan 
Stanis la v. Ivan Oradnlč~l<. · Tlač ia Nttrt ans l<e tl ač tarne, n. p .. Nt tr a. l~g. č. 
RS 8261168. Ad resa redakcie: HUDOBN? ZJVOT, Bratis lava Vn lgogra<l· 
ská 8 tel. 592-37. Adm!n!strécla: Vydavateľstvo OBZOR . Bratislava, Cs. 
a rmády 29/a. Inzertné oddelen !P. Bratislava. Gorkého 17. Rozšit·uje PNS. 
Cena jednéh o výtlačku 2,- Kčs. 

Oprava 
V 7, ~íslo Hž v !!Odmienkach 

s úťaže o na jlepšiu úp rav u sklad .. 
by z ob lasti suvie lskaj pnflltlá rnej 
hudby v bndu l 111 1\ veta · sprá vne 
znier: SMa 7. jiJ .nen!HIIIymná, zt1 · 
l;astnif sa je j môže ka ždý n b!:a n 
ČSSR. 

Žia dost! doložené d okladmi: 
š tátne občianstvo 
clol<lad o ul<Ončenf vysokej šlwly 
kádrové dotaznfky 
životopis 
le t<árske vysvedčenie 
zoznam publikovaných prác 
vedeckých a Iných 
vyjadl'enle doterajš ieho zamestnávatera 

t t:Hba predlož iť do 30. jl1na 1970 Dekanátu Pe· 
clagogicks.j f akulty v Pr ešove, Svermova ul. č 1 



DR. ZOLTÁN HRABUSSAY Beethoven a Hummel 
Vid!me to v rôznych jeho llvahäch 111 

hudbe, najmä však v slovách o Beetho
venovi, adresovaných Ferdinandovi Hiile 
rovi: "Mal som sa pokúsiť kráča ť v šľa 
pajách takého génia? Chvíľu som neve
del, na čom som, nakoniec som si všok 
povedal: najlepšie bude, keď zostaneš 
verný sebe a svoj ej prirod zenosti." 

(Dokončenie z l. str.) 
láša Esztet·házyho v Eisenstadte, kam ho 
o(!porúč!ll Josef Haydn. 

NAJBLIZšiE STRETNUTIE 

Beethovena s Hummelom je opradené le 
gendou, ktorá nevrhá priaznivé svetlo na 
Hummela - ani Beethovena však neuka
zuje z najlepšej l'udskej stránky. Miku
láš Esztet·házy, veľký podporovatel' ume
nia a hudby objednal roku 1806 od Bee
thovena omšu, ktorú chcel daf predviesť 
n a meniny svojej manželky. Beethoven 
omšu (C dur op. 86) po urge nciách do
konči l v auguste 1807 a jej prvé pred
vedenie bolo 13. septembra 1807 v Eisen
stad te . Dielo bolo určené pre miestnych 
muzikantov a preto h o nedostatočne na
študovali. Možno, že Beethoven pri svo
jej prudkej povahe aj popudi! proti sebe 
hudo!.mlkov a títo sa mu pomstili akousi 
pasívnou rezistenciou. Slovom, predvede
nie bolo slabé a Eszterh ázy, zvyknutý na 
skladby Haydnove i staršie, opýtal sa vraj 
Beethovena po skončení omše: .,Ale milý 
Beethoven, čo ste to tu zas porobili?" 
Scť-! na bola trápna, keď:i:e sa to sta lo ve
rej ne. 

V Eszterházyho sprievode bol aj Hum
me l, jeho dirigent a skladateľ. Traduje 
sa, že pri uvedenej Eszterházyho po
ztliltnke s'a Hummel maliclózne a netaktne 
usmieva l. Prudkému Beethovenovi nebo
lo viac treba, otočil sa chrbtom celej spo
ločnosti a ešte v t en deň odcestoval z 
Eszterházu. 

No poznajúc Beethovenovu povahu, je
ho zlosť nemohla zostať trvalá. A sku
točne o niekoľko rokov, keď Hummel 
rok u 1811 opúšťajúc službu u Eszterházy
ho vrátil sa do Viedne, obnovujú sa ich 
spoločné vzťahy. Roku 1812 sa Hummel 
zoznamuje so speváčkou Elisabethou 
Rôcke lovou, sestrou Jozefa Augusta Roc
keia, ktorý roku 1806 s vel'kým úspechom 
spieval vo Viedni Florestana v obnove
nom Beethovenovom Fideliu. Elisabeth, s 
ktorou sa Hummel roku 1813 oženil, pá
či la sa predtým aj Beethovenovi a v ich 
spoločnosti strávil nejednu veselú hodin
ku. 

, BEETHOVEN SA ZNOVU STRETOL 
S HUMMELOM 

pri predvádzanf svojej symfónie Die 
Schlacht bei Vittoria (Bitka pr i Vittor ii) , 
ktorú uviedli 8. decembra 1813 v aule 
viedenskej univerzity súčasne so 7. sym
fóniou. Na dobročinnom večierku uspo
riadanom v prospech pozosta lých po pad
lých hrdinoch sa ak tívne ztíčastnill aj 
Salier! ako pomocný dirigent vojnového 
hluku na galérii, Schuppanzigh a Spohr 
( významný skladateľ romantizmu) - ako 
huslisti, ďalej Moscheles, pri bicich ná
strojoch bol Mayerbeer a Hummel. Kon 
cert dirigoval Beethoven, v tom čase už 
značne h luchý, takže sa často riadi l po
dľa koncer tného majstra Schuppanzigha 

Po koncerte sa Bee thoven p!somne po
ďakoval účinkujúcim, pričom osobitne 
spomenul aj Hummela. Pri ďalšieh pred
staveniach b itevnej symfónie dňa 12. de
cemb ra 1813 a 2. januára 1814 Hummel 
prevzal po Salierlm dirigovanie bicích ná 
strojov. K opä tovnému predvedeniu sym
fón ie dňa 27, februára 1814 Beethoven 
osobitne požiadal Hummela o spoluúčin
kovanie krátkym, veľmi bezprostredne 
znejúcim listom: ,.Najmi lš! Hummel! Pro
sím Ťa, dirigu j svojou skvelou kapelnlc
kou palicou aj ten tokrát bubny a kano
nády - sprav to prosim Ťa - a keby 
som Ťa mal ja niekedy kanónovať, stojim 
Ti telom i dušou k službám". 
Dňa 4. aprlla 1816 sa zapisuje Beetho

ven do Hummeiovho pamiitnfka kánohic
kou témou Ars longa, vita brevis (dlhé 
umenie, krätky život) a týmtó venova
nim "Buď šťastlivý, môj milý Hummel 
a spomeň si niekedy na svojho priateľa 
Ludwiga van Beethovena". Hummel na-

K l OO. výročiu narodenia 

Som jednoduchým 
'(Dokončenie z 1. stt'.) 

čias, že hra na klavíri nie je pre chlap· 
ca vhodnou záľubou. Neskôr to tutoval. 

K veľkým hudobným láskam Lenina 
patril Ludvig van Beethoven - zvlášť 
jeho klavírne sonáty c mol (Patetická) 
a f mol ( Appas.~ionata). Keď jeden ve
čer počúval Appassionatu v moskovskom 
byte Ma:cima Gorkého pri domácom 
koncerte v podaní lsajeva Dobrovejna, 
povedal Gorkému: .,Nepoznám nič kraj
šie, ako je Appassionata, mohol by som 
ju počúvať každý deň. Je to zvláštna, 
priam nadpozemská hudba. Vždy si s 
hrdosťou, možno že naivnou - myslie 
vam: "Hta, akých zázrakov stí schopní 
ľudia!" Ale hneď t1·ochu smutným hla
som dodal : ,.často však hudbu poMvať 
nesmiem - pôsobí mi na nervy. Clo 
veku sa potom žiada hovoriť milučké 
hlúposti a hladkať po hlcwiiJicách takých 
ľudí, ktorí napriek tomu, že žijú v špi· 

stupu je v októbri 1816 na uprázdnené 
miesto dvorného dirigenta v Stu t tgarte 
a tým sa znovu na dlhši čas prerušujú 
jeho osobné styky s Beethovenom. 

NIELEN V PIANISTIKE, 

ale aj na tvorivom poli došlo medzi Bee
t hovenom a Hummelom k ušľachtilému 
zápoleniu. Pri . jednej súťaži - (ktoré 
v tom čase ešte neboli také časté ako 
dnes ) - n iekedy roku 1818 - predloži li 
Beethoven svoju Sonátu B dur op. 106 
(tzv. Ham merkiavier) a Humme l Sonátu 
ľis mol op. 8L Obid vaja vytvorili svoje 
vrcholné die la v sonátovej tvorbe . No 
Hummeiova sonáta, hoci celou faktúrou. 

censtva a o d iletantizme. Dňa 13. marca 
ho Hummel znovu navštivi l. Beethoven 
mu s urči tou závisťou pripom!nal. že je 
ženatý, kým on je sám, bez opatery. Pro
sil Hummela, aby na jbližšie priviedol aj 
svo ju ženu. Súčasne ho ž iadal, aby spo
luúčinkoval na koncerte jeho fa m lliusa 
Antona Schindlera, na k torom sa sám 
nebude môcť zúčastniť. Hummel svoju 
ľlčasť aj prisľúbi l. 
Dňa 20. ma rca Hummel znovu prišiel, 

a to so svojou m anželkou l s Hilierom, 
Beethoven mu porozprával o štedrom da
re londýnskej filharmonicke j spoločnosti 
(100 šterlingov) a oznámil mu, že sa 
chystá do Londýna, aby sa t am Ang li
čanom osobne poďakoval (hoci mu už 

List L. v, Beethovena J. N . Hwnmelovi. v ktorom 
ho žiada cd:; !/ prevzal IJ B!/e!mej srtm.fónii l!ede
nie nad ,.kanonádou". 

:Jt.·- ".... ~~/.-~ ·r'"' ~ ... 
I :.J~'/ _, 

Pritom sa však Humme l mnoho "zaohe 
ral Beethovenovou tvorbou. Vyhotov\ll:•al 
aj rôzne úpravy Bee thovenových skladieb, 
tieto však neuspokojoval i • vždy autora. 
Tak napr. Beethovenovi sa nepáčila Hum 
me lova klavlrna úprava časti Fidel ia a 
pod ľa Thayera ju údajne roztrhal na ku 
sy. Je to ľahko pochopiteľné pr i rôznych 
faktúrach Bee thovenovej a Humme iovej 
klavírnej tvorby, kd e jednému išlo pre
dovšetkým o verné reprodukovanie zá 
važného obsahu, kým druhému h lavne o 
dobre hrateľný a dobre znejúci part. 

Kánonická téma a venovanie L . v. Beethovena 
J. N. Hummelooi do pamätníka 

hutnou Inštrumentáciou a emoeionálnym 
obsahom patrí medzi autorove na jlepšie 
s k ladby, oproti 8eethovenovmu t ita nské
mu dielu nemohla obstáť. Aj tak bolo 
však chvályhodná Hummelova snaha vy· 
rovnať sa najväčšiemu zo skladatel'ov, ne
prekonanému majstrovi kla v!rnych sonál. 

Hummel sústavne a húževnato praco
val na ochrane uutorských práv sklada
teľov a k tomu podnecoval aj iných vý 
znam ných hudobníkov, medzi n imi a j Bee
thovena. V tejto záležitosti poda li roku 
1825 Kalkbľenner, Mosche!es a Plxis z 
Paríža spoločné predostretie na nemecký 
ťlšsky sn~m a v ňom za svojho zástup
cu označili Hummela vo Weimare. Hum
mel na zAkiade svojich vyjednävanl zo
stavil obšírne spoločné memorandum v 
mene všetkých zainteresovaných (Mayse
der, Czerny, Beethoven, Hummel, Spohr, 
Ries, Moscheles •. Weber, Kalkbrenner, Pi 
xis, Kiengel). Beethoven ešte na smrteľ 
nej posteli v osobitnom podan! z marca 
1827 zdôrazňuje svoj~ pris.túpenie k me
morandu žiadajúc zákaz škodlivého clotlá
čania hudobných d ie l v Nemecku a zdô
razňuje. že sa chystá vydať súborne všet
ky svoje d iela a chce chrániť tak svoje 
práva. ako aj práva svojich vydavatel'ov . 
Hummela označuje Beethoven ako zá 
stupcu všetkých podpísaných, ktorému má 
byť . doručené rozhodnutie ríšskeho sne
mu. 

OSOBN~ STYKY SA OBNOVUJÚ 

až pri Beethovenovej posledne j chorobe, 
keď ležal už takmer na smrteľnej posteli. 
Začiatkom marca 1827 prišiel Hummel 
s manželkou a .so svojím žiakom Ferdi
nandom Hillerom do Viedne. Keď sa do 
zvedel o vážno m zdravotnom stave Bee
thovena, hneď ho navšt!vii. Bolo to 
8. m ar ca. Beethoven sa s n!m porozprá 
val, pravda, pomocou konverzačných zo
šitov, o s vojej chorobe, o pomeroch v 
hudobnom · živote, me. nov ite o vkuse obe-

V. l. Lenina 

priatetom hudby 
navom pekle, dokážu vytvorit toľko., 
krásy." K jeho priateľom, ktorí mu mu
seli hrávať milovaného Beethovena, pat · 
rili jeho dvaja spolubojovníci z emigrá 
cie, obaja výborní klaviristi: lNESSA 
ARMANDOVA (za Leninivho krakov.~ké 
ho pobytu v rokoch 1912- 1914) a 
M. KEDROV (za bernského pobytu v ro
ku 1915 ). Lásku k Beethovenovi u pe v• 
ňovala v LeninoV!: predov.~etkým Arman · 
dova, nadšená ctiteľka skladateľa, Ked
rov spomína, že keď k nemu Lenin pri· 
šiel na návštem1 "vypočut si tro.~ku 
hudby", hrátJal mu okrem o!Jľlil!enOcll 
sonát aj BeetholJetwve otwertunt Co 
riolan a Egmond. Lenin rád počúoal i 

· hudbtL Schubertovu, Lisztovu a Chopino
ve prelúdiá. 

Veľkým zážitkon! pre Lenina /JJÍ"ala 
aj občasná návštevu opier. Hlbnkfj do
jem v iíom zanechala Halévyho l irlov
ka, ktorú videl v r. 1888 v K ázaní, K je-

život visel iba na vlásku). Hummel ešte 
dvakrát navštivil chorého Beethovena, 
k torý si . tieto návštevy veľmi vážil a o 
nich p!sa l aj svojmu starému známemu 
lg nazovi Mosche lesovi (1794-1870) do 
Londýna. 

Dňa 26. marca sa Hummel dozvedel 
uprostred jedného več ierku, že Beetho
ven už nežije. SU!vnost ný Beethovenov 
pohreb bol 29. marca 1827. Na ňom pri 
pochode držal Hummel smútočnú stuhu. 
Po . Beethovenovej smrti Hummel vyplnil 
svoj sľub a 7. aprlia spoluúčinkova l na 
Schindlerovom koncerte. Oznámenie malo 
tento prlznačný text: "Pán Hummel, sas
koweimarský dvomý kapeln!k bud e maf 
tú česť pred svojím odchodom napos ledy 
účin)<ovať ako klavirista a je pre neho 
zvi~Štnym potešen!m, že môže splniť žia 
dosť svojho nebohého priateľa Beethove
na, ktorý ho ešte na smrteľnej posteli 
požiadal, aby namiesto neho podpori l pod
plsaného (t. j. Schindlera) na tomto be
nefičnom večierku." 

*** 
Ako hudobn!ci - k laviristi l skladate

lia - išl i Beethoven a Hummel každý 
osobitnou cestou. Beethoven - ako smP 
už poveda li - výbušný, s neskrotným 
temperamentom a prekypujúcimi citmi 
pOčúva l iba svojho nekomprom isného gé
nia a to nie len v tvorbe, ale i vo svo
jej svojráznej pianlstike, menov ite v im
provizáciách. Hummel bol naproti tomu 
vždy uhľadený a v šľapajá ch svojho veľ
kého učltel'a Mozarta zbrzdi l vo svoj ich 
prejavoch všetl<y city na "prípustnú" 
mieru. Jeho tvorivý talen t vo svojej in
tenzite a hlbke sa, pravda, nemôže pri
'rovnávat! an! Mozartovmu an i Beethove 
novmu. Hummel s! bol toho aj dobre ve 
domý, no svoje schopnosti a dispoz!cie 
vedel využit n ielen ako obľúbený a sku 
točne kval!tný klav irista a pedagóg, ale 
i ako skladateľ. 

ho obľúbeným áriám už od študentských 
r okov patrila Valentinova ária Všemoc
ný bože, bože lásky z Gounodovho 
Fausta. V r. · 1919 na zasadnutí rady 
ľudových Tcomisárov postavil sa na obra
nu Vetkého divadla, keď za neprítom
nosti Lunačarského bol podaný návrh, 
aby tomuto · divadlu odopreli prídel 
uhlia, p1·etože, má na programe bur
žoázne opery, akými boli údajne Eugen 
Oneg-in, Carmen a Traviata. Lenin Gal 
kinov návrh odmietol s poznámkou, že 
Galkin má trocha nai vnú predstavu o 
význame a úlohe divadla, a tak Galkin 
zostal pri hlasovaní osamotený. 

Mohli by sme uvádzať ďalšie dôkazy 
o Leninovom vzťahu k hudbe. O tom, 
ako bol v Sušenskom nadšený pol'skýml 
revolučnými piesňami, ako si rád svojím 
príjemným hlasom zaspieval revolučné 
piesne. ako si rád za.~iel do parížskeho 
hostinca, aby .~ i vypočul revolučné pes 
ničky, ako - naopak - rzeznášal Men 
clels.w1tnove ,.cukr ové" Piesne bez slov 
a ako sa mu nepáčila viedenská opereta 
a hudiJa sn.ažiaca sa o efekt a vonkaj 
šiu 11irtuozittt. .Je málo známa skutoč
nosť. ze /iol autorom článku k 25. vý
ročiu smrti skladateľa Internacionály 
Eugena Pottiera. V januríri 1913 napísal 

V LISTE l'lSANOM Z WEIMARU 

v roku 1825 vydavateľovi Móricovi Schle
singerovi do Berlina Humme l spomína 
Beethovenove symfónie, ktoré spracoval 
pre neho (pravdepodobne ako klav!rne 
výťahy). Ešte niekoľko týždňov pred 
svojou smrťou - roku 1837 - Hummel 
mnoho rozpräval o Beethovenovi a pra
coval na jeho dielach, k toré mal na ob
jednávku z Londýna upraviť ako kvar
tetä. 

Ako d irige nt často Hummel predvádzal 
Beethovenova skladby, hlavne operu F i
delio a niektoré symfónie. Menovite na 
tzv. vdovských koncertoch, ktoré Hum
mel zavied ol vo Weimare ako dvorný di
rigent na podporovanie vdôv a sirôt čle
nov orchestra, často zazneli Beethoveno
va skladby. 

Priamy vp lyv Beethovenovej hudby v 
Hummelovej tvorbe len ojedinele pozoru 
jeme. Bol pr ivel'mi v šľapajách Mozarto 
vých a jeho novátorstvá boli len nepatr
ne ovplyvnené Bee thovenovom, týmto 
osamelým t itanom. Iba v dispozíciách n.ie
ktorých klavírnych son,át, kde sa však 
Hummel !jkôr opiera o Beethovenove 
mladšie diela (klavírne sonáty op. 2, 7, 
lO) a v m~lodicko~harmonickom spraco
van i ich stredných časti sú znateľné ur 
čité reminiscencie. Azda tomu bol na 
prlči ne a j ich spoločný učiteľ Haydri. Tak
isto nachádzame isté príbuzenstvá vo va
r iáciách a vo väčšieh komorných sklad 
bách. P ravda, i tu zostáva Hu111mel skôr 
v Mozartových vodách a na Beethovena 
u kazuj e iba smelšia nástrojová t echnika 
v klavírovej faktúre - ktorá však .často 
vyústi v samoúčelnosti - a plnši 'zvuk. · 

Cez prizmu historického odstupu sa 
näm teraz po uplynutí skoro poldruha 
storočia Hummelov obrl)z, porovnávajúc 
s Beethovenom, značne ·vybledol, no ako 
jeho súčasník bol dôležitým činiteľom v 
hudobnom dian! a významným spojovacfm 
článkom k budúcej generácii, k romanti 
kom. 

infor matívny článok o rozvoji r obotníc 
kych speváckych spolkov v Nemecku. 
Keď po roktL 1917 pribudli k úlohám 

vodcu medzinár odného r obotníckeho 
hnutia aj povinnosti štátnické, bolo na 
,.pokochanie su umením" a teda i na 
počúvanie hudby ešte menej času. Na 
priek tomu sa jeho priaterom podarilo 
odtrhnúť občas Lenina a pozvať ho na 
domáci koncert, aké vo svojich bytoch 
poriadali Lunačarskij, žena Maxima Gor 
kého, alebo D. Cjurupa. Ltmačarskému 
na jeho časté pozvania odpovedal: .,Je 
veľmi príjemné počúvať hnd·bu, ale 
predstavte si, rozrušuje ma a nejako 
ťažko ju znášam," 

Túto úvahtl o Leninovom vzťahu k 
hudbe zakončime spomienkou, lctorú za
znamenala ruská revolucionár ka a Le
ninova spolubojovníčka J . D. Stasovová. 
V roku 1919 sa Lenin Z1íčastnil hudob
ného večierku u Cjuruba, na ktor·om 
klavirista Romanovskij lu·a.l Beethove
novu sonátu Appassionatu. Na dopyt 
J. D. St asovej, ako sa mu predvedenie 
sonáty páčilo, odpovedal Lenin so svo 
jou typickou skromnosťou: ,.M1ía sa ne
pýtajte. Aký význam môže mať moja 
mienka? Som jednoduchým priateľom 
hudby", RUDOLF LU21K 


