
Anketa o návštevnosti na koncertoch 
Osud vážnej hudby, jej uplatnenie. príchod ku konzumentovi, záujem o ňu 

na slovenskom vi11ieku zdá sa byt neradostný. Nie sme Idealisti - ani 
v Bratislave nie sú existenčné po.d mienky . vážnej · hudby op tllná lne. Sitmí 
cia v mimobrat islavskom hudobnom živote si však, podľa nášho názoru, žia
da reformu. J'reto sa redakcia HŽ - v úsilí ku zlepšeniu prispieť - podují
ma zverejiíovať anketu o životných problémoch väžnej hudby na Slovensku. 
Obrátili s me sa na čitateľov, ktorí s touto problematikou či z profesie, čl . 
:z:o záu jmu majú dočinenia. Rámcová otázka znela: V čom vidíte hlav né pri
činy nezáujmu o lwncerty na slovenskom vidieku? Je to pt·eskupenie so
ciáinych vrstiev poslucháčstva, nedôstojné pros tredie.' v k.torom sa koncerty 
konajú, ma lá dramaturgická atrakt!v nosť, presýtenosť kultúrnymi pod ujatia 
mi vôbec. neschopnosť organizačná, nedostatočná propagácia, nízka kvalita 
programov a pod.? 
Začíname uverejňovať odpovede v nádeji, že nezostanú iba na s trá nkach 

novín fixovanou skúsenosťou či názo rom. 

Hudba • vidiek • 
perspektívy • 

Východisko! 
organizačná schopnosf 

Predpok ladám, že . táto problem~tika 
by si zasluhovala pozornosť socio lógov. 
lebo naše postrehy z praxe môžu byť 
. povrchné. alebo okrajové. 

práce nikto nehodnotí Záleží teda na 
osobnom prís tupe zodpovedného (lracov
níka či chce, aby v ,ieho meste koncer 
ty boli, alebo o ne nemá záujem . 

V čom spočíva návšt<~vnlcka st agná
cia, to zodpovedne nemožno vyjadriť. 

Na zistenie pravej podstaty tre ba za
pojiť vedecké ustanovizne . 

Nezáujem usporiadateľských organi-
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..,.. - V k'iiZ'crmrt• pripade možno z príči n vy
pustiť otázku nevhodného - nedôstoj
ného prostredia. Je totiž množstvo 
miest, kde je prostredie pre koncert 
priam ideálne a predsa návštevnosť je 
vefml slabá. Mnoh! usporiadatelia sa 
vyhovárajú na nedôstojné prostredie, ale 
ak sa priestory a j získajú, nič sa v 
praxi nezmení. 

Tak isto možno z dôvodov nezáujmu 
vypustiť otázku dramaturgie. Je to sice 
dôležitá stránka problému, ale obyčajne 
má vplyv len v prostred!, kde ide o 
•.,skalných" návštevníkov. Dnes by sa 
však aj vo väčšieh mestách dali pra
videln{ návštevníci spočítať na prstoch 
dvoch rúk. Niekde by mo~no stačila 
len jedna ruka . . . Naopak - v pr o
stredí, kde o koncerty už tradične nie 
je záujem - tam nepomôže v ziska
vaní účastnikov ani dramaturgický 
atraktívny progrum. 

"Zádl o koncerty vyplýva z nezáujmu 
návštevníkov. V takej situácii sa uspo
riadate l'ská organizácia vystavuje: l. 
veľkej pracovnej náročnos ti (al~ chce, 
aby koncert dopadol dobre) . 2. Kriti ke 
umelcov a agentúr za slabú účasť. Ma
lá účasť - v ojedinelých pripadoch -
môže byť zaznamenaná aj pri star ost
livej · príprave. 

štefan Urbašík, vedúci oblastného 
strediska Slovkoncertu v Banskej 
Bystr ici 

l Opemý súbor Divadla F X. Saldu v Liberci Yiaš trtdOt!al ·už ·•druhú Suchoňovu .operu 
SvätopLuk. Premiéra bola 5 mája t . r. za účasti skladateľa. ·Prinesieme o· nej ·re ~ 
ferát 11 budúcom čísle ča.~opisu . Na snímke vtdíme hlavných predstavitetov: Sväto• 
pluka stvárnil . Arnošt KLíma. Mojmíra Pavel éervinka n Svätopluka mladšieho 
Jaroslav Slováček. Snímka: V. Svoboda 

Presýtenosť kultúrnymi podujatiami je 
podľa mňa tiež otázka okrajová. Môže 
zavážiť napr. v Bratislave, kde je kon
certných podujatí to ľko, že sa rátajú 
na desiatky ročne. No okrem Košíc, 
Banskej Bystrice a Žiliny usporiadatelia 
nerobia viac ako 3-4 koncerty. Ne
možno hovoriť ani o presýtenosti pro
gramom ľahšieho žánru (estrády a kon
certy pop-music). 

J edným z vážnych problémov, ktoré 
ovplyviíuj ú návštevnosť je organizačná 
schopnost, resp. neschopnosť poriadate
rov. 

Zaznamenali s me niekoľko prípadov, 
že pri dobrej organizácii sa niekoľko
krát podarilo zabezpečiť veľmi dobt•ú 
návštevnosť. Jednoducho povedané -
návštevnosť je vždy úmerná vynalo
ženej práci pri propagácii a pri orga
nizácii vôbec. ( Aktivizácia KPU, osobná 
agitácia, a tď. ) 

V tejto s úvislosti t reba však s pome
núť, že okrem niekofkých miest na Slo
vensku niet zodpovedných usporiadate
rov. Koncertný život organizujú osve
tové str ediská, osvetové -domy, ZK, kto
ré maj ú tak bohatú náplň práce (od 
výzdoby miest - po koncerty), že prob
lém koncertného života sa u mnohých 
chápe ako nut né zlo, ktorému sa snažia 
unikn úť. Počet koncer tných podujatí im 
nikto ~epŕedpisuje - a· túto~ ich. náplň 

Cena -kritiky 1969 
Dňa 7. mája bolo v klube Zväzu českých skladateľov v Prahe zasad

nutie českých a slovenských kritikov, ktorí už tradične ude lili Cenu kdtiky -
zvlášť za slovenské diela a osobit ne pre diela české. Do konečného výberu s a 
zo Slovenska dos tali tieto skladby: Ladislav Burlas - PLANCTUS, Tadeáš Sal
va - REQUIEM AETERNAM, Tadeáš Salva - KONCERT PRE VIOLONČELO 
A ORCHESTER, Jozef Sixta - ASYNCHRONIE. české skladby boli reprezento
vané piatimi dielami: Jindi'ich Feld - I. SYMFúNIA, Miloslav Ištván - ZAKLT~ 
NANI ČASU, Ivo Jirásek - STABAT MATER, Ivana Loudová - KUHOŠIO a Alois 
Piňos - DVOJKONCERT NA MENO BACH. Po b!)hatej diskusii a spoločnom 
hlasovaní zvlášť o českej a slovenskej kolek.cli sa rozhodli prítomní udeliť 
Cenu kritiky s lovenskému skladateľovi 

TADEÁŠOVI SALVOVI za R e q u i e m a et e r n a m 
a z českej kolekcie dostal Cenu kritiky 

MILOSLAV IŠTVÁN za dielo Z-a k 1 í n á n í č a s u 
Pritomní udelili jedno čestraé uznanie: Speváckemu zboru čs. rozhlasu v Pra

he (dirigent M. Malý) za interpretáciu diela . 1.· Loudovej KUROŠIO a . I. Jirásl(a 
STABAT MATER. 

Hudba v tel eví z ii a problémy · o.kolo nej 

~ ~.Y !~ !.~ ... ;!! .. P ~ ~.H .~ ~ .~ ~!!!!. ~. 
notili hudobné publicist ické relácie, k toré že s ituácia nie je ľahká, že je málo l'udí, 
sa však v poslednej dobe takm!lt' úplne od- ktorí by mohli kvalitne a odborne zastu-
mlčali. Je pravdou, že nie každá z odvy- povať túto oblasť, no napriek tom u každý 
sielaných relácií dosahovala kvalitatívnu zo za interesovaných, ktorí s ledujú hudob-
úroveň 'iných - sest erských relácií, za- né d ianie na Slovensku, ·Citia, že by sa 
oberajúcich sa či už divadlom, Wmom, ale- veci mali riešiť . O týchto otázkach sme 
bo kultúrnou politikou. Nie j e našou vecou sa snažili diskutovať priamo v televizii, či 
riešiť vnútorné problémy a organizáciu hu- už v hudobnej redakcii. alebo so za in tere -
dobného vysielania v televízii. Divákov sovanými pracovníkmi publicistického vy-
však zaujíma výs ledný obraz a snaženie: sle lania Vyzvali sme na úv.od dr. Ivana 
tým viac, že v poslednej dobe sa iba veľ - Králika, vedúceho 2 TS-PCP v čs. televízii, 
mi sporadicky objavuje na obrazovkách či aby nám tiapísal o problémoch hudobnej 
už spravodajstvo, alebo ucele né publicis- !lUhlicis tiky, nakoľko práve on s ko lektí-
tické relácie z oblasti hudby. A tak sa prP vom s polupracovníkov pt·ipravoval a pri-
·r.ainteresovan ého zdá, akoby hudobný ži-
vot na Slovensku bol celkom umŕtvený. pravuje zauj ímavé televízne relácie pod 
ako by neexistovali problémy. u ktorých názvom KULT(IRA 70 Očakávame. že na 
možno informovať, prípa1lne ich rieš iť aj nadhoclenú tému sa ozv ú aj pracovnípi hu~ . 
pr o s t ·r ed ni d t v om a z a sp o J u- dobnej r edakcie a. všetci zainteres ovaní. 

K
eď .sme pred r okom zač~nali prá
cu v novej redakcii, išlo . nám o 
kvalitat!vnu zmenu v televiznej 

kultúrnej publicistike. Od jednotli
vých - tém - viac či menej ·náhod- · 
ných - prejsť ku kontinuálnemu 
s ledovaniu nášho umenia a .kultúry. 
V hudobne;j publi<; istike t o znamena·
lo prejsť od jednotlivých .relácii (ak 
sa ešte pamä táte· na .. programy .Spoza 
opernej opony a 'na _niekoľko relácií 
Dr. L. M'okrého o s loverisk~.i ,sym-

. ťoni ckej hud.be) k : pe~lrejšef téma
t icke j i žánrovej skladbe . . Boli to 
glosy, komentare, mikroprofi ly, in
terview; ktoré · ma·li 'Širok-ý' 'tén'latic
ký záber --,-· od dr~maturgi~-- opery 
a symfonických telies· cez malé por
t réty význa'mný('h .hudobi:Jých. umel-

. cov, až po preds tavovanie popred
ných beatových 'kapiel. .Pravtla. b,oll 

·to krátke, päť až o semminútové ·sek
vencie, v ktorých sme nemohl i po
drobnejšie analyzovať problém. Pre 
to sme rátali· s . radol)'l mpnotéma
tických r.elácii po 20-30 min. Tu 
sme však · zostali iba kdesi na pol
ceste. Vysielali sme sice· rozsiahlej
šie programy .0 . dram\lturgii opery 
SND, o Piešťanskom. hudobnom lete, 
o Smolenických .seminároch; o otáz
kach okolo prestavby budovy SND. 
no bolo toho málo. Slovenský divák 
nedostal zatiaľ úplnú predstavu o na
šom súčasnom hudobnom život e. Prí
činY,?' Pr~dovšetkým - ide o oblasť 
natoľko širokú, z.e sa .Jej mus! ve
nova1! cel,ý človek - teda a spoň je
den redaktor. Túto možnosť s me za
tiaľ v te levízii nemali - a nemáme 

· dodnes. Spoh1~ráca s externistami je 
síce v jednothv'ých pripadoch úspeš
ná, no nemôže zabezpečiť práve to. 
o čom som hovoril na zač i atku : kon
t inuálne. koncepčne premyslené sle
dovanie problematiky. Takže - ak 
dovo l!te. skon čím otázkou: Neviete 
o hudobne '·fundovanom, vzhľadove 
prija teľnom. organizačnE' schopnom 
človeku, ktorý by bol ochotný robiť 
re.daktora- ( rku) .. v televízii ? 

Dr. Ivan Králik 



e Vo Francúzsku vyšiel Bor
ďasov hudobný lexikón, zosta
vený pod vedením Marca Ho
neggera, rladitera muzikologic
kého inštitútu v štrassburgu -
za spolupráce 150 odborníkov z 
celého sveta. Lexikon má 5500 
hesiel zahriiujúci:ch- skla~atefov, 
muzikólógov, výrobcov nástro
jov, h\Idobných vydavatefov a 
interpretov. Zatiar vyšli prvé 
dva díely. Pripravuje sa tretí 
diel, ktorý m á zhrnúť informá
cie o hudobnej vede, t echnike, 
estetike a sociológii. 

e Zaslúžilá umelkyňa c. Strá
datová a E. Hrubeš, sólisti ope
ry ŠD v Brne odišli na sláv
nostné matiné, ktoré bolo v lip
skej opere pri príležitosti osláv 
25. výročia oslobodenia NDR. 

e Hana J anku hosťuje v má
ji · v Palerme (Turandot) a v 
DUsseldorfe (Tosca). René Tu
ček odcestoval 7. Jl).ája do Ha
vany, kde bude v originäli spi!!
vať titulnú úlohu Verdiho Ri
goletta a v češtine Scarpiu v 
Pucciniho Tosce. 

e V rámci Dnf čs. kultúry v 
Moskve vystúpili na slávnostnom 
koncerte v kremefskom Zjazdo
vom paláci šéf brnenske j ope
ry - dirigent F .. Jílek, sólisti 
v. Pi'ibyl, M. Kura, J . Manšin
grovä, '?-· Kareninová, J . švor
cová a ďalši. 

e štátna filharmónia v Os
trave pripravila bohatý koncert
ný program aj na mesiac jún. 
Dňa 4. júna uvedie Orffovu Car
minu Buranu, 10. VI. bude or
ganový koncert so západone
meckou umelkyňou Marthou 
Schuster, pofská sopranistka 
Stepania Woytowicz vystúpi dňa 
ll. VI. s Bayrdovým ·cyklom 
piesni Erotika a 18. VI. bude v 
Dome kultúry VZKG absdlvent
ský koncert JAMU. 

e V rámci I. medzinárodného 
or ganového festivalu na východ
nom Slovensku bude nasledujú
ci program za účasti domácich 
i zahraničných umelcov: 18. V. 
- Arie J . Keijzer, organ (Ko
šice Dóm); 20. V. - Ivan So
kol, organ, Mária Adamcová, 
spev (Poprad); 21. V. - A. J. 
Keijzer, organ (Prešov) ; 25. V. 
- Dr. F. Klinda, organ, N. Ha
zuchová, spev (Košice Dóm); 

. ~(), ,V •. -:- Ivan Sokol, organ . 
(Rožňava); 27. V. -Dr. F . Klin
da, N. Hazuchová (Kežmarok); 
30. V. - Ivan Sokol, organ, Slo
venskí niadrigalisti (Štítnik) ; 
l . VI. - prof. Jifí Reinberger, 
or gan, Slovenskí madrigalisti 
(Košice Dóm); 2. VI. - prof. 
Jii.'i Reinberger, organ (Spišská 
Nová Ves); 6. VI. - Eva Kamr
lová, organ, Ladislav Neshyba, 
spev (Levoča) ; 7. VI. - Ivan 
Sokol, organ, Mária Adamcová, 
spev (Bardejov); 8. VI. - Gis
bert Schneider, organ (Košice 
Dóm). 

e V 8. čísle Hudobného ži 
vota bol na 2. strane článok pod 
názvom Košický jubilant. V 
článku sa uvádzalo, že na kon
certe pri príležitos ti 60. naro
denín T. Hirnera účinkoval Ivan 
Sokol. Opravujeme autora v 

. tom zmysle (zn. fy), že dve or
ganové skladby T. Hirnera hrali 
poslucháčky Konzervatória v 
Košiciach - A. Zúriková a K. 
Okresová. 

e V dňoch 30. júna - 4. jú
la t. r. bude v Hnúšti-Likieri 
III. celoslovenský 1estlval ama
térskych spevákov tanečných 

·piesní a beatových skupín o 
Krištár spod Slnca. 

e Pri prfležitostl Týždňa mi
ďarsko-slovensl<ej družby na 
Pedagogickom Inštitúte v Ostri
home bol 20. apríla t . r. kon
cert mládežníckeho speváckeho 
zboru a sláčikového orchestra 
Katedry hudobnej výchovy pri 
Pedagogickej fakulte v Banskej 
Bystrici. Na programe koncertu 
boli diela renesančných ako aj 
súčasných s lovenských a maďar
ských skladateľov. Záver Týž
dňa vyplnil dňa 24. apríla celo
večerný vokálny koncert peda
gógov Katedry Hv z Banske j 
Bystrice - spevákov Otílie Ha
garovej a Ladislava Longauera. 
Za klavfrneho sprievodu E. Mi
chalovej a I. Tvrdoňa patrila 
I. časť koncertu piesňam slo
venských, českých a svetových 
autor ov, druhú polovicu vyplnili 
operné árie. Oba koncer ty sa 
s tretli u publika s mimoriad
nym záujmom. 

e Dňa 18. mája t . r . bola v 
zasadačke ZSS schôdza výboru 
muzikologicke j sekcie, na ktorej 
bolo na programe hodnotenie 
Smolenických seminárov pre sú
časnú hudbu, seminára Syste
matika súčasnej hudobnej vedy, 
diskutovalo sa o prípravách na 
piešťanské medzinárodné Bee 
thovenovské sympózium a o II. 
ročniku seminára Pokroky v mu
zikológii. Súčasne sa podala 
správa o výsledkoch Ceny kri
tiky 1969. 

Muzikológovia v Moravanoch 
V dňoch 28.-30. aprlla t. r . bol Domov v9J:var

n9ch umelcov v Moravanoch pri Piešfanoch dejis
kom muzlkologického seminára s ústrednou té
mou Systematika súčasnej hudobnej vedy. Uspo
r iadatelmi seminára bo li Muzikologická sekcia 
Zväzu slovensk9ch skladatelov, ústav hudobnej 
vedy SAV, Bratislava a ústav pro hudebnť vMu 
CSAV, Praha. Na 11speš nom, osobnosťami česko
slovenskej hudobnej vedy. bohato a zauj!mavo do
tovanom podujat! prednášal dr. Oskár Elschek 
o predmete, systematike hudobnej vedy a jej 
disciplfn, prof. dr. Jaroslav Volek na tému Hu
dobná veda ako dynamlcká štruktl1ra a "otvorený 
systém", doc. dr. Jli'l Vysloužil a dr. Jii'i Fukač 
z Brna prednášal! na témy Syst!lmatické a histo
rické aspekty v českej muzikológii a Medze po
znania v muzik lógil a problémy sl1časného hu
dobného dejepisu, dr. Tomislav Volek o hudobnej 

antropológii. K problematike hudobnej teórie rlil· 
feroval doc. dr. Karel Risinger (Predmet. a mies
to hudobnej teórie v systematike súčasnej hu
dobnej vedy) a doc. dr. Miroslav Fillp (dva re
feráty: o sl1časnom poi'latí hudobnej almstiky. a 
o hudobnej teórii a jej vzťahu l< formálnym v.e
dám). Dr. Ladislav Mol<rý hovoril o soclológll 
a h istoriografii, dr. Ludek Zenkl z katedry hu· 
dobnej vedy v Olomouci o hudobnej pedagogike 
a .jej vzťahu k muzlkologickým clisclplfnam. 
V diskusii k referá tom vystúpil prof. dr. Jozef 
Kresánek, doc. dr. J. Cerný, dr. R. Pečman, dr. 
J. Smolka, doc. dr. J. Jiránek a dalš!. 

Mora\lanský seminár bol pre československ9ch 
hudobných vedcov vltanou a vhodnou pr!ležltos· 
ťou na názorovl1 konfrontáciu, pokusy o vymedze· 
nle záberu, poslan ia i o terminologické očistenie 
československej muzllwlógie. -r 

J . A. Komenského a 200. výro
čia narodenia L. v. Beethovena 
usporiada Učiteľský spevácky 
zbor v Trenčíne v rámci Mesia
ca československo -soyietskeho 
priateľstva v dňoch 14. a 15. 
novembra t . r . SúŤAZ MlEŠA
NYCH SPEVÁCKYCH ZBOROV. 
Trom víťazným zborom udelí po
rot a ceny v celkove j výške 
10 000 Kčs. 

e Dňa 12. mája otvoril p rof. 
Eugen Suchoň XV. košickú hu-

: 

vať aj od seriálu Musica anti
qua slovaca a od folklórneho 
cyklu Slovenské ľudové bala<ly, 
l<torý tvorí asi 20 polhodinových 
filmov. Dúfame, že bohatý p ro
gram druhého televízneho okru
hu neochudobní väčšinu divákov, 
ktorí vlastnia televízor iba pre 
príjem prvého programu a te
levízni pracovníci huclobnej re
dakcie zaradia aj do toh to 
okruhu zaujímavé hudobné relá
cie. 

e V rámci maďarského týž
dňa v Podebradoch vystúpi.! 
madrigalový súbor z Budapešti 
(dirigent Ferenc Szekeres) , po
predné maďarské teleso, známe 
aj z početných koncertov v za
hraničí. Súbor predniesol diela 
starých renesančných majs trov 
ako aj ukážky maďarskej tvor
by XX. stor. - Bar tóka, Kodá 
lya, Farkas a a Bárdosa. Drama
turgicky pôsobivý program -
ako aj jeho perfel<tná interpre
tácia - sa stretli s veľkým 
úspechom. 

e čs. rozhlas Bratis lava · á 
Hudobné vydavatelstvo Supra
phon vyhlásili skladateľskú sú
ťaž o najlepšiu polku a valčfk 

1970. Do súťaže možno zadať 

pôvodné, dosiaľ nezverejnené 
polky a valčíky so slovenským 
textom. Text je podmienkou. Je
den autor môže poslať najviac 
3 skladby. Uzávierka súťaže je 
30. sep tembra t. r . V prvom ko
le sa vyberie 10 naj lepších 
skladieb, ktoré od znejú na ve·
rejnom koncer te, kde budú ude
lené ceny za 3 najúspešnejšie 
diela, a to vo výške 3000,-, 
2000,- a 1000,- Kčs. Podrobné 
informácie podá čs. rozhlas, 
Bratislava, Zochova 3. 

__ -J) 
• Kruh priateľov umenia v 

Pie.~ťanoch usporiadal 29. apríla 
na Malej scéne I. Krasku Večer 
starých majstrov. V interpretá
cii diel Scarlattiho, Marcella, 
Pergoiesiho, Bend u, Bacha, Glu
cka, Händla a Beethovena sa 
piešťanskému publiku úspešne 
predstavili bratislavskí umelci
Zuzana Antošková (soprán) , Eva 
Fischerová-M;u·tvo~ová (klav!r) 
a Vlad imfr Brunliér 'm l. · (flauta)." 

e Slávny 55-ročný speväk Ti
to Gobi uviedol - ako režisér 
- dňa 29. apr íla t. r. v paríž
skej Operé Verdiho Falstaffa. 
Režisér Tito Gobbi je sucasne 
predstaviterom titulne j postavy 
opery. Obsadenie diela je Sko ... 
ro výlučne francC1zske. Po hu
dobnej stránke operu naštudo
val taliansky dirigent Carlo Fe
lice Cillario. 

e Osvetový ústav v Brati
slave v spolupráci s Mestskou 
osvetovou besedou v Levoči 
usporiadalí v dňoch 15. a 16. 
mája celoslovenský fes tival det
ských a mládežnícl<ych spevác
kych zborov. Na festivale účin
kovali víťazné spevácke zbory z 
oblastných prehliadok. 

e Dňa 24. novembra 1920 sa 
zišli vlasteneckí učitelia býv. 
Trenčianskej župy a na podnet 
Gábora Valockého založili Spe
vokol trenčianskych učitelov. Z 
tohto spevokolu neskôr vznikol 
Spevácky zbor slovenských uči
teľov (zakladateľ Miloš Rup
peldt) a Učiteľský spevácky 
zbor v Trenčíne (zakladater Ka
rol Kresánek). K ucteniu pa
miatky týchto vlasteneckých 
učiteľov a priekopníkov sloven
ského zborového umenia, ako aj 
k pocte 300. výročia úmrtia 

BEZ SLOV 

dobnú Hr. Prvý koncert bol 13. 
mája . . fluclt) \JÍlé s lávnosti vý
ch'odného Slovensl~a potrvajú 
štyri t ýždne a budeme o nich 
v našom časopise' po.drobneJš'ie 
referovať. 

e Od mája t. r. je už aktuäl
ne hovoriť aj o československom 
II. programe. Bratislavská hu
dobná r edakcia v čs. televízii 
sa na toto vysielanie pripravi 
la niekoľkými zauj ímavými 
programami. Do vysielania sú 
pripravené televízne inscenácie 
opier J . Zimmet·a Oidipus 
Rex, O. Ferenczyho - Nevšed
ná humoreska a J. Beneša -
Cisárove nové šaty. Z talianskej 
opernej tvorby realizovali Ver
diho Nabucco, Belliniho Normu 
a Donizettiho Ritu. Televíznou 
inscenáciou bude aj Kusser -
Meierovo Erindo. Plánuje sa raz 
mesačne vysielať na druhom 
programe jeden hudobno-dra
matický celok. V máji odvy
sielajú aj trojhodinový cyklus 
o dej inách opery SND, ktorý 
pripravil pracovnik Divadelného 
ústavu Jaroslav Blaho. Na dru
hom programe odznejú aj hu
dobné relá cie pod názvom Skla
datelia o sebe. V rámci tohto 
cyklu sú pripravené profily ná
rodných umelcov E. Suchoňa, 
J. Cikkera a A. Moyzesa. Veľa 
si môžu televízni diváci sľubo-

•,: ' ~ j .-. " ~ r ' ' ... • t·~, .. · .~ ll. , t, " "_ e Osvetový · ústav - národ
nos tné oddelenie - vypísal sú
ťaž na vokálne skladby v ma
ďarskej reči v týchto kategó
riách; 1. tiprava J'udových pies
ní pre detský zbor a capella, 
2. pôvodná skladba pre detský 
zbor a capella, alebo so sprie
vodom klavíra. Súťaž je ano
nymná a termín uzávierky je 1:1. 
júna 1970. Ceny sú v poradí 
3000,- , 2000.- a 100!1,·- Kčs. 

Podro.bné informácie dá Osve 
tový ústav, národnostné oddele
nie, Bratislava, Nám. SNP 11. 

e Porota VIU. ročníka Jir 
kovskej súťaže detske j :zboro
vej tvorby vyhodnot.ila z celko
vého počtu 105 skladieb nasle
dujúce diela: v základnej kate
górii nebola I. cena udelená, U. 
cenu získal Jaroslav Krček za 
Pet písniček s vozembouchem, 
III. cenu ziska! Pet r Eben za 
dielo Do ružova a Ctirad Ko
houtek za Ukolébavky pro Mišu. 
V tematickej kategórii boli pro
striedky na I. a Il. cenu zlú
čené, a tak prvé dve ceny získal 
Zdenek Lukáš za dielo Sedm 
trubačú a Alfréd Zemanovský za 
Cyklus š tvorfarebný. Ten istý 
skladateľ dostal aj III. cenu za 
Tanečné trojlístie. 

BEZ SLOV 

8 V mat·ci t. r. bola II. ltá· 
rodná prehliadka tvorby mla
dých bulharských skladate ľov. 

Organizáciu tejto prehliadky za
bezpečil Zväz bulharských skla· 
d ateľov. Z d iel dvanástich au - ' 
torov zawjala Komornä symfó
nia od E. · Avramova, Symfónia 
pre sláčikový orchester od E. 
Karastojanova, diela G. Kostova, 
A. Tekelleva, R. Stančeva a S . 
Christova. Hlavným cieľom pre 
hliadky bolo nadviazanie užšie
ho kontaktu s poslucháčom a 
najmladšou skladateľskou gene
raciOu. Medzi najpôsobivejšie 
skladby odborná kritika zaradi
la dielo Alexandra Tekelieva -
Oda na ZSSR pre miešaný zbor, 
symfonický orchester a recitá
tora (podľa literárne j predlohy 
O. Orlinova). 

_..... . . ... ~,....- ----------....... ~,.....-""' _______ 111!11 _______________________________________ _ 

Fld~lio sa skončil, opona mäkko padla na tavtsko a spoza 
nef uy§lt hlavní predstav/otelia opery: Margita česánytov6., 
Anna KaJabov6.-Peňaško-v6. a dr. Gustáv Papp. Potlesk zalieva 
javisko a v teho toku dopadli k nohám umelcov kvety, krásne 
červené klinčeky. Mdlokto zo stdlych nduštevníkov opery po
chybuje o tom, kto hodil spevákom kvety. Ano, opäť pani 
Marte n k a, dlhoročná ctiteľka O'pery, nežný o;edinelý zjav, 
ktorg je srdcom z obecenstva bratislavskej opere azda najbliž
šie. Dr. Papp zdvihne lovety a rozdeľuje ich medzi obidoe 
umelkyne. V~etct traja s nesmiernou vďakou v očiach hradla 
do lói!e nafbliž§te k javisku. Je t o predsa také nádlzern~. 
povzbudzujtlce zduthnať hodené kvety a schovať ich hl(wky 
v náruči pred ·očami nemilosrdných kritikou. Ui! dlhšie ju po
zorujem a mal som to šťastie spoznať ju, rozprdvať sa s r~ou 
o opere. Slová zahalené do mtlzov1ích šiat Tálie jej pramenia 
pr iamo z du~e. Možno len ona z ntis, prostých 1táuštevn!kou 
opery dok6.!t.e dok onale pochopiť myšlienku> ktoru neuidl 
len v librete d iela, a le hla,vne u jef spriáhnutt s harmóniou 
tónov, mal!}ch el ementov tejto myšlienky. Pre ňu nie sa ges· 
tom kvety hoden~ umelcom - živ{jm cWacim nástrofom skla
dotera a l e povinnosťou vočť p6žltku, ktorý sme mali z ope
ry,. Ú.~n4m n'e/s~or!}c/1. sól ts.t.ov opery SND a po rozhovora 

s nlmt som sa presvedčil, že tel prttomnosť v obecenst·ve 
znamená pre nich vnútorn~ z.spokojenie, utopenie obáv, trémy. 
Ako keď prváčlk prvýkrát odpovedá a z prvej lavice mu po
lzľ.o.dom na~epkáva jeho matka,. 

Casta sa stáva, i!e pan i Mária kapt pčJJ-desať vstupeniek 
a vezme do opery deli z fei okolia, väč~lnou deti, .ktorých 
rodičia v tom čase prázdne meditujú nad plným poháriko;n. 
Je rozko§n~ sledoval tieto deti v divadle. S otvorenými ústa
mi počr1vafú nezntíme krásne melódie a nechápavo pozerata 
na tajomný tok svetiel, ktoré hladia tvtire spevtikov. l'ani Md· 
ria Ich s láskou hladi po strapatých lzlélvkach a s (lsnzevom 
pozerá na letz otvorené ústo!Jka. Cez prest6.vky sa veľmi rada 
rozprtiua s mladfíml fitďmi o opere a deťom zase trpezlivo 
vysvetľuje: ". .. Prečo sa tá teta prezliekla za muža". V každej 
vete pot::uť kus 111/Jky jej poznania a cttenla. l'rostm, neberte 
to ako frdzy , tiež nie som reklamný agent SND, ktor!) nabáda 
ľudl k tomu, aby de11 pred prcdstavenlm chodili po kvetinár
stvach (ako pani Mó.rta} a zlltir1all kvety. CllCel som len vy 
zdvihnúť ušľaclztll~ črty človeka s člstfím, úprzmným vzťa/zom 
k opere, keď kvety nepatria ku klaslck~mlt bontónu, ale sa 
poslom ľudsk~ho unatra. Slovensk~ národn~ divadlo ned6.vno 
oslavovalo 50. uýrot'te s·voJiw založenia. Mrzí nás, te "11 e
ur ti t l l o" pri oslao:kll pan i Márii Dorazilouej ani jediný 
kvietok z tých stou/ek, kt or~ už dlllé roky hádže na pódium. 

Dušan Rapoš 

Prvýkrát po svojich úspešných vystú
peniach vo Viedenskej št~ tnej opere 
predstavila sa bratislavskému opernému 
obecenstvu mladá slovenská koloratúrka 
Edita Grúberová. Dňa 29. apr lla spievala 
v DPOH Vlolettu Valéry v ošúchanej, 
chladnej, výtvarne skoro do absurdna 
šty lizovanej inscenácii Verdiho Traviaty. 
Grúberová má, zdá sa. a j v Bratis lave 
už svoje s tabilné obecenstvo. pretože 
hľadisko činohry tentokrát nezlvalo 
prázdnotou (ako je to pomaly už smut -



Clovek stretáva deti a 
teši sa z ich úsmevov, 
nápadov, prvých obja-

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll kladné hygienické návyky a 
pod. 

ako piesne: Každá rúčkä má 
prstičky . . , My sme deti 
malé .. . , Hlavička ako ma
kovička . . . . Kam žabička 
utekáš . . . , Medveďku ... , ale
bo hra Na poľovnlka, v kt orej 
deti použivajú ako rekvizity 
plyšov~ zajačiky. A aj tu _.. 
ako v každom kolektíve sú 
lzv. predspeváci, k torí si dr
žia só lo i vtedy, ak sa ich 
priateľom odnechce spolu
pracovať s kolektívom a idú 
si za svojimi nevypočitateľ
nými nápadmi. Nepomôže ani 
napomenutie, ani privolanie 
- ako u normálnych detí. 
Chaotické odchody do kúta 
mies tnosti sú vlastne návra
tom späť a budú sa zrejme 
opakovať podľa narušenosti 
vývoja toho-ktorého d ieťaťa. 
Sama som sa stala spoloč
n íčkou d ievčatku, ktoré sa 
mi nezrozumi teľnou, zle ar 
ti kulovanou rečou snažilo 
nahovori ť, aby som pozrela 
jej kočík a bábiku, no o chví
J'u sa rozbehlo do druhého 
kúta k magnetofónu, kde 
prstíkom chy ta lo krútiace sa 
kotúče pásky. 

vov l slov. Málokto si uve
dom!, že po uliciach chodia 
obyčajne iba šťastné deti 
šťastných rodičov - býčka
né, rozmaznané, zlé i dobré, 
lepšie i nedbalejšie obleče
né: všetko sú to deti naro
dené s vienkom nádeje a 
možnosti, ktoré sa snáď 
splnia - alebo aj nie . . . 

Navštlvila som však za
r iadenie, v ktorom sú deti 
s lotériou budúcnosti vo 
vrecku, deti umyté a čisté, 
no predsa netušiace, že 
osud im predurčil len málo 
radosti do rokov budúcich. 

*** 
Aké boli začiatky? 
Deti, ktoré pr išli do jas ieľ, 

boli a patické, nema li záujem 
o žiadnu činnosť. Každé bolo 
pohrúžené do vlastného vnú
torného sveta, nema li záujem 
o kolektív, žiadne hygie nic
ké návyky. Polovica z nich 
má diagnózu choroby Morbus 
Down ( tzv. mongoloidi). Je 
veľm i ťažké vžiť sa do po
citov rodičov, ktorí často ne
majú ani možnosti a snáď -
v ojedinelých prípadoch -
ani pochopenie pre výchovu 
týchto det!. Je však zaují
mavé, že práve ony veľm i 
potrebujú ob,iekt, na ktorý 
sa môžu upäť so s vojou lás
kou. Dojemné je sledovať ich 
ra nné rozlúčenie sa s rod ič 
mi, k torých hladkajú a boz
kávajú: bez obvyklého kri ku, 
~a aký sme zvyknulí v jas
liach a ma terských školkách, 
s tarajúcich sa o nor málne 
deti. Až tu s i človek uve
dom!, akým pokladom je 
hocako .. zlé" dieťa. 

*** *** 

Po návšteve 

V zahraničí sa robia poku
sy o vnese nie programu do 
denného režimu týchto po
stihnutých deti. U nás je rad 
ústavov a zar iadení pre men
tá lno defektné deti, ktoré 
majú zvýšenú starostlivosť i 
opateru, no zatia ľ iba v tých
to jediných jasli ach sa robí 
pokus o obohatenie ich du
ševného života pomocou hud
by, ktorá svojou rytmickou 
i melodickou stránkou ich vie 
na chviľu upútať a vytvoriť 
dokonca určité reflexy v re
žime dňa. 

Na chviľu sa mi zdalo, že 
som v normálnej materskej 
škole a to vtedy, ked' z gra
moplatne zaznel Suchoňov 
cyklus Var ila myšička kašič
ku. Drobné piesenky, k toré 
deti počúva li s napätím a ra 
dostne reagovali pri zná
mych témach jednotlivých 
skl adbič iek. Ich jednoduché 
pohyby, k toré il ustrova li de j 
piesní, boli prvým prebude
ním, prvými zábleskami ra
dosti nad činnosťou, ktorá v 
detskom ponímaní je vlastne 
vážnou prácou. Rovnaký 
úspech má Letň anov cyklus 
Zázračná muzika. Dr . O. Pav
lovská vypracovala program 
dňa, podložený hudobnými 
mo tlvami, k toré ma jú v de 
ťoch vytvoriť podmienené 
reflexy na zvolávanie k č in-

l 

v jasliach 
Dr. Oľga Pavlovská, ináč 

pedagóg Konzervatória v Bra
tislave, sa už dlhé roky za
oberá hudobnou výchovou pre 
normálne deti, a t ak má bliž
š ie k te jto tema tike, ako kto 
koľvek z muzika ntov. Jej po-

·pre mentálno 
defektné deti 

Ide o Výskumn~ jasle pri 
MÚNZ pre mentálno defekt
né deti - v Bratislave na 
ulici Februárového víťazstva . 
Môj pôvodný zámer návšte
vy bol vlastne ten, že som 
sa chcela dozvedieť o vý
sledkoch práce • dvóeh mla
dých am~p!óznych žien -
dr. Marty ~ačkovej a dr. Oľ
gy Pavlovskej .- k toré robia 
pokus v zavádzani hudby do 
denného režimu týchto de
tr. Je to vlastne pokus o vne
senie radosti a oživenia do 
stereotypu denného .kolobe
hu, v ktorom ,ie málo rados
ti, nakoľko ide väčšinou o 
deti, ktoré sú opozdené v 
duševnom vývoji a ich úro 
veň je v pásme ľahke,j stred
nej i ťažkej debility až im
becility. Zaujímala ma hlav
ne práca s touto skupinou 
deti, i keď jasle maj ú od
delenie, v ktorom je asi de
sať deti do troch rokov s 
prevažne motorickým defek
tom, kde sa hlavný dôraz 
klad ie na rehabilitačné cvi
čenie. V skupine vyššie spo
minaných de tl sa od j úna mi
nulého roku robi výskum, 
ktorý je o to vzácnejšl, že 
nezostáva iba na poli teore
t ických špeku lácií, ale jeho 
výsledky s ú zjavné a vidi teľ
né už po niekoľkých mesia
coch práce - l keď človek 
neznajúci psychiku týchto 
postihnutých deti, by s i na 
prvý pohľad myslel, že úspe
chy sú iba málo badateľné. 
Je to však skutočne iba pr
vý do jem. Veď u mozgových-

cerebrárnych porúch je kaž
dé oživenie, záujem, či pla
mienok radosti v detských 
očiach vel'kým úspechom. 

či atočné pokusy pľedchádzal 
psychologický výskum dr. 
Marty Čačkovej a vzájomné 
poľa dy. ktoré sa sús tredil i 
h lavne !1a to. akým smerom 
začať, aby sa vzbudi l záujem 
o hudbu. Prvé obdobie peda
gogického pôsobenia bolo te
da a kýmsi vzbudením pozor
nost i, k torá tr va la 5- 10 mi
nú t: a už to bol úspech! 
Dnes deti pre vádzajú rôzne 
hry so spevmi, hudbou, dra 
matizáciou a telesnými po
hybmi - dokonca 40 minút. 
V danom prípade znamená 
aktívna minúta či n nosti mož
no viac, ako rok vývoja u 
norm á !neho dieťaťa. 

nosti - k hre, rozchodu z 
hudobnej sá ly. iná sk ladba 
má zaznir;vať pri zaspávaní, 
cľa išia p ľi budíčku alebo od
chode domov. Det i sa učia 
rozoznávať a reagovať po
hybmi na vysoké a nízke tó 
ny zdvíha ním a pripaženlm 
ťúk, pomocou hudby rozo
znávajú červenú alebo zele
nú farbu. zostAvujú si z rôz
ne veľkých krúžkov zajači
kov, pracu jú s magnet ickou 
tabuľou ... 

*** 
Výsledky tohto výskumu 

majú byť prednesené na ne
urologickom sympóziu v Pra
he. ktorý bude v dňoch 17.-
19. júna 1970. Opiiť však zdô
razňujem, že ani jednému zo 
zain teresovaných nejde iba o 
vedecké ambície alebo von
kajší efekt naml:\havej prá 
ce, al e o humanitné ciele. 

V spomínaných j asliach sú 
vlastne deti staršie než pred
pokladá j aselský vek. J e to 
preto, že tie~o deti s ú du
ševne zaos talé a nedosahuj ú 
úroveň svojich vrstovnlkov. 
Nakoľko však sú vychováva
tel'né (no nie vzdelávateľné ), 
je aspoň nádej, že ich mož
no nauč iť základným prak
tickým či nnostiam a starost
livosti o osobnú čistotu, zá-

Z hudobnej sie ne týchto 
bratislavských jas!! s a v s po 
lupráci so zdravotnými ses
trami - Máriou Machovou a 
Máriou Pukovou - ozývajú 
každý deň detské pesničky, 
prvé mos tíky od slov k uve
domele,i reč i , viac riekanky 

A to ,ie na lom najvzác-
nejšie. T. Ursínyová 

ným pravidlom pri operných predstave
niach u nás). Medzi divákmi bol i bý
valý tenorista SND, dnes člen popred
ných západonemeckých opem ých diva
diel Andrej Kucharský. Slovenská hviez
dička ( či vari už hviezda ?) nesklamala. 
Mňa dokonca v úlohe, lttorá predsa Je n 
nie. je na milimetre šitá jej najvlast 
nejšiemu naturelu. veľmi prljemne pre 
kvapila. Mám totiž ešte v pamäti jej 
Violettu z banskobystl'ickej pr emiéry 
Traviaty v decembri 1968. Za jeden a 
pol roka spravila Grúberová v tejto úlo
he obrovský kvalitatívny skok. Nielen 
vo výrazovom vyzretí postavy, ktorií 
miesto čŕt plachého dievčatka nabení 
už čosi i z tragickej ženskej hrdinky, 
ale aj hlasove. Napriek tomu, že jej 
Violetta je stále prevažne lyrická (pre 
porovnanie: dramat!zujúca spevácka 
koncepcia bola príznačné svojho času 
napr. pre A. Polákovll) a v prvom dej
stve ťaží najmä z výborne j kolot·atúry 
(Sempre libera). ozvú sa Gr úberovej v 
dramaticky vypätejšlch pasážach i plné, 

tmavé mladodramatické tóny (2.-4. ob
raz), ktoré jej umožňujú vynikať v en
sembloch (3. obraz ) a približujú jej 
Violettu talianskemu originiilu. Z ce lé 
ho vystúpenia Grúberovej mám vôbec 
dojem, že hoci ešte niekoľko rokov bu
de žať zrejmé úspechy ako vysoký ko
lorat ú t' ny soprán (Krá l'ovná noci, Olym
pia, Lakmé, Constanza, Zerbinetta, Phil
lina), má vynikajúce predpoklady stať 
sa dramatickou kolora túrou. 

*** 
Z hľadiska spevlíckych výkonov žiada 

>a zaregist rovať pražskú televíznu in
scenáciu Smetanovej Hubičlty (9. má ,ja ). 
V dobrom hudobnom naš tudovaní mla
dého šéfa olomouckej opery Pavla Po
korného, k toré pri zachovani s metanov
ske j lyriky pomohlo die lu gradovaním 
dramatických. konfli ktných momentov, 
bola väčš i na úloh obsade ná špi čkovými 
silami pražského súboru. Dojem bol 
však rozpačitý. Popri kvalitných pred-

stavite ľoch hlbších mužských partov 
(Tomeš J . Ji nd ráka. Matúš D. Jedli čku. 
Paloucký J. Horáčka). z ktorých vyn ikal 
najmä pekne zafarbený, sýty, aj keď 
českou vokálnou školou poznamenaný 
Jind rákov barytón. našli sa v naštudo
vaní a j výkony. kto ré pr i všetkej úcte 
ku klasickým predstavitel'om českej ná
rodne j opery. treba posudzovať kriticky. 
Mene j výhrad možno adresovať Luká
šovi l. Žídl<a - nie vždy najprí jemnej
šia fa r ba (najmä vo vyšších polohách 
má lo estet ický voká l ,.e" ), dramatické 
tóny bez akéhokoľvek prirodzeného vih
rata, pr!liš hlasové výšky, to už akos i 
>labilne pat ri k tomu. čo ovplyvňuje 
do jem zo Zfdkových muzikál ne i štýlo
vo kval itnýc h výkonov. Viac vodil po
merne rozbitý soprán L. Domanínskej 
a na,imii sústav né distonovanie - jed
nak v na;jvypätejších, jednak vo svojej 
lyr i čnos ti najchúľostivejšlch pasážach 
(napr. celá scéna Vendulky v závere 
l. dejstva) . 

J aroslav Blaho 

• • • 

Skladateľ Jén Kapr 
o svojej tvorbe 

Keď ma r edakcia Hudobný život požia
dala o pr!spevok, k torý sa týkal hudby 
inšpirovanej svetom det!, trochu som za
váhal. Nie preto, že by mi tá to téma ne
bola bllzka - uvažova l som skôr o tom, 
či ohlas niektorých mojich skladieb z po
slednej doby (Cvi čenie pre Gydli, 7. sym
fón ia - Krajina detstva) zo mňa nerob! 
tak t1·ochu špeclalistli v tomto odvetví 
s kladatelskej tvorby. ú primne povediac, 
bol by som nim rád, pretože túto oblasť 
považujem - ako uvediem ešte ďalej -
za umelecky i eticky ve lmi náročnú. Mys
l!m však že zďaleka ešte nie som, žia!, 
je j znalc~m. je to totiž oblasť velmi ši
roká a mnohotvárna ; predovšetkým by ju 
bolo možno rozdelif nn dve zák ladné sku
piny: na tvorbu pre deti a na tvorbu 
o deťoch. 

Priznám sa, že v tej prvej skupine 
som s klatlatels l< y doteraz mnoho nevy
lwnal, najmä ak mám mať pred očami 
vzor vo svojom bývalom učite lovi jaro
slavovi Ki'ičkovi , ktorého nespočetné 
množstvo piesn! pre det! sú možno na j
významnejšlm úsekom celého jeho diela. 

Nerozhoduje tu skutočnosť, že som tiež 
naplsal celý rad jednotlivých piesní, kto
ré si deti celkom rady zaspieva li - mo
je hlavné prejavy toh to inšpiračného o
kruhu nespadnjú do uvedenej s kupiny. 
Považujem to zn svoj určitý d lh, práve 
vzhladom na náročnosť te jto umelecke j 
úlohy. Zložité je tu vystačiť s obmedze
nými výrazovými a Interpretačnými tech· 
nickými prostri edkami bez zravovania 
z ume leckých ná rokov. My skladate lia sa 
s podobným problémom stretávame hecl 
nj v tzv . !nštruk tlvnej hudbe. Sám som si 
to dobre overil na niekolkých svojich 
pokusoch, napfsa ť inštr uktlvne sk ladbi čk y 

pľe malých pian istov. Poväčšine som pre
luoči i ten žiadúc i a tiež vopred pláno
vaný stupeň lahše j hratelnosti, niekedy 
dosť pováž livo. Preto sa teda nepovažu
jem za špecia listu v tomto odbore. 

Alw svoje hlavné s.klndhy inšpirované 
svetom det! by som predovšetkým označil 
pä ť väčších prác: cyklus Veselý prírodo
pis pre žensl<ý (pripadne de tský) zbor 
a i< lavir, ptismo piesni Zahrajte pre ra
dosť pre detský zbor a malý Ol'Chester 
(a lebo klavlr), pásmo Dieťa pre mezzo
soprán a klavlr, Cvlfenie pre Gydli pr!! 
soprán, flt~utu a harfu a potom samo
zrejme 7. symf6niu Krajina dets tva pre 
detský zbor a ve lký orchester. Všetky tle
to sk ladby pat ria do tej druhej sku piny. 
V tom nás nesmie mýli t okolnos t, že 
najma Zahraj te pre rados t a Krajina det
stva sú plsané lJl'iarno pre detský zbor. 
I nterpretačné ntíroky s ú lu také vysoké, 
že naštudovan ie týchto rliel ( fi predovset
kým sym fónie) možno zveri! len najvys
pe le jším špi č lwvým detským zborom. 

V tom to prfpade tiež samozrejme nešlo 
o žiadne apriorné ohran i čeni e retll'Ocluk
čnej úrovne, tým me nej o nejal{é autorské 
neclodržani.e dé1ného plánu. Také nároky 
môže skladater klásť na malých spevá
lwv len na podl<l·ade znalosti ich úrov
ne. Našťa~tle v česlw slovensku také 
vzticne možnosti máme. 

Je to práve výnhnoCnosť tejto situácie, 
l{torá zabraiíuje, aby sme podobné diela 
nazýva li hudbou pre deti, hoci aspoň 
poslu r. húčsky sa z tohto rá mca nevymy
kajú. 

Ostáva ešte zmien i ť sa o tom, čim vlast
ne svet detí tak mocne priťa hu je tvorivú 
pozornos ť umelcov. Osobne považujem 
tento svet za jeden z najvl!čšfch (ak nie 
vôbec za najvačšl) Inšpiračných zdrojov 
pre umeleckú prácu. Je v ilom nielen ne
prieberné boha tstvo Pôliabov, ale 1 tofko 
iných vlastnost! a kva lit, ktoré by sme 
my dospel! potrebovali ešte v ďa leko 
v!lčšej miere pre záchranu všetkého čo 
ešte s toj[ za t o žl ť ! Skoro si my~l!m, 
že príčiny, prečo s! lud.ia nerozumejú, 
by sa z väčšej čast i javili ako smiešne 
malicherné, l<eby sme dokáza l! uchoval' 
s i v!lčš! u dáv ku t ej nezáludnos tl detského 
pohladu na svet. Deti sú našou jedinou 
nädejou a Istotou. 



Pocta 
Bjornsonovi 

V histórii pod U.J <J lf Sloven 
skej filharmôni ~:~ d voJICa kvn
cer tov >l. a 10. a prila má 
zv!á š Lne p ostave nie . 60. výro
čie úmrtia veľkého nórskeho 
spisovateľa Bji:irnstjerne 
Bjiirnsona - veľkého zá st a n
cu práv slovenského ná roda v 
rokoch preň azd a n ajťažšlch, 

·V čase t uhej maďarizác i e v bý
valom Rakúsko-Uhorsku, in
špi rovalo jednak k inštalácii 
vkusnej minivýstavky vo foye
ri Slovensk ej filharmónie, k 
čomu sa vynaliezavo monote
maticky prispôsobila i drama
turgia cele j j e dnej dvojice 
programov. 

V prvom rade treba v tejto 
s úvislosti vyzdvihnúť už 10 ro
k ov existujúcu, no až pri tej 
to príležitosti koncertne pre
m ié r ovan(l kantátu Hv iezda se
veru pre barytón, miešaný 
z bor a orcheste r na text Jána 
Smreka od s lovenského skla
d a teľa Ota Ferenczyho. 

Hudobná reč diel a nevybo
ču jt• veľmi z r ámca d iaton iky, 
či chromatiky a nes ie určité 
z naky doznievania k ant átového 
obdobia päťdesiatych rokov. 
Celková koncepcia formovej 
v ýstavby vychádza z c harak
teru l ite rárnej predlohy. Au· 
tor rozdelil k a n tátu na dve 
náladovo navzájom kontrastu
júc e veľké plochy, ktoré na
sledu jú bezprostredne po se 
b e . ú vodná časť v zhode s bás
nickým te x tom líči ťažký osud 
Slovákov v maďarizačných ro
koch a má ponurý charakter 
s m nožstvom kontr a punkt ic ky 
riešených úsekov za čistého 
bodkovania hudobného pr údu. 
Pt·erastá v záverečnú apoteóz
no - opt imistickú časť, ktor ú 
autor umocňuje použ itim ľud
s kého s lova. Rozľahlosť d ie la 
stavia pred in t erpretov p rob
lé m účinného budovania dy na
m icke j formy. Šťastím pre die 
lo bo la práve inter pre t ácia 
zas!. umelca La 11is lava Slová
ka, kto rý má ne malé skúse
nosti s budova ním veľkých 
p lôc h najmä šostakovičovských 
symfónii. Tieto jeho schopnos
ti znásobilo precízne naštudo
va n ie. solídna p rípr ava veľké 
h o apar átu učinkujúdch a in · 
tP n:tív ny um elec ký ná boj. k t o 
rý c ha r a k terizu je všetky Slo-

• ) / o Ferenczy 

vá kove výkony. Na ús pechu 
d iela sa spolupodie va l vyn ika
júci Slovenský Wh a r·monický 
z bor (zbormajs te r J. M. Dob
r odinský ) a nadše ný patetický 
prej av He né Tučl<a v ba r ytó
novqm só le druhej čas t i. 

Monotema tičnosť, a le súčas
ne i štýlo vú rôz norodos ť a 
kon trastnosť výr az ne podči ar
k li ú vodné m elan chol ické š ty
r i nórske nála dy od Igora 
St r·avinského, n ie nepodobné 
Grie govmu zádumčivému lyr iz 
mu. Sú to s kôr m editatívne im
p resie, a ko závažné d iela r ie 
š iace nejaké drama t ic ké kon
f likty. Pri tom vše tkom však 
sú v n ich náročné, pomerne 
e xpo nované dychové pa r ty, vy 
Žél du júce veľkú technic kú a 
muzikantskú poho tovosť hrá 
čov, ktorí v te j to skúške ob
stá li i záslu hou dirige ntovej 
pripravy veľm i dobre. 

G riegov Klavírny lw ncert 
a mol svojím kontrast ným ly
n ;.mom a dr a mat ic kou vášni
vosťou, . e fe ktnou virtuozitou 
patr ! k pomerne často obohrá
vaným d ielam romant ick é ho 
k lavir istického repe rtoá ru. 
Nórs ky klavirista Kjell Baek
lund demonštroval v ňom je
dinečnú technickú: pohotovosť, 
zmysel pre úči nné vystupňo
vanie veľkých dramati ckých 
vrcholov. Výrazne podčiarko
val momenty romantickej 
spontánnej inšpirácie v rozo-

spieväných kantilén a ch , či v 
br a vúrnych p asáža ch, a le bo 
dram atických a ko rdoch. V tej
to snahe dovoľoval s i pomer
ne h lboké zásahy do agogic 
kej i dynamickej ·sféry d ie la, 
v čom by bolo · možné s n ím 
polemizovať, pretože dnešné 
moderné inte rpretácie upúšťa
j ú od t ohto spôsobu pr!stupu 
(napr. Panenk ovo po danie toh
to diela) a s merujú skôr k ce 
listvejšiemu chápaniu. Nórske
mu klavi ris t ov i však nemožno 
upri eť veľkú dá vku sugestív · 
nej podman ivosti, k torou s l 
plne zlska l sympatie nadše né
ho obecen stva. 

Exportný 

prog,"am SKO 
Dňa 16. a 17, a príla , po veľ

kýc h (rspechoc h vo Francúz 
sku, predstavi l sa i bratislav 
ské m u obecenstvu Slove ns ký 
komomý orchester. Výkon 
tohto ensemblu mal jedineč
nú úroveň, ba a zda ešte vyš
š iu ako pr edchádza júce. p r e 
tože pred vie dol program , s 
k torým vystúpil už n iekoľko
krát na zahraničných pódiách 
a ktorý nahral i v rozhlase. 
V tejto súvi s losti žiada sa vy 
zdvihnúť znak, typický pre in 
terpretačnú tvá r súboru: m no
h onásobné opiitovné re príz~ 
r epertoáru nevedú u súboru k 
r utinovanému odohrávaniu, alE' 
naopak, k čoraz užšiem u ori
blížova n iu sa k ideá lne j re
p r odukcii. 

Na vynikaj úcej úrovn i podu
iat ia sa podieľala i jedi nečná 
ceská čemba l istka Zuzana Hu
žičková, ktot·á so SKO pred . 
niesla sólový part Konce rtu 
pre čembalo a orcheste r g m o l 
od Jil'ího Antonína Bendu. Rú 
žičková prirodzenou hud obnos
ťou, p er fektnou t e chnikou, vy
tríbeným štýlom prerazila na 
sve tové pódiá a patrí k na j 
vyhľadáva nejšfm interpr etkam 
s t arej muziky u mnohých veľ
kých gramafónových spoloč 
nost!. I napriek tomu, že Be n 
dev koncer t poskytol j ej skôr 
prfležitosť d emonštrovať su 
veré n nu tech niku, s l<velý c it 

' r re ;-ytmus, dôk la dné rešpek
tovan ie a vybrús enie čembalo 

vého .par tu, a v m enšej miere 
až jej vyn ika júce muz ikant s ké 
sc ho pnost i, i tentokrát jej h ra 
p l n~ korešpondo vala s poves
ťou. úrovňou a miestom, ktoré 
>i táto umelkyňa na rebrlč ku 
svetových čembalistov vybojo
vala. 

Aj ďa lši domá ci sólisti -
členovia SKO Bohdan Warchal 
a Viliam Dobrucký sa veľmi 
úspešne uvie dli tak po tech
nickej, štýlovej i výrazovej 
stránke v concertine Vivaldiho 
Concerta grossa d mol op. 3, 
č. 8. 

T urné do Fra nc ú zska zrej
me podm ienilo naštudovanié 
úvodne j suity pre s láčikovÝ 
orchE's ter z ba letu Le tt·iom · 
phe de !'a mour od Jean Bap
tiste Lullyho. Popri, pre vý· 
kon súboru samozrejme j, tech
nicke,j s uver enite , vyznačovalo 
sa podanie tohto diela ušľach
tilým kovovým leskom, sláv
nostným barokovým pátosom, 
ryt mickou pregnantnosťou, pô
vabnou e leganciou a zvukovo u 
nadľahčenosťou tanečných par
t ií. 

Záverečné Divertimento od 
Bélu Bartóka vyžadova lo v po
rovnani s predchádzajúcimi 
skladbami úplne od lišný in t e r 
pre tačný prístup. Súboru sa 
podarilo pri všetkom technic 
kom vybr úsenl, plastickom vy
pracova ni jed notlivých hlasov i 
početných t•ytmických ne pravi 
delnos t!, zásluhou bezprost r ed
ného, tempe rament né ho vrúc
neho podani a , práve v svojom 
miniatúrnom komornom obsa
dení vyvolať u poslucháčov 

predst avu m u zicíru júcej ľu

do ve j kapely. I keď voči zara 
deniu Bartóka po sta re j hudbe 
v pred chádzajúc ic h Čéls tiach 

programu možno mať určité 

pripomienky, nemoze me mu 
uprieť skutočnosť, že predsta 
voval vyvr c holenie t ohto i ~ 

kontexte celej sezóny vyni· 
kajúceho umeleckého zážitku. 

-ž k-
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Poznámky o Sárke možno konšťatova·ť, že šárka sa stala Fibtétiovou· 
najhranejšou operou. 

Brnen skf návštevníci divadla .• v\deli predvedenie 
opery s dirigentom F. Jllkom (1948 1 a Z. Chata · 
balom ( 1950 l - réžia M. Wasser bauer. Po 20-roč
nej prestáv ke bola teda š árka u vedená 28. aprila 
t. r. (druhá premiéra 2. mája l v réžii zaslúžilého 
umelca Mllola Wasserbauera, nosltera vyznamena· 
nia Za vynikajúcu prácu. Režisér sústredil svoj 
in~cenačný zámer na vyu žitie sp!\l'ostl Šárky so Sme
tanovou Libušou. Pritom však citlivo rešpe k tova l 
odlišné c há panie slávnostného dekorat!vnehtJI pá· 
tosu Libuše a silne j subjektlvnej drá m y š á r k y. Ve
del p lne využi ť r ozsiahle te chnické možnosti no
vého bmenské ho divadla, po užil fi lm p r e názor
nejš ie a emotlvne silnejšie pôsobenie a tmosfér y 
p renasledovania šia lenej Sárl<y vlzlami (posledné 
dejstvo l. Podobne je zaujímavé pou2i t ie repr od\tk· 
to rov pri prednese zborových par tii v tom istom 
dejs tve. Režiséra doplľíovali a s n!m spo lupracoval( 
výtvarnfk Vojt!!ch Stolfa, zbormajste r Josef Pančlk, 
choreograf zas!. umelec Rudolf Karha.nek. Predsta· 
venie hudobne naštudoval Já.n Stych. úlohu Pre
mysla vy tvoril René Tuček (a lt. J aroslav Souček ), 
Ctirada V. Pflbyl, alt. Jaroslav Hlubek u. h ., žrec a 
s tvárni li Josef Klán a Jíndfich Doubek. ženské 
úlohy opery p r ezen tova li Jarmila Palivcová a ~a
níela S11ryová (Vlasta l Zdena Kar enino_vá a G1ta 
Abrahámová sa stali predstavi tell<ami Slirky. 

Ou na r odenia Zdeňka Fibicha uplynie v tomto 
r oku 120 rokov a zároveň oslávime 70. výročie 
jeho úmrtia. · 

Tieto výročia dôstojne oslávila aj operná s céna 
bmenskóho dlvéld la naštudovaním Fibichove j o pe
r y Sárka. Z roz~iah l eJ tvorby bola vybraná táto 
opera pre Jej národný tón a · námet. 

Povesť o dievčen skej vojne možno nájsť u2 v na j· 
s tarš!ch českých kronikách. Kosmas opisu je svár 
ako nekr vavé zá pole n ie m lá de že na hr ude Devín, 
končia ce únosom d ievčat a zničením hradu. Háj
kova kronika u ž uvádza krva\'Ú vzbur u ž ie n, k to r é 
nakoniec neujdú ťrestu kniežaťa Pi'em ys la a jeho 
družiny . Tiež Alois Jirásek v Sta rýcl1 povestiach 
ceských spracováva námet v podobnom p oiiat!. Po· 
vesť o vojne žien zaujalu viacerých českých s kla
clatelov . Umelecky silné spracovanie myšlienky 
B. S me ta nom považ ujú jeho n ástupcovia za výcho
diskový bod vo svojich dielach. K h is to ric kému 
ná metu sa h lási ·aj operné spracovan ie povesti 
r. eošo m Janáč kom ( rok u 1887 ). Pr á ve tá to rovno· 
me nná o pe ra sa stala pod ne tom Fibichovej llbre
ti !;tl\ y-sp isova te rky A Schulzovej. Využ i,la dom inu
júce mo tívy - o~ tt·o proti reč i a c u nenávisť a lásku, 
d ievf5enskú zt·atlu, boj aschopnosť naš ich p redkov 
atrr Ope ra bola dolwlll~ená pred 72 rokmi a utr
pela hned' v po~intlwch ne pochopenie . Autó r ju 
tot i7. prih lás il do súťH že o n!ljlep~iu č:es kú operu, 
l<torá sa pori a clu la v Núrodnom d ivnd le v Pt•ahe . 
Oper a sú fa Wa s polu s Foer st rovou Evou a na po· 
kon vifa~nuu operou Psohlavc i !<. I<ovili'OVICél. Fi 
bich ~il cítil dotl<n utý - da li pre dn osť jeho :lialwvi 
a o pere nie prá ve na jpôvod nejš e j. S odstupom ča.~u 

Pr edstavenie pôsobí vcľai<a citlivej a schopnej 
spolupráci celého opernélw s úboru sv iežo, vyr ov· 
nane a slávnostne - sp lnilo sa v p lnej mier e 
~elanie r ežiséra F. Wasserbauer a: " . . . ná i sť 
pr a v ú m ie r 11 c est y 111 e dz i ~ty l i z á· 
c i o 11 a dr a m at ic k Q·P o hy b o v ý 111 po te n· 
c i á 1 o m, a k o i e i n l p i r o v a n á F i b i c h O· 

v o u hudbou." M. B. Svobodová 

• fibichova Sárlw ľ).a s.céne opery Státneho 4,ivadla J1 Brne 
Si1írnka: R. SedláČek ______ __,.. .. __________ ._,._ ______ . ______ ~-

Dva mimoriadne 
Posledným poduj atím v 

r ámci abonent ných koncerto v 
SF pred zahá je n ím BHS bolo 
vystúpenie vynikajúceho an
glického BBC Syll)phony Or
chestra. Toto teleso sve tového 
význa m u p r e ds tavifo sa s dvo
ma rozličnými programami -
23. apríl a s trad!č11ejšie k on
cipovaným pod taktovkou Co
Hna Davis a a 24. apríla s dra
maturgicky pr !ebojne jším pod 
vede ním Pierra Bo uleza. 

Colin Davis je vynikajúcim 
hu dobníkom v p lnom r ozk vete 
svojich síl. J e ho dir igentský 
prejav je e legantný, výs t ižný. 
Prlznačnou črtou Dav isovej 
osobnosti .ie schopnosť vy
hmatnúť a podč i arknuť s ma
ximálnou dávkou presvedči
vosti muzikantský pu lz die la 
bez ohl'adu na tempo, či ná
ladu. J e ho koncepcia je pre
myslená, no r a cioná lne zdô
vodnen ie v prie behu in terpre 
tácie doplňuje okamžitou, 
p r iam nevyčerpa teľnou tvori- · 
vou in venciou. 

Sam otný orchester ch arak
terizuje vynikajúca úroveň 

všetký ch nástroJových skupín. 
Jeho zvukové špecifi.kum pra
m ení z mäkšieho, zamatovej 
š ieho, ale pri t om sýteho tón u 
sláčikovej s kup iny, popri k t o
r e j potom viac vy nika jú dy
chové nástroje. Nás t rojová 
k ultúra dychov (najmii pl e~ 
chov) j e obdivuhodná. Dyna
mické spektrum a výrazové 
možnosti sú priam neohraniče
né. 
Dňa 23. apríla pod taktovkou 

C. Davisa odznel úvo dom Kon
cer~ pre orchester od súčas
nej škótskej skladateľky s t r ed
ne j generácie They Mus grave. 
S jej menom smP sa doteraz 
u nás nestretl i a s (lcli ac pod l'a 
j edi ného cl iPia su auto r ka zna 
menite orientu je v nových 
kompozičných te ,· hnikách (naj 
mä v ser iáln c j) . ml\ zmyse l 
p r e jemnv impr~>sionisticky 
s fa r bpnv zvnk n avodzttj úci 
osobi tú m e d ita L5v nu náladu 
(najmä v l . polovici d iela). 

zážitky 
Citli vé narábanie s farbami 
c harakterizova lo spočia tku i 
"koncert ovan ie " nást rojový ch 
zoskupení. Až cca od polovice 
d a la Mu s g r ave inšt rumentom 
možnosť výraznejšie ho sólis
t ického l na tech nickú zruč
nosť náročnejšieho uplatnenia 
spôsobom postu pného pridáva
nia sa nástrojov a tým záro
veň i budovaním veľkého dy
namického o b lúku. I pri všt>t
kom našom obdive k zvuko-
vo-farebný m kombináciá m a 
sk ladatel'k ine j vy na lieza vosti 
ma li sme z d ie la do jem ne dos
ta točne zváženej formovej vý
s t a vby. 

Anglick! hostia dirigent a 
só li sla - Charles Rosen -
veľmi zaujlmavo pristupovali k 
in terpretácii Mozarta. V Kla 
vírnom koncer te B dur (Kä
chel 450) nešetrili zvukom , a le 
i pri tom všetkom mél l ich Mo
z a r t priezračnú prostotu , zvu
kovú k rásu , p lastické č lenenie 
f r á z a ·v prvom rade vrúcne 
stvár n e nie. Rosen demonštro
val ov ládanie všetkých fines 
klaviristickej techniky, priam 
virtuózne nar á banie s klavlr
nym tónom, pohyblivú tech ni
ku bez kazov a osobitý, vždy 
tvori vo zaa ngažovaný prejav. 

Z vuková sýtosť až údernosť 
a dramatičnosť charakter izo
vali podanie Beethovenovej III. 
symfó nie (Eroiky). Davis tu 
výdatne načrel do zvukových 
rezerv telesa a e xponovanlm 
zvuku, výr azu, strhujúcim e lá 
nom, v italitou podporovanou 
7.namenitou techn ickou ú r ov 
ňou ( n apr. v šumivom Sc her
ze) pripravil poslucháčom je
d en z v r cho lných beeth ove
novskýc h zážitkov v tejto se
zóne . 

*** 
Dr uhý program BBC or c hes

tra 24·. ap rí la dirigoval Pierre 
Boulez, z ná m a sklad ateľsk á 
osobnosť súčasnej hudobne j 
ava n t!la rdy. Už samotná dra 
m a tu rg ická zostava konce r tu 
od zrkad ľovala umelecké krédo 
toh to bojovníka za uznanie 

hodnôt, k toré vytvorila moder
na. 

Ako úvodné číslo odznela 
pod jeh o takt ovkou rytmicky 
premenlivá, na svoj u dobu har
monicky pr ie kopnícka Hudba k 
balet u Hry od Clauda Debus 
syho. Tomuto, v bežnom kon
cer tnom r epertoár i (nielen na
šom ) zriedkakedy uvádzanom 
a aj z hľadiska vývo ja skla
dateľovej hudobnej reči i v 
!:on t exle európskej hudby po
zoruhodnému dielu, · Bou lez 
svojím : strie dmym gestom, s 
naprostou absenciou nejakéh o 
povrchného, zbytočného páto-
su doká za l vdýchnuť neopako
vateľné čaro ž ivo ta . . poézie, 
hravosti a sviežost i, plne zod
povedajuce dejo vej fab u le l i ~ 
terárnej pre d lohy. Boulez cit 
livo , nie však raľinovélne na 
rába s orchestrálnymi farba -
mi a dokáže nájsť z latú Stľed-
nú cestu medzi spontánnosťo u, 
ž ivým pu lzom na jednej a me-
d zi rac ioná lne rozvážnym bu

.doy aním na druhej strane. Má J it 1 
vzácnu schopnosť d osiahnuť s .. 
minimálnymi prostriedkami 
m aximálny úči nok. J eho pre-
jav n ie je ani robustný, an i 
lyrický, zmäkčilý, ate ani stro-
hý, akademický. Pri · všetkej 
úspornosti vonkajšieho preja-
vu · zrkad l! jeho gesto h lboký 
a presvedčivý zážitok. Boulez 
je dirigentsk ou osobnosťou 
osobitého nature lu: má dar su
gestívne prenášať svoj vnú
t orný zážitok na orchester. za
páliť a vypnúť ho k maximál 
nemu výkonu. 

Ak si Boulez vzal za c ieľ 
prebojováv~ ť neuznané hodno
ty, tak na ;jeho bratislavskom 
vystúpe ní to v prvom rade 
p la t i na d ie lo Punkt pre or
chester (1952/62) od Karlhein
z a Stockhausena, ktoré na 
rozmernej p loche de monštru
je široké m ož nost i a s pôsoby 
využi t ia seriá lne j techniky ap 
likovanej na vše tky paramet
re tónu. Bolo t-~ v dejinách 
koncertov SF prvé a hneď ta
ké vyn ika Jú ce a úsp ešné na 
ruše nie do terajšej hiera r c h ie 
hodnôt , že zar.učuje aj v bu
dúcnost i dostatočnú bázu pre 
ďalšie dramaturg ické nadväzo
vanie. 

Bou lezovo vystúpe nie vygra 
dovala St ravins ké ho Svätenie 
jari, k toré vznika lo v tesne j 
blízkos t i D'"bussyho Hier. To
to _di e lo má po harmonickej 
stranke s Debussyho H rami 
mnoho spoločné ho, no v ďal 
š ích osudoch, v uznaní obe 
censtva sa cesty tých to dvoch 
die l rozchádzajú. Svätenie ja
ri z akot vilo už dávno v po~e
domí o becenstva i odborn íkov 
ako jedno z kľúčových d ie l 
XX. storoč ia. Stl·av ins ké ho die
lo j_e m ohu tný kolos hudby 
plneJ brutá lnej sily, koncipo
v~ný a bu dujúc! na hegemó-
1111 rytmu. na jeho e ru ptí v
nosti; j e to skladba, k torá vy
voláva r ealístický obraz drs
nej, živelnej p rasily. Bouleza
va koncepcia vychá dza la z ver
ného tlmočenia nadvlády ryt
mu s o vše t kými j eh o ne pravi
delnosťami, narúšan!m metra 
bez zbytočného patetizovania' 
?i lyrizovania. Práve svojo~ 
.Jednoduchosťou, prirodzenou 
spontánnosťou strh la p r ívalom 
hudby o becenstvo k pria m ex
tatickému nadš eniu. v. C1!ik 



Svetová 
premiéra 
Vífazstva 
Dňa 13. apríla t. r. bola v Covent Gar

den premiéra opery RICHARDA ROD
NEY BENETTA VIŤAZSTVO, ktorá je v 
poradí štvrtou operou skladatera. Opera 
vznikla na základe diela JOSEPHA CON
RADA VICTORY - Víťazstvo. Náme tom 
j e filozofický obraz švédskeho študenta 
Heysta, str ániaceho sa mater iálne ho 
sveta. V krltickom bode s t retne hrdina 
ženu, stojacu na pokraji zúfalstva (Le
na, členka žens kého kočujúceho or
chestra - dej sn odohráva na konci 
XIX. storočia ) . Heyst sa o iíu začne sta
ra~, vezme ju na neobývaný ostr ov, kde 
ma Lena možnosť nájsť v láske zmysel 
vlastnej existencie. Coskoro však traja 
príslušn íci " vonkajšieho sveta" (gang
stri) prekvapia pus tovníkov s vojou ne 
očakávanou návštevou. Lenu zastrelia 
revolverom, k torý mali obaja hlavní hr
dinovia pr i sebe, no ktorý nemohli po
uži ť, pretože namiesto člnu "filozofo
vali". Hey st s umierajúcou Le nou si 
uvedomuje, že jeho rozhodnutie opustiť 
vonkajší svet viedlo iba k smrti a j eho 
láska priš la príliš neskoro. 

čo je to víťazstvo ? Na prahu smrti • 
!Yh!asuje _ hrdinka, že osudný revolver 
Je J .e :l v1tazst v om. V Benettovej opere 
nam1eri Heyst ten is t ý nástroj smrti na 
seba. Ironický symbolizmus však nie je 
celkom j asný. V Conradovom diele 
Heyst zapaľuje cha tu ·a tým "odpyká
va" svoje pochybnos ti o zmysle života. 

V nóvele j e nemilosrdná logika, ktorú 
zmierňuje dojfmavý osud dvoch hlav 
ný<;~ predstaviteľov. V hudobnej adap
tácn je práve táto hudba milencov 
stvárnená najkrajšie. (Libreto napísal 
mladý BEVERLY CROSS.) Malé úlohy s a 
v opernej veuli· takmer s t ratili. Libreto 
v tomto smere poskytuje nepatrné mož
nosti. Prvé dejstvo zavedie divá ka do 
úbohého prostredia ženského orchestr a 
a ~o~ela v Surabayi, k toré zaplňajú 
hlucm a rozpustilí námorníci. Bene tt je 
vynika júcim a orchestrálne cítiacim 
skladat efom, no niekedy tieto schop
nosti priam zneužíva (ženský orchester 
na scéne doslova nevie, kedy má pres
tať). Rozpustilosť námorníkov pt'ipomi
n~ ~asové s~ény z Pucciniho opery 
Dtevca zo zlateho Západu. Bene ttov pr i
rodzený lyrizmus sa rozvíja postupne 
a h_u~ba je zvl~štne intímna najmä vo 
c_hvllt, kedy hrdma po prvý raz vyznáva 
lasku Lene . V or chestrálnej med zihre 
ktorá s pá j a l'úbostnú scénu pri príchod~ 
~Ia ostrov so scénou hazardných hrá 
cov v hoteli Java, sa Benettove lyri cké 
schopnosti prejavili najvol'nejšle. Ener 
gia uvoľnená v tejto medzihre vedie 
k nádhernému vyvrcholeniu opery. 
Heyst j e zložitá Introvertne or ien tova ná 
pov~ha, značne ovplyvnená cynizmom 
s~oJhO otca. Vo chvíli, kedy otvorene 
dava prednosť lás ke k žene namiesto 
lásky ku knihám, bole stne cítime v hud
be . pocit hrdinovej viny. No ani Heyst, 
an! Lena nemôžu konať ináč. Hudba 
vyJad~uje ?sudovosť, lyrické pat·tie veľa 
prezradzaju o s kladatel'ove j osobnosti. 

Na premiére dominoval v' úlohe Heys
ta DONAL MciNTYRE. ANNE HOWELLS 
používa svoj mezzosoprán s vi rtuozitou, 
ktorá nemá obdoby v jej predchádzajú
cich úlohách tejto s ezóny. JOHN LA
NIGA,N viedol "trio gangstrov" a MI
CHAEL MAUREL RICARDO v.vtvoril 
Mr. Jonesa. EDWARD DOWNES di r igo
val so zmyslom pre povinnosť , l<torý 
s~ st_retol s.o skutočným záujmom o no
ve dtelo. Nesk lamala a ni výprava ALI
XA STONEHO. 

RONALD WEITZMAN, Londýn 

Haydnove sláčikové kvartetá 
na maďarských 
gramofónových platniach 

Chceli by s me čitate l'ov upozor'niť .na 
vkusne vybavený album troch U!hohŕ"ct
júcich gramo l' ónových platn í· je na n ich 
nahran.ých Hayd nových šesť s láčikových 
kvartet op 17 v in terpretác ii Tá traiho 
kvarteta, známeho po celej Európe 
(Qualiton. LPX 11382-4.) 

Vilmos Tá t ral - koncertný majster 
Maďarského š tátneho symfonického or
chestra a profesor Vysokej š koly mú
zických umeni Ferenca Liszta - krá tko 
po osloboden í naše j vlasti, t eda viac 
ako pred štvrťstoročím, založil vyn ika
júce sláčikové kvarteto. Odvtedy sa, sa
mozrejme, viacero jeho č lenov vymeni
lo - jeho ,.právo na existenciu" v ume 
leckom slova zmysle zaručova la sama 
Tátraiho osobnosť a umenie. Tátraiho 
kvarteto má nesmierne zásluhy na roz 
voji komornej hudby v Maďarsku. 

.no~.i. a: lstvátJ . V_<!rkonyi -- 2 husle ; 
Gy'orgy Konrád - v iola . &:de Band~ -
čelo ) napriek tom u. že .. ppchodilo C(llý 
svet , vedelo si až d<'dnes zachovať in
timitu. ktorá najhlbšie charakte r izuje 
komornú hud bu, vedelo sl zachova ť dô
vernú .n~ l a~u domácej hudby. Každý 
Jednotl.tvy cien . ovláda vynikajúco svoj 
nástroJ, a n<l pr!ek tomu nahrávku ne
poznačila len virtuozita. technická bri
la ntnosť, a le z platní sála čaro súhry. 
Treba predovšetkým s vel'kým uznanfm 
kvitov ať j ednoduchosť v' na jvyššom 
ume leckom s lova zmys le. s ak~u Tát
raiovci r ieš ia kvartetá. Ide o krehké 
diela, kde by každé nási lie š lo na úkor 
ozajstného účinku. To s i presne uve
domili a podľa toho kona li. 

Ako vo väčšine Haydnových raných 
kvartet. aj tu ma jú hlavnú úlohu husle. 
osta tné nástroje hrajú dosť di ferenco
vaný spr ie vod. Nechceme tvrdiť. že kaž
dý t akt prvých hus li je technicky doko 
na lý. jedno je však isté, že každý ich 
tak t je nesmierne výrečný a nepochyb 
ne jasný. Andräs Pernye, Budapešť 

Variácie na tému 

Kreutzerova sonáta 
V predajniach Supraphonu sa koneč 

ne objavila súborná nahrávka Beethove
nových husi'ových sonát v podaní Josefa 
Suka a Jana Panenku, k t or á vyšla v 
rámci Gr amof ónového K lubu a tvorí s tí 
časť edičného plánu na rok 1968. Sa
motná nahrávka bola r ealizo vaná eHe 
v rokoch 1.966-67, takže už necharakte 
rizuje presne dnešný profil interpretu
júcich. 

Pri prehrávaní Kreutzerovej sonáty z 
to/toto kompletu sa mi vynorila myš 
lienka porovnať podanie tohoto slávne
ho a obCúbeného diela na základe rôz
nych nahr ávolc svetových inter pretov. 
Beet'ltoven rwpísal 10 duo sonát pre hus 
le a klavír. v rámci ktorých porado ve 
na deviatom mieste stoj í s oná ta A d ur 
op. 47. zvamí Kreutzerova. Vznikla v r o
ku 1803, teda už po kataklyzme Heili 
genstadt ského závet u a v období, keď 
už v .~kladateľovej fantázii sa chystá 
zrod mohutného symfonického diela, 
ktoré dnes nesie názov - Eroica. Soná
ta bola pôvodne venovaná mladému mu
latskému husl istovi Bridegetowerovi, 
ktorý spolu so skladateľom aj dielo 
uviedol. Neslcôr ale ich vzťah sa zhoršil 
a Beethouen venoval svoje dielo fran- · 
cúzskemcc h~cslistovi Krecdzerovi, s kto
trírn sa často stret ával 11 spoločnosti 
francúzskeho ueľuyslanca Bernadetta. 

Sonáta, ktorá podľa skladatel'ovýcll 
inštrukcií je písaná "in uno stile molto 
concertante quasi come ďun concerto" 
sa začína pomalým úvodom. kt01·éflo 
akordovú melódiu uvedú najpr v husle 
a vzápätí nato klavír, ak oby vyjadru 
j cíc pravidlá fair play medzi partr1er m i . 
ktorí majú rovnaké práva a povinnosti 
Až · pofom sa rozprtídi presta l1laonej 
myiilienkJI. lctorej uá .~nivé pulzovar!ie a 
btírenie . charaklerizuje náladu celej ve 
ty. V druhej vete - sled štyroch va 
riácií nťiclhernej melodickej myšlienky -
sa akoby 1woľnil a kompen:wval výbttcTz 
predchádwjúcej časti a súčasne vyrov 
twnou . priam apollotúckou náladoc.t pri 
pmpila · atm'>sfhn poslednej vety. Táto 
r·1Jchla V!Í'ame r;;tmická časť ie azda 
•wjbrilantt1ej.~ie i .<l.: rwcou temperament 
nou sonátovou uetvu u Beethovenovej 
tvorbe 
Hneď na -:ačiatku porovrzävania šies

tich nahräl'ok. ktoré mi boli prístupné 
- svetový katalóg Schwan uvádza ešte 
asp~~ šesť ďalších - nech stojí naša 
dVOJica Suk - Pa nenka Obidvaja s•í 
z•uínzym1 konznrrz!imi hráčmi a tPoria 
ra~rskn slŕt ll"e/w ~tth•.rJI.•.ho l'r ia. k· t oré> 
5iaľ. dnes ui •1ee.t:istuje Vo duoju:t r e
r;reze•lf ,, i1í. tie~ špičkourí 11r·oue•i a •ch 
SIÍ/u! r·qá rwhrávka podľa došli/ch 
spra1• zo ~ahraničia - "yvolala jedno 
mačl!é vysoké oce11enie. No napriek to -

mu, že ich Kreutzerova je štýlovo čis,. 
tou a technicky perfektnou interpre.: 
táciou, do určitej miery mi vadia mies-· 
lami ostr é a energické husľové tóny. 
prílišná skromnosť klavínzeho par t u a 
celkový objektivizujúci prístup k die
l~ . 

Zo u.~etkýclt interpretácií je najzaují 
mavejšia dnes už historická nahrávka 
dvojice József Szigeti a Béla Bartók z 
roku 1940, z ver ejného kottcertu zachy 
tená na magnetofónovú pásku a v roku 
1965 zverej nená na platniach. 

Celá interpretácia nesie pečať Bartó• 
kovej osobnosti. Jeho dramaticky ak
centovaná a vnútorným naptitím nabitá 
vášnivá hra hlavne vo duoch krajných 
častiach p1·evláda; huslis ta Szigeti -
zachovajúc svoju osobitosť - dokonale 
sa prispôsobuje partnerovi. Svojou ne-: 
konvenčnosťou je to teda jedinečná in .. 
terpretácia, umocnená aj spontánnos"' 
ťou živého koncertného predvedenia. 

Do celkom iného, priam opačného sve-' 
ta vedú dve ďalšie nahrávky, ktoré ma-· 
jú tú pikantnosť, ze vedľa toho istého 
huslistu - Yehudi Menuhina sa UJISlrie
dajtí rôzni partneri. V pr·vom prípade 
j e to Menuh inov8 sestra H<~pzibéich , na 
druhej nahr ávke sedí pri ldaví,·i Louis 
Kentner. 

Menuhin ptíbližuje sa k Beethovenovi 
akoby cez Bacha. Vášeií a rozpustilosf 
diela je úplne pritlmená akýmsi komor-· 
ným, intímnym a puritánskym asketiz.., 
mom. Táto koncepcia zrejme veľmi vy .. 
hovuje aj klaviristke. ktorá sa podria"' 
ďuje. ba priam splýva s koncepciou htts .. 
listu. Vzniká dokonale jednotná 
avšak z aspektu Beethovena problema
ticfcá illterpretácia. Variačná veta je 
IJ~ak nezafJudnuteľná . 

V clnthej nahrácrke Metwhir~ v zásade 
r1emení st•oju kon cepciu . No predsa sa 
lu javí určitý rozrliel - a tento rozdiel 
je práve ovplyvnený pr1rt ner ovou osob
nosťou . Kentner sa nepodriaďuje Merzu
hino[li, je rounocermým partrrerom. 
Vznikla interpretácia, ktorá je živšia, 
cwoľnenej.~ia a 'BeethoiJenovmu naturelu 
/Jliišia 

Piatu nahrávku realizoval David 
Oist rach a Lev Oborin. Huslista sveto
vej .špičky je sám sebe verný aj u tejt o 
rtahr avke. Nádherne znejúci mohutný 
hlas jelro ná~troja ako aj brilantná vir 
tuozita je 11 súlade s dramatickou váš
ni vosťou. ktoní u t omto diele plne 
((Pl.alňtt}e. 7IJPffOií• ·om nahrápky je k:la 
t:z n slrt. lflnrJí nedn .. ~ fl!wje. Oistrae/lfiL'~< 
ciroveň. tvor·i iba sprieood a jeho vý
eazouá IiA·ála ie oproti huslistovi príliš 
tíz lw a ,~edá. 

Na záver mterpretacia. lctorá svojou 
dokonalou jednotnosťou prev11štcje všet 
ky doteraz spomenuté. Jedine Henrik 
Szeryng a Anton Rubinstein realizujú 
Kreutzerovu sonátu v duchu Beethove 
novej predstavy quasi come un concer
to. Tu nie je narušená r ovnováha dvoch 
strán, obaja hraj tí priam sólistický kon 
cert . prlčnm sil úplne rocmocennými 
partnertni s ideál ne vytovnaným zvu -· 
kom a .~týlovou jednotnosťou. Nie j e 
tu cíti( žiaden zápas s matériou, iba 
apollonicky čistú radosť z muzicírova
nia. Hudba prúdi s tou ttajsamozrej
mej.~ou jednoduchosťou bez stopy naj-· 
men.~ej snahy po efekte, ktorá je vlast
nosťou iba t ých najväčších. Je to inter-· 
pretácia par exe,ellence. 
. Takto v yzerá teda šesť interpretácií 
]edenástlcll umelcov so spoloC:rr.ým me
novateľom - Ludwig van Beethoven: 
Somít~ A dur op. 47 , zvan~ l< t·eutzero
va. Jozef VARGA 

Spomenutá séria kvartet j e už v po
rad! tretia spomed zi Hayd nových s tá 
čikových kvartet nahraných Tatra iho 
súborom (Hayd nových šesť kvartet 
op. 20 a št~sť kvar tet op. 76 už dáv
nejšie uzreli svet lo sveta n a platni 
Qualiton.) A predsa mus!me konštato-
1/ať, že tieto tri nové gramofónové plat
ne sú dôleži tejšie ako predchádzajúce 
dve, lebo obsahujú diela, ktoré sa na 
medzinárodnom t rhu gramafónových 
platn! doter az objavo vali len s poradic 
ky. 

Flámsko a československá 11 u dba 
Isté obchádzan ie šiestich sláčikových 

kvartet op. 17 a ich nedocenenie v po
mere k neskoršlm kvartetám je z via
cerých hľadisk nepochopiteľné.· v Hayd
novom diele a v rámci jeho komornej 
tvorby znamenajú najdôležitejši medz
nik sérií op. 3 a op. 9. Končí sa tu 
serenádový, resp. divertime ntový cha
rakter a nastupuje sonátová, resp. sym
fonická stavba, príznačná pre ume nie 
viedenských k lasikov. Aj obsah s kladieb 
sa prehlbuje, sve t hudby, ktorý zahr
ňujú , má viac odtieňov. Poslucháč si 
aj na prvé poču tie napríklad Menuetu 
zo sláč ikového kvar teta F dur (z dru
hej časti série ) všimne. že tento vese
lý a konvenčný tanec obsahuje veľa 
temných, tienistých a vášnivých mo
mentov; koľko prekvapujúcich - do
vtedy neznámych - náladových pre
mien! 

Ešte významnejšie s ú pomalé vety ra 
du op. 17, ojedine lé ma j strovské diela 
tých č ias, v ktorých Haydn citHvo for
muje väčši nou taliansky hudobný mate
riál .. na vlastný obraz a podobu" . Kaž
dá pomalá veta je áriou, ktorá sa s 
bohatými ozdobami objavuje v husľo 
vom sóle. Znie tu h las opery talianske
ho pôvodu - v lrečitom rakúskom rám
ci, v hudobnej reči. charak teristickej 
pre viedenc;kých k las ikov. 

Tátra iho kvarteto (ostatn! jeho čle-
l 

V piatich provinciách flámskej časti 
Belgicka má českosl ovenská hudba a 
československf ume lci už niekoľko ro 
kov vysoký kurz. To sa výl·azne doká
zalo tým, že Suchoňovu operu Krútňava 
naštudova la a predviedla flámska Krá 
ľovská opera v Antverpách (v apríli 
1968). Bolo to prvé stretnutie flámskej 
hudobnej vere jnosti s umelcami, akými 
s ú dirigent J án Valach, režisér Karel 
Je rnek, choreograf štefan Nosál' a scé
nograf Oldr ich Šimáček. Operu prijali 
s veľkým nadšenlm, čo bolo osobnvm 
triumfom skladateľa Eugena Suchoňa, 
prltomného na premlét·e. Už roky ne
poznala tamojšia opera takýto úspech. 
To podn ietilo riaditeľstvo načrieť opäť 
do nevyčerpateľnej pokladnice česko
s lovenskej hudobnej tvorby. Nas ledova li 
Grécke pašie od Bohus lava Mar tinu , 
pred vedené s osobi tnou starostlivosťou 
a mimoriadnymi výrazovými pros t r ied 
kami. Za stvárnenie to hto čarovného 
diela t lieskalo Flámsko t t·iu Va lach -
Jernek šimáček. (Malo rovnaký 
úspech ako Krútňava.) Odvtedy sa t ieto 
opery pravidelne reprízujú. Na každé 
predstavenie prichádza obecenstvo a j zo 
vzdialených miest. Riad i teľstvo flá mskej 
Kráľovskej opery natoľko ocenilo ta lent 
J ána Valacha, že neváhalo uzavri eť s 
týmto dirigentom zmluvu na pr~videln é 

vystupovania. Valach, ktorý je aj t alen
tovaným organistom, získal povesť aj 
vďaka viacerým recitálom. Jerneka po
volali do Belgicka, aby sa postaral o 
výpravu opery Romeo a Jú lia od Char
lesa Gounoda. A bol to opäť Ján Valach, 
ktorý toto dielo d irigoval. Celá tlač v 
každom ohľade chválila ve l'mi dobrú 
prácu týchto dvoch umelcov. 

P ražské Národné divadlo sa predsta
vilo roku 1969 v rámci Flámskeho festi
valu. V Gente a v Bruseli boU preplne
né (a dávno vopred vypredané) sály 
svedkom triumfu mimoriadne pekného 
preds tavenia opier Leoša Janáčka Káťa 
K.abanová a Príhody Lišky Bystrou-šky. 
Filmovú. verziu opery Pi'íhody Líšky 
Bystrousky tesne predtým vysiela la bel
gická te levlzia. 

Flámsky fP.stival je n ajväčšlm hudob
ným podu jatím v Belg icku. Trvá od po
lovice apríla do konca septembra. V de
viat ich · mestách sa predvádzajú desiat
ky pozoruhodných koncertov. Vyst upu jú 
tu najslávnejší sól isti a najrenomo
vanejšie te lesá. československo opäť 
obsad ilo čestné miesto medzi hudobný
mi dielami a elitnými interpretmi. Pod 
vedenim Väclava Ne umanna hrala česká 
filhartl).ónia v Gente ( l. septembra) die -

la Smetanu a Martinu a v BruBeli (3. sep
tembr a ) die la Borkovca a Dvoi'áka. 
Dvoi'ákov čelový koncert predviedol vio
lončelista Jozef Chuchro. Takisto v 
Gente a v Bruseli (20. a 21. augusta) 
predviedol Pražský komorný orchester 
d iela Händla, Mar tinu, Richtera, Schu
berta, Re j chu a Haydna. Pražský balet 
sa predstavil Bar tókovým Zázračným 
mandarínom, dielami Bohuslava Marti~ 
nô a Leoša .Tanáčka. Tomuto baletu 
tlieskali v Gente, Bruseli a Louvaine. 
Talichovo kvarteto z Prahy predviedla 
v Gente Dvoi'ákove a Janáčkove kvar
tetá, ako aj krásne sláčikove kvarteto 
Z mého života. 

Bez preháňania možno povedať, že od 
predvedenia I<rútňavy v roku 1968 ve
nuje hudobné a umelecké Flámsko čo
raz väčšiu pozornosť všetkému čo mô
že československo prezentovať 'v tvorbe 
i v interpretácii. Momentálne je akt uál
na výmena rozh lasových programov me
dzi stanicami Bratislava - Brusel. Pre
miéra tejto výmeny bude na jeseň a 
flámski poslucháči budú mať. možnosť 
počúvať hlas toho Slovenska, ktoré svoj 
ho času pripravilo také vrelé prijatie 
ba letu našej flámskeJ Kráľovskej opery. 

J . A. V. de Troetsel, Antverpy 
P reložila: -b-



Tri pferovské dni plné džezu 
Tohto roku po piatykrát sa zišll v Pre

rove v dňoch 23.- 25. apr!la najlepši na
ši a zahraničn! ama térski hudobnlci na 
Ceskoslovenskom amatérskom džezovom 
festivale. Tentoraz s a na podujat! zO.čast
nilo 22 súborov, z toho 7 zo zahraničia 
(dva z Polska, ďalej z Belgicka, 'Dánska, 
Holandska, NSR a Spanie lska 1. Priebeh 
festiva lu potvrdil, že toto vrcholné pod · 
ujatie nášho amatérskeho džezu nadobú
da čoraz markatnejš! význam pre do· 
mácu scénu a väčšiu prest!ž v zah rani č! 
Priprava na festival v mnohých prlpa
doch sa stala hlavnou zložkou práce na· 
šlch formáci! a najma pre vidiecke sku .. 
piny je festiva l jediným fór om, kde mô
žu svoje úsilie prezentova ť odborn!kom 
i kolegom - hudobníkom. 

Vďaka čoraz reprezenta tívnejše j zahra
ničnej účasti a tiež vplyvom stále dô
kladnejšej prípravy domácich skupín, hu
dobná úroveň festiva lu z roka na rok sttl
pa. Markantne sa to prejavilo v kategó
ril' moderného ·džezu, !{de prvé miesto po
rota udelila t r iu holandského klavirist u 
Jack van Poola (v rytmickej sekci! hra li 
kont rabasista Mary Hehuat z Jamalky a 
bubeník Al Jones z USA]. Van Pool (syn 
niifioriárá , ktor ý hrá s.klltočne len pre 
svoju zálubu) dokázal vynkajúcu tech nic
kú pripravenost a svojim efektným preja
vom inšpirovaným predovšetkým Oscarom 
.Pe tersonom, ziska! u publika velké ová
cie. Odborn!kov zas a zaujal najmä strhu
J úci pulz. jeho rytmickej sekcie, ktorá 
dos ahuje úroveň amerického profesioná l
neho štandardu. Na druhom mieste skon
_imo trio j azz Q z Prahy, v ktorom alt-

saxofonista a flautista Jilí Stivín (hrali 
s nim kontrabasista Jii'l Pella nt a lluben!l{ 
Milan Vitoch]. op!itovne dokázal, že j o 
v hre na svojich nástro joch najvýraznej
šou osobnosťou v československu . Trio 
zauja lo free jazzovou koncepciou, v kto
rej absorbovali l dielčie prvky sta ršlcl1 
slohov. Ich repertoár tvorili jednak sklad 
by Jii'ího Stivlna a úpr avy z českého a 
moravského folk lóru. Jazz Quartet z Ces
kého Teiiina sa umiestnil a ko tre ti, v Im
provizovaných častiac h na jvýrazne jš!mi 
osobnosťami boli leader com lla, tenor .. 
saxofonista Frantiiok Schulhauser a kla· 
virista Henryk Slaboszowsky. 

V oblasti moderného džezu tohtoročný 
fes tival dokáza l, že na priek úzkemu okru
hu, pre vec zapá lených záujemcov a na
priek s tým súvi ~iacej neu tešenej existen
čnej situácii hudobníkov, máme aktlvne 
amatérske zázemie, z ktorého neustále 
vyrastajú nové, výrazné talentované osob
nosti. Na Slovensku nás však môže mr· 
zieť, že toto konš tatovanie sa vzťalmje 
len na čechy. V Pl'erove totiž tentokrá t 
bola len jedna s lovenská skupina (VUS 
- Bratislava, v ktore j však hra jú hudob· 
nlci z Br na)', a tak ostávaj ú už len spo
mienky na časy, keď amatér ski hudobnlci 
zo Slovenska sa um!estlí.ovali na podob
ných podujatiach na prvých miestach. 

V medzinárodne j súťaži v kategó rii 
tradičného džezu, velmi dobre uspel 
bratis lavský Revival Jazz Band; ziska! ce l
kové druhé miesto, a LHJCľže pred nim 
sa umiestnil zahran ičný súbor, zá roveň 
t o znamená, že mal najlepšie umiestnenie 
medzi československými formáciami. Tá-

to skupina, l{torá ni ekoľko rokov praco
valo v tieni rozpodnuvšieho sa Traditio
nal clubu, v poslednom období mar kan t
ne vyzr ela . V Pi'erove zťskala uznanie 
vďaka spontánnemu prejavu s nápaditým 
improvizáciám; zo štýlového h ladiska se 
Ich preja~ pohybova l v duchu zásad an 
glickeJ reviva l!stickej školy. Naproti to
mu väčšino českých stlllorov (napr. i tre· 
t!, Acadec Jazz Band z Pl'erova ], voli l ll 
orientá ciu na raný swing dvadsia tych r o 
kov ( zre ime tch v tom ovplyvnlla dl !J o· 
ročná či nnosť Tradit ional Jazz Studio ) 
Prvé miesto obsadilo kvarteto Harlem 
Sound zo Svajčiarska. štýlove čerpalo 

l Reaioal Jazz Bani 

z oblas ti chicagského jazzu a zaujalo ne
zvyčajnou muziká lnosťou sólis tov; pôžlt· 
kom bolo sledovať vynilmjtlcu súhru kla· 
t•inetu a banjtt. 
Počas festivalu vládla v Pi'erove výbor

ná, uvofnená džezová a tmosféra. Zvlášť 
sa to prejavilo nn nočných jam session, 
l<toré sa spravid la končlll až v ranných 
!10dinách. To najhlavnejšie, čo tohtoročný 
fes tival priniesol tak pre hudobn!kov ako 
i pre odbor nlkov a fanúškov, je poznanie, 
ze zatla! netreba bra r reči o zániku dže
zovej al< tivity u nás prlliš vážne; rozsiah
le ama térske zázemie garantuje životnosť 
tohto druhu hudby. - ir-

-------------------------------~-;~:::r:-.:..:··----------
IGOR WASSERBERGER: .,. 

Obchod 
1
.
11
• V r ozpätf dosť dlhého ob

dobia, vymedzeného približ-
ne r okmi 1940- 1955 sa v 
podnLkan! s populárnou 
hudbou udržiavali už pred -

. tým vytvor ené organizačné 
vzťahy. Za najzávažnejšiu zmenu, ktorú 
priniesli štyr idsiate roky, možno pova
žovať vznik kult u spevákov v tej for
~e, akp, Ppf P9~\lá.{ll.El. .~ s}tčasq<!~tP'I\f(Q; . 
tym, v ' tndS'Iatych l'O'ko·ch S'lť ; p:OJ:Pr- , , · 
nosť sústreďovala na inštr umentálnych 
sólistov a hlavne na s lávne orchestre 
(napr. Paul Whiteman, Benny Goodman, 
Harry James, bratia Dorseyovci, Guy 
.Lombarda, Glenn Mille r). Tento tren d 
úzko stlvisel i s dobovou t&nečnou ho
rúčkou. J ii'! Cerný charakterizuje te nto 
stav pomocou rovnice: ,.Nová, džezom 
inšpirovaná hudba + nové tancachtivé 
obecenstvo = nový idol - kapelník. "1) 
Speváci boli vtedy najčastejšie anonym
nou súčasťou or chestra a Jen zriedka sa 
na nich obrátila pozornosť obecenstva. 
Výnimku tvorili osobnosti typu Al Jon
sona a Bing Crosbyho; v ich spevác
kej kariére mal·o však veľkú úlohu vy-

HUDBA P ROTESTU (1954 -) 

Pred nástupom rock and rollu ame
rickú scénu charakterizovali t ri základ
né oblast i : pop-music (štandardná po
pulárna hudba ), rhythm and blues 
(r &. b) a country and western (c &. w ). 
Medzi týmit o len pop-music mohla po
čltat so zäujmom všetkých vr stiev po
slucháčov bez ohradu na vekové, int eli
genčné, rasové a regionálne bariéry. 
R &. b bol väčšinou distribuovaný ma
lými spoločnosťami ( tzv. race records ), 

a populárna hudba 
. Beatová revolúcia 

stupovanie v prvých zvukových filmoch. 
Až t riumfá lna kariéra Franka Sinatru 
pr iniesla zvrat - to bol prvý spevák, 
ktorý nadobudol stupeň popularity, aký 
v predchádzajtlcom období dosahovali 
len prvor ad! filmov! herci. Odvtedy, až 
do súčasnost! sa v štandardnej popu
lárnej hudbe stala typickou koncentrá
cia pozornosti na spevákov. Zmeny v 
objekte záujmu publika sa začali od
rážať aj v ·ekonomických vzťahoch. Kým 
predtým bol spevák výlučne závis lý na 
vydavateľstvách, gr amafónových fir
mách a iných inštittlciách, najúspeš
nejšl speváci si pos tupne uvedomili 
svoje pr ioritné postavenie. Keďže sa 
st ali najdôležitejšími činiteľmi pri pro
cese, v ktorom sa stáva z pesničky hit, 
sami si zakladali vydavateľské a gra 
mofónové firmy, stávali sa majiteľmi 
rozhlasových st anic, sami si začali fi 
nancovať svoju produkciu. Tak post up
ne vzn ikali organizácie, ako napríklad 
Bing Cros by Produtclon (jedno z naj
väčších amerických pr oducentských 
centier na výrobu televíznych progra
mov), Ray Charles Enterprises, ktorá 
vlastní gramofónovtl f irmu Tanger ine 
Records; Fr ank Sinat ra vlastní hudobné 
vydava teľstvo Artanis a gramofónovú 
i irmu Repr lse, James Brown je majite
ľom dvoch rozhlasových stanic a pod. 
V päťdesiatych rokoch sa vy tväranie 
komplexného producentského aparátu 
okolo interpretov týkalo ešt e len ht stky 
prominentov a patr ilo skôr k výnim
kám. 

ktor é sídlili v miestach, s koncentrá
ciou černošskej populácie; naproti' to
mu o c & w mala zäujem časť beloš
ského obyvateľstva, mimo oblasť prie
myselných centier.2) 

Keď v polovici päťdesiatych r okov sa 
objavili prvé úspešné nahrávky Billa 
Haleylto (1954: Rock Around the Clock) 
a Elvisa P resleyho (1956: Hartbreak 
Hot el), k toré znamenali syntézu dvoch 
predtým protichodných t rendov ame
rickej hudby, situácia sa zmenila. Nový 
smer dostal názov rock and roll (r & r) 
a veľmi rýchlo prerástol hranice pred
tým prisudzované hudbe - stal sa i 
sociologickým fenoménom. Nikdy pred
tým nevznikla v oblast i populárnej hud
by t ak intenzlvna generačni\ polarizácia. 
Prvé L' & r nahrávky vyvolali až šoku
júco spontánu reakciu mládeže (naj 
intenzívne jšie u vekovej skupiny 15-
20-ročných), a na druhej 's trane jedno
značný despekt u poslucháčov stred
ných vekových vrstiev, i u muziko!ó
gov z oblasti vážnej hudby a džezu 
(Casals: .. r & r je j ed, vložený do zvu 
ku"). 

Arnold Shaw charakt erizuje dobrú s i
tuáciu nasledovne: "Raný r & r bol be
lošský, monotónny, patril mladým, ktor! 
hľadali svoju identitu. Tak ako väčš ina 
mladých generäci!, i deti II. s vetovej 
vojny sa cítili cudzou s kup inou v ne
priateľskom svete dospelých. No na roz
diel od mnohých predchádzajúcich ge
nerácií, a najmä na rozdiel od rocličov, 
ktor í boli mladi v období hospodárskej 

kr!zyl, táto disponovala nezanedbateľnou 
kúpnou silou a mohJa teda svoje pred
savzatia re alizovať."• ) 

Podobný je i názor jedného z prvých 
serióznych muziko lógov danej oblast i, 
Carla Belza: ,.Vo svojej podst ate bol 
rock od zači atku výrazom protestu. V 
pr vej dekáde svojej existencie s a pro
test neodzrkadľoval v konkrét nych li
terárnych t ermlnoch. Nespievala s a o 
sociá lnej nespravodlivosti, o vojne a o 
systéme hodnôt star šej, konzumnej ge
nerácie. La p!därne vyjadr enie týchto a 

iných tematík pr iš lo neskôr, keď umelci 
a obecens tvo sa sta li kult ivovane jšími 
a angažovanejšlmi v záležitostiach vše
obecného záujmu."') 

MASOVOKOMUNIKAČNF: MF:DIA 
V NOVEJ SITUÁCII 

Technický rozvoj , zvyšovanie kúpnej 
sily obyvateľstva a prudký vzrast zä
ujmu mládeže o hudbu, sa pričinili o 
t o, že v druhej časti päťdesiatych ro
kov sa dostal zábavný priemysel USA 
na t retie miesto medzi ostatnými od
vetviami hospodárstva. Na ilustráciu 
uvedieme niekoľko tldajov: r. 1957 tu 
pôsobilo 3500 rozh lasových stanic, v 
amerických domácnostiach bolo 45 mi
liónov t elevízorov a 30 mil. gramofónov; 
t r žba za gramofónové platne s popu
lárnou hudbou dosiahla 300 mil. dolá
rov.s) 

O výrazný t·ozmach populárnej hudby 
s a najviac pričinili gramofónové spo
ločnosti, ktoré sa stali prakticky jedi
nými výrobcami nahrávok. Povojnové ro
ky v gramofónovom priemysle sa nies li 
v znamen! ,.vojny rýchlostí". R. 1948 
spoločnosť Columbia uviedla na trh LP 
plat ne ( rýchlo sť 33,1/3) a o rok nes kôr 
spoločnosť RCA prezen tovala verejnosti 
SP plat ne (rýchlosť 45). I keď bolo jas
né, že tradičný typ platni (rýchlosť 78 ) 
mus í ustúpiť, vývoj spočiatku šiel po
maly a až v r. 1953 sa predalo viac 
platní s novými rýchlosťami , ako so 
s tarou. V t om čase sa už vykryštalizo
vala i funkčnosť jednot livých typov vo 
vzťahu k žánrom. LP platne sa stali cel
kom prirodzene prioritnými pre vážnu 
hud bu, džez a pop- music tradičného ty
pu. Najvä čšiu expanziu však zazname
nali SP platne : ich vznik · je koinci
clentný so vznikom r & r a tejto hudbe 
v prvom rade vďačia za svoje rozšíre
nie. V rnkoch 1957-1958 výroba štan
dardných platni takmer zanikla, LP 

sa stali v prvom rade médiom dospe
lých a SP médiom teenegerov. Nást up 
ľ &. r priniesol podst atné zmeny i v po
zičnej s ituácii medzi j ednotlivými gra
mofónovými firmami. V priebehu do
vtedajšieho relatívne priamočiareho vý
voja v pop-music nadobudli výlučné P.O
stavenie veľké gramofónové f irmy (pre
dovše tkým Capitol, Columbia, Decca, 
Mercury, RCA Victor ), ktoré kontrolo
vali a ovplyvňovali trh. V týchto se 
ľ ióznych veľkofirmách vedúce miesta 
zas távajú dlhoročni osvedčeni pracovn!-

ci a zdalo sa nemysliteľné, aby sa nové, 
mladé osobnosti podieľali na riadeni 
showbusines su. Takisto v t omto systé 
me bolo nemožné, aby malé firmy pre
rástli do pevne zomknutého celku a na
dobudli ce loamerický a tým i svetový 
vplyv. Keď však po nás tupe r & L' sa 
zač ali chŕliť úspešné nahr ávky a keď 
niektoré, predtým okrajové žánre sa 
dostali clo stredobodu pozornosti, situá 
cia s a zmenila. Nasta l rozmach malých 
fir iem. Tieto spočiatku nemali možnosť 
širokej celoštátnej dist ribúcie, a tak ti
tuly, ktoré uspeli v užšej lokalite ich 
pôsobenia, výhodne pr edávali veľkým 
firmám. Postupne však niektoré z men
ších firiem (napr . Atlantic) , sa rozrástli 
a včlenili do celoamerického podnikania. 
Tento vývoj napomohol i ku vzniku no
vej silnej vrstvy nezávis lých mladých 
pr oducentov, ktor! z vlas tných pros
triedkov umožňujú nahrávať interpre
tom, ktorých sa potom snažia presadiť. 

Nahrávky, vyrobené gramofónovými 
firmami sa k poslucháčom dostávajú 
pr edovšetkým pomocou l'Ozhlasu. Od 
príchod u televlzle neplatí toto konšt a
tovanie pre všet ky žánre populár nej 
hudby rovnako. No pre r &r nadobudo l 
rozhlas životntl. dô l ežito sť. Pomocou 
rozhlasu sa mohli v polovici päťdesia
tych rokov dostať k poslucháčom pro
dukty malých firiem a dis k jockeyovia 
{predovšetkým Alan Freed, ktorý prvý 
použil i názov rock and ro ll) sa stal i 
zapálení propagá tori tejto hudby. Po 
impozantných začia tkoch sa v ďa lších 
rokoch neustá le zväčšova l počet roz
hlasových stanic, ktoré sa venuj ú hud
be r & r oblas ti. V súčasnosti v kaž
tlom väčšom americkom meste ·exis tuje 
n iekoľko rozhlasových st<lníc, ktoré ne
pret ržite, 24 hodin denne vys ielajú bea
tovú hudbu.ti) 

Konzumentmi produktov Qramofóno
vého priemyslu a hudobného vysielania 



Hostia Bratislavskej lýry 

Kati Kovácsová 
Známa interpretka 

maďarskej populárnej 
hudby, televízna a fil
mová herečka začala 

svoju úspešnú kariéru 
v r. 1965 prvou cenou 
televízneho pesničkového 
festivalu a zlskanfm ce
ny maďarského t•ozhrasu. 
V r . 1968 sa zúčastnila 
na festivaloch v Brašo
ve a v Innsbrucku, v r. 
1969 ·vystupovala v Ra
kúsku, $védsku, Belgic
ku a vo Svajčiarsku . 
Pravidelne vystupuje v 
televíznych hudobných 
programoch, doteraz na
točila vyše 20 pla tni, 
hrala v šiestich ce love
černých filmoch, z kto
rých mnohé uviedli a j v 
zahranič!. Spolupracuje 
aj s rakúskou gramofó
novou spoločnosťou 

Amedeo, pre ktorú na
hrala dve úspešné plat
ne so skladbami známe
ho rakúskeho sklada teľa 
Jacka Grunského. 

rozhlasu sú predoVšetkým teenegeri, 
ďalej špecializovan[ záujemci o rôzne 
náročnejšie menšinové žánre (vážna 
hudba, džez a iné). Naproti tomu tele
vízia združuje vrstvy obyvateľstva, kto
ré bývajú označované ako "tichá väč
šina". Výskum verejnej mienky potvr

.dzuje, že sice teenegeri kupujú asi 70 % 
gramoplatnl, no to ešte zďaleka nezna
mená, že by väčšJ.na obyvateľstva ak
ceptovala ich hudbu. Záujemci o štan
dardnú pop-music dávajC prednosť pa
sívnej konzumácii u televízorov a po
merne zriedka kupujC platne. Jednotli 
vé televlzne spoločnosti zostavujú pro
gram tak, aby uspokoji li priemerný ma-

Woodstocku .prišlo 500 000 divákov. Sa
mozrejme, takéto podujatie je skôr veľ
kolepý happening, o vnlmaní hudby tu 
nemôže byť reč. Psychologovia a socio
logovia v tejto súvislost i poukazujú na 
realizáciu túžby mládeže o preklenutie 
osihotenosti indivldua v podmienkach 
konzumnej spoločnosti, je to demon
štratívne grupovanie sa sprlbuznených 
duší. 

Ak sme poukázali, že r & r a smery 
naň naväzujúce vznikli ako prot~st voči 
zabehanému systému, musíme tiež po
dotknúť, že celé toto hnutie sa dô
kladne komerčne zorganizovalo a po 
te jto stránke sa dostalo na platformu 

EVA BIHARYOVA 
Narodila s a roku 1949 v Hrnčiarovciach pri Trnave v muzikantskej rodine. Bola 

s hudbou takmer v každodennom styku, a preto sa nikto nečudoval, že sa v nej 
prejavilo tiež hudobné nadanie a túžba nejakým spôsobom ho prejaviť. Po prvý raz 
to bolo v podobe spolupráce s amatérskou kapelou v Modre. S Modrou sú späté 
roky štúdia Evy Biharyovej. Roku 1967 tam maturovala. Ale to nebola jediná vý
znamná udalosť, ktorá sa stala tohto roku. Eva Biharyová sa zúčastnila súťaže 
Zlatá kamera. Táto populárna súťaž kaž1loročne upozorní na niekofko nových ta
lentov. Nebolo tomu inak ani v prípade Evy Biharyovej. Zhodou okolností vtedy 
Vojenský umelecký súbor v Bratislave vypísal konkurz pre spevákov. Eva Bi
haryová sa prihlásila a bola prijatá. Odvtedy je VUS hlavným ťažiskom jej práce 
a táto práca mala kladný vplyv na jej umelecký rast. Eva Biharyová je vefmi sve
domitá a tvrdo pracuje na sebe, a tak sa v priebehu dvoch rokov z nej stala 
,iedna z najpopulárnejších speváčok na Slovensku. Často sa objavovala na tele
víznych obrazovkách v Malej hitparáde, nahrala niekoľko vecí pre rozhlas, na jeseň 
minulého roku účinkovala v televíznej súťaži Vyberte si pesničku (pieseň, ktorú 
s pievala, vyhrala tretie miesto) ; bola úspešná aj v súťaži pesničiek v rámci fes
tivalu Oravské synkopy - spievala spolu s L. Babuchnovou pieseň Ver len hviez~ 
dam, ktorá získala l . miesto. V súčasnosti je Eva Biharyová na veľkom turné 
po rôznych mestách ZSSR a vráti sa tesne pred otvorením festivalu. Na Bra
tislavskej lýre bola Eva Biharyová už vlani, spievala pieseň Ktosi prosí. Tentoraz 
bude spievať pieseň autorov TOMÁŠA SEIDMANA a TOMÁŠA JANOVICA TVOJE 
úSTA. 

BQdú súťažiť o cennú trofej 
BL-70 

ALEŠ ULM 
Narodil sa 31. I. 1947 v Prahe a vyštudoval priemyselnú školu elektrotechnickú. 

Začal spievať ako 17-ročný a s o striedavým úspechom sa zúčastnil na rôznych 
súťažiach. Potom začal študovať na Ľudovom konzervatóriu v Prahe u prof. Ber
nardovej spev. Roku 1969 sa zúčastnil na súťaži Talent 69. Mala preň dvojnásobftý 
význam. Predovšetkým sa umiestnil na 2. mieste; a po druhé - zoznámil sa so 
známym textárom Jifím š taidlom, ktorý potom napísal text k prvej pesničke Alda 
Ulma Pozdravuj. V poslednom čase nahral Aleš Ulm niekoľko nových skladieb 
s orchestrom Ladislava š taidla. Bratislavskej lýry sa zúčastňuje po prvý raz. Bude 
spievať dve pies ne. Prvá má názov BALADA O LÁSKE (Bohuslav Sedláček - Pavel 
Cmíral), druhá je dueto (Vitezslav Hádl a Ladislav Pikart - Zdenek Borovec) 
BILOU KRIDOU; Aleš Ulm ju bude spievať s Petrou černockou. 
Kovačik Hud. život 

PETllA ČERNOCKÁ 
Narodila sa v Prahe 24. II. 1949. Už z detstva ju tiahlo k hudbe, preto sa zapí

sala na konzervatórium. študuje už posledný ročník a · tohto roku absolvuje. Jej 
začiatky v oblasti populárnej hudby sú späté . so skupinou Pastýfi. To ju azda 
inšpirovalo k tomu, že sama napísala pieseň Ovečka, ktorá už aj vyšla na platniach 
Supraphonu. PETRU ČEUNOCKú si všimli v divadle Sema.fot· a ponúkli jej angaž
mán na základe konkurzu. Svoj krst ohňom na javisku divadla Semafor prežila 
Petra černocká v hre autorov Šimek - Grosmann Besídka v rašelhtišti. Potom 
účinkovala v hre Suchého - Šlitra Jonáš a dr. Matrace a v novom programe, 
ktorý divadlo Semafor uvádza od apríla tohto roku - Sedláci a básnici a Revb:or 
v šantánu. PETRA ČERNOCI<Á je pôvabná čiernovlasá a talentovaná speváčka. N11 

·Bratislavskú lýru prichádza po prvý raz a bude spievať spolu s Alešom Ulmom 
piese1i autorov VITEZSLAV HÁDL - LADISLAV PIKART - ZDENEK BOROVEC 
BILOU KRIDOU. 

, .sov.ý vkus. T-ypickými te-lev-íznymi ·hviez
"dami sú predovšetkým spevac1, ako 

napr. Dean Martin, Sammy Davis Jr., 
Dionne Warwicková, Barbra Streisa11!1o
vá - čiže osobnosti, na ktorých sa 
zhod ne vkus rôznor odých vrstiev . . Bea
tovú hudbu televlzne spoločnosti uvá
dzajú jednak veľmi zriedka, a to väč 

šinou mimo večerných termínov. Do 
prominentných show programov občas 

sice zaradia skupiny typu Beatles, ale bo 

- štal1dard1'1ef-"pop-mustc ·~ NI:tiVJ1é miMik _,,_, -- -
obecenstvo často~ nebadá, ;že prevažná 

Ttlt1
- TE~·- BRATISLAVSKÉHt;J SUPRAPHONU 

za Inesiac apríl 1970 

· Rolling Stones, ktoré už preš li do vše
obecného povedomia. no i t ak pre te 
levíziu ,ie táto oblasť okrajovou zálež i
tosťou. 

SÚČASNA SC2NA 

Mohutná expanzia beatovej hudby 
prekonala i tie najsmelšie prognôzy. Po 
prvých exaltovaných reakciách na 
r & r, sa všeobecne predpokladalo, 'že , 
sa jedná o módn u záležitosť, ktorá ne
môže mať dlhé trvanie. No keď na 
úspechy Presleyho, Domina, Richardsa 
a iných. nadviazali začiatkom šestdesia
tych rokov Beatles a vyvolali väčší en
tuziazmus, než ktorákoľvek formácia 
popu v minulosti, bolo už všetkým za- · 
lnteresovaným jasné, že beatový trend 
nie je módou, ale epochou. Túto tézu 
prijali i skladatelia, aranžér i a inter
preti popu, a tak do štandardnej hud
by začali .výrazne prenikať dielčie prvky 
beatu, i r & b (soul music) a c & w. 
Z organizačného hľadiska, naďalej po
kračuje trend, smerujúci ku komplex
nej štruktúre sústredenej okolo inter 
pretov. Beatles založili firmu Apples, 
v Detroite vznikla firma Tamla Motown, 
ktorá exploatuje špičkových černoš
ských interpretov. V hitparädach sa ti

' tuly na špičke striedajú s čoraz väč

šou rýchlosťou, boj o umiestnenie vy
žaduje často nečisté zákulisné ma
chinácie.7) 

Zvyšovanie záujmu o pop-music sa 
azda najhmatateľnejšie odráža na prud
ko rastúcich honorároch za koncer tné 
vystúpenia. R. 1969 boli honoráre pri
bližne desatnásobne vyššie, ako pred 
desiatimi rokmi. 

V poslednom období sú pre beatovú 
scenu charakteristické superiestivaly, 
na ktorých sa zúčastňuje obrovské 
mno~stvo fu4}; r . ~ tU !@llival do 

väčšina ido lov navodzuje atmosiéru pro-
lestu vonkajšími znakmi a vnútorne 
pritom v podstate prijíma hiera r chiu 
hodnôt, v ktorej platia peniaze na pr 
vom mieste. Na druhej strane existuje 
i pomerne malá časť hudobníkov kon
centrujúca sa predovšetkým na výraz; 
platí to o niekoľkých exponentoch tzv. 
progresívneho beatu. Ich činnosť sa už 
v súčasnom období začína vymykať z 
organizačnej š truktúry popu. Z hudob
ného hľadiska sa tu upl atňujú prvky 
súčasného džezu, indickej a vôbec 
orientá lnej hudby, európs kej vážnej 
hudby; je tu zjavná s naha o vytvorenie 
zvukového kódu našej doby. S týmito 
snahami však nemôže mať showbusiness 
nadlho mnoho spoločného. 

1) Miroslava černá a J ii'í černý : 
Hvezdy svetových mikrofonú (Svoboda, 
Praha 1969, str. 8 ). 

2) O c & w a rannom r & r pojedná
vaJU štúdie: Zbynek Mácha: Coun
try & western; Jii'í černý: Když byl 
rock and roll krá lem. Obe sú uverejne
né v zborníku Tanečnl hudba a jazz 
1968-69 (Supra.phon, Praha 1968 ). 

3) Arnold Shaw: The Rock Revolu
t ion (Crowell-Collier Press, New York 
1969, str. 36 ). 

4 ) Carl Belz: The Story of Rock (Ox
ford University Press, New York 1969, 
str. 31). 

5) Údaje sú prevzaté z knihy Haze! 
Meyer: The Gold in Tin Pan Alley) Lip
pincott Company, Philadelphia - New 
York 1958, str. 243). 

6) V československu sa vžilo ozna
čenie ,.beat'', na celú oblasť hudby 
r & r oblas ti. V zahraničí sa použlva 
výst ižnejšl termin: rock music. 

7) O problematike hitparäd z rô:wych 
aspektoy pojednáva Jarom!r Tuma: Hit 
parades, charts, žebi'íčky (Taneční hud
ba a jazz 1968-69, Supra phon, Praha 
1968). 

B) Údaje plat ia na americké pomery 
a sú prevzaté z článku Ritchie Yorke: 
Pop Music - A Mecca for Money Ma 
i<ers (Los Angeles Times, 14. decembr a 
1969), 

1. OTVÁRAJTE KASINO - E. Kl iment. 6. MODR'ľ DEŇ - Hammond/Pe tiška. 
Spieva Peter Vašek a Dušan Hužič
ka . Produkcia I. Wass erberger. 

Spieva V. Csino a RT-VOX. TOBR 
diriguje I. Horváth. . 

2. MENDOCINO - D. Sahm M. 7. STÁLE TA HRA - T. Šebo-Martin
ský/ S. Wallnerová. Spieva E. Biha
ryovä. Gustáv Brom so svojím or
chestrom. 

Holm/ J. Turan. Spieva Oľga Szabová. 
Gustáv Brom so svojím orchest rom. 

3. ČERVENf: JABf..čKO - ,p, Smé
k~ l/T . Janovic. Spieva Zora Kolín
ska. TOBk diriguje l. Horváth. 

8. TEN KONIK SLNCOV'ľ - Sario/ R. 
Kaz!k. Spieva Dušan Grúň a zbor. 
Hrá orch. J. Ve lčovského. 4. PRIMABALERÍNA H. Buck/1. 

úradníček. Spieva A. Tichá a RT
VOX. TOBR diriguje l. Horváth. 

5. MÁTOHA PAHOHATÁ - The Turt
les/ Lánik, Marušiak. Spieva I. Heller 
a RT-VOX. Tanečný orchester Tat -

9. V LESE PRI PLESE - A. Lieskov
ský/S. Droppa. Spieva Oľga Sz.abová 
a D. Grúň. Orchester J. Velčovskéhll . 

10. SLOVENSKf: MAMIČKY - Slov. ľud. 
melódiu upravil I. Čelko. Hrá a spieva 
Traditional Club Bratislava. 

z 
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Zhovárame sa s Andrejom Kucharským 
.... aa .............. .a._ ........ .a~~~~~·ggawsw.~•~~~~~•B~ ...................................................... .:,at~~~crwaaasu• 

I<rátke zastavenie popredného sloven
ského tenoristu Andreja Kucharského v 
Bratislave sme využili na nasledujúci 
rozhovor, ktorý si kladie za ciel' infor
movať čitateľov o j eho umeleckých plá
noch a čin~\Jh: 

- Pán Kucharský, už štvrtú se
zónu pôsobíte na západonemeckých 
operných scénach. Vašim momentál
nym pracoviskom je opera v Dort
munde a v Mníchove. V akých ope
rách momentálne vystupujete? 

Snáď by som formuloval odpoveď as i 
v tom zmysle, že mojou najúspešnej
šou postavou v poslednom období je Ra
dames z Aidy - po tieto dni budem 
vystupovať v tejto opere už po tridsiaty 
raz. V Mníchove beží v poslednej dobe 

PER'iO".'E"< 

C:a' dl.' :-o.:o .nforr, Ch<.'f d~.:r f l".lni!~h:~~hert 
o:.:l-: :.lpa ~ions~rmcr i:1 Si:t i!icn 

Robt'l'l 

f 'Íl'I I O~; I~ I;lcn .t. 

rodák z Mníchova, spevák s nádherným 
basom, ktorý spieva po celom svete . 
Podob11e by som mohol hovoriť aj o 
ďalších spoluúčinkujúeich , medzi ktorý
mi je Thomas Tipton, János Tessényi. 
Max Proebstl, Lorenz Fehenberger a 
ďalší. Po hudobnej stránke predstavenie 
naštudoval jeden z najvýznamnejších 
dirigentov v súčasnosti Nello Santi. Re
žisérom opery je Hans Hartleb. 

- Ako viem, táto Vet·diho opera 
je iba veľmi niedkavo uvádzaná na 
svetových operných scénach, n~:imä 
pre svoJu dlžku; ako je to v Mní
chove? 

Momentálne idú Sicílske nešpory iba 
na dv och nemeckých scénach - v Mní
chove (v nemči ne) a v Hamburgu (v 
taliančine ). Pokiaľ viem, opera sa na 
iných európskych javiskách neuvádza. 
Dôvodom ,ie to, čo spomínate - ne-

., v 

u a 

fana, ktorého obecenstvo v Bohéme vy
pískalo a. predstaven ie bolo na 15 mi
nút prerušené. Snáď aj preto ďalší sláv
ny taliansky tenorista Del Monaco od 
··iekol svoje účinkovanie v Othellovi. 

Aké inscenácie a úlohy vás ča
kajú v nasledujúcej sezóne? 

Dnes už vieme presne, aké postavy 
stvárnim v budúcej sezóne v Mnícho
ve aj v Dortmunde. Dňa 17. sep'tembra 
bude mať premiéru Janáčkova Je j pas
torkyňa, 21. novembra ma čaká Rigolet
to, 20. decembra Fidélia a 13. marca 
budúceho roku mám premiéru Carmen. 
V Mníchove budem spievať 13. októbra · 
po prvý raz .,preobsadenú" Jej pastor
kyňu a v apríli Carmen. čiže program 
veľmi naplnený a predimenzovaný. 

- Mohli by ste nám aspoň v krát
I<Osti povedať, aký je stav opernej 

n sf 
ispomien 

skutočne odbornými recenziami z pera 
profesionálov. Medzi také časopisy patri 
napr. Opern Welt, SUddeutsche Zeitung 
a ?eitschrif,t Opera. Na druhú časť otáz
ky odpoviem asi takto: neverím veľmi 
v účinky výchovnej kritiky a stretol 
som sa s ňou iba v ZSSR, kde sa sku
točn e kritici snažia o vnesenie a pô
sobenie svojich subjektívnych pl'ipomie
nok k inscenácii i k výkonom spevákov. 
V podstate si myslím, že spevák musi 
pracovať na technickej kvalite tónu so 
svojim pedagógom, ktorý mu má po
máhať pri práci aj vtedy, kedy by sa 
zdalo, že spevák je už "hotový". Ale 
vrátim sa ešte k začiatku otázky: chcel 
by som pochváliť západonemeckú rek
lamu, ktorá propaguje operných spev á
kov na nárožiach alebo v exkluzívnych 
obchodoch, vo výkladoch, výraznými fo
tografiami a p lagátmi upozorňuje na 
hostí opernej scény, takže snácľ a j 
vďaka tomu som sa za 4 roky tamoj
šieho pôsobenia nestretol s problémom 
návštevnickej krízy. 

- Tohto roku slávi opera SND 
50-ročné jubileum. Pôsobili ste na 
tejto scéne 10 rokov a iste máte 
veľa pekných spomienok na svoje 
učňovské roky i slávne postavy, na 
svojich kolegov a rôzne zážitky. čo 
by ste povedali na margo tohto j ubi 
lea? 
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Veľmi živo si spomínam na svoje 
prvé ,vystúpenie na javisku SND - bolo 
to 8. januára 1956. V divadle mám vý
borných kolegov a priateľov, akými sú 
Malachovský, Oniščenko, Peňašková-Ka

jabová, Baricová, Gyermek, Fischer a 
pod. Povedal by som, že sme tvorili 
akúsi .,mocnú hŕst,ku", generačnú tvo 
rivú skupinu, v ktorej sme si rozumeli 
ľudsky i umelecky. Ale spomínam si aj 
na J. V. Schi:if fe ra, na tohto duchaplné
ho odborníka i praktika, s ktorý m s om 
naštudoval všetky Pucciniho opery, k to
ré išli na javisku SND. Dokonca som 
s ním zažil i prvé predstavenie Euge
na Onegina, ktoré som nehral, a le p re
žívaL Veľa som získal od Márie Kišo
ňovej -Hubovej, umelkyne, ktorá v s ebe 
zosobňuje javiskové kúzlo a syntetizu je 
vše tky princípy estetičn a. Nikdy neza
budnem. na skve lý prístup rez1sera 
M. Fischera, ktorý mi ponúkol drama
tickú postavu rytiera Des Grieux v 
Puccin iho Manon Lescautovej. Po dlhšej 
úvahe s mojím pedagógom I. Godinom 
som M. Fischera poprosil, aby obsadil· 
túto úlohu niekym iným, lebo si na ňu 
ne trúfam. Doposiaľ mu ďakujem za to, 
že uznal moje dôvody a nenútil ma do 
úlohy, na ktorú som nebol ešte hlasovo 
vyzretý. Ušetril mi takt o hlasivky. Z 
mladších kol egov si nadovšetko cením 
ako inteligentného speváka J. Hrubanta. 
Z te j .. skúsenej šej" generácie mi bol 
výbo rným partnerom dr. Janko Blaho. 
Zaži li sme spo lu ve ľa veselých príhod 
naJma na si lves trovských predstave
niach Fra Diavola a Barbiera zo Sevil
ly .. . Svojim kotegom by som prial, aby 
sa im čoskoro splni l sen spievať v mo
derne renovova nom divad le, aby každý 
z nich dosta l úlohu, po ktorej túži a 
samozrejme - zo srdca ich všetkých 
pozdravujem. 
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Verdiho opera Sicílske nešpory, v kto
r ej spievam Arriga. Pre čita teľov bud e 
zaujímavé snácľ aj celé o bsadenie opery, 
v ktorej sp ievajú významné európske 
operné hviezdy. Vel'mi dobre sa mi spo
luprac uje na jmä s Hildegard Hil
lebrecht, významnou svetovou sopranis t
kou a svojou obľúbe nou partnerko u. 
Vys tupoval som s ňou už pred dvoma 
rokmi na Pražske j jari v opere Tosca, 
spolu pracujem s ňou i v Stuttgarte, kde 
je na repertoári Trubadúr ( v nemči 
ne). v Krefe ld e spo luúčinkujeme v Tu 
randot ( tá to ope1·a JC aj na repertoári 
mníchovskej Štátne j ope ry. kd e tie ž 
spie va Andrej Kucharský Kalafa 
pozn. red. ) a v ta lianč ine máme na
študovanú Toscu pre Mníchov. Spomí
naná sp eváčka často vystupuje v Salz
bu rgu a· j e skuto čne európskou opernou 
sta r . Ďa l ~írn partnerom v Sicílskych 
neš !J·orách je Karl Christian Kohn -

úmerná dlžka, do ktorej spravil v mní
chovskej rea lizácii vel'mi jemné a cit 
livé zásahy mámy I<urt Honolka. Tým 
získali Sicílske neš pory nielen spád, ale 
aj dramatickú úči nnosť. Veľmi pekne a 
impoz8n tne je vyriešená aj scéna, kto
rá sa v pods ta t e pridŕža klasických 
javiskových postupov. Bohatá výprava 
a spevácke výko ny iba umocňujú dojem 
z toh to vždy vypred aného predstave
n ia . 

kritiky v západnom Nemecku a či ve
ríte názorom o tzv. výchovnej kri:.. 
t ike, l<torá môže spevákovi pomôcť 
pri jeho ďalšom ras te ? 

Najmä v Mníchove, ale napokon aj v 
každ om inom nemeckom meste e xistu 
je rad časop isov, ktoré sa zaoberajú 
nie len popularizáciou operných spevá 
kov, a le prinášajú aj prav idelné refe
ráty o predstaveniach a hosťovaní jed 
notlivých spevákov. Existu je nieko ľko 
vrst iev kritikov: predov.šet.ký m sú to 
recenzenti z r adov 'tud en to~ ktori sa 
snažia viac o vyvolan ie škandálu a ne 
pôsobia·. konštruktívne a ani odborne. 
M~loktoré novinové krit iky majú so líd 
nu úroveň, na jhorš ia j e snáď v mní
chovskom večerníku . Okrem toho je t u 
niekoľko časopisov s pravidelnými a 

- V. Mníchove hol v diíoch 15.-
23. apríl a týŽdeň" talianskych opier. 
Aké sfe '"ínali_ dojmy z toht o podu 
jatia, _príp!ldne .zo speváckych výko
nov zahraničných hviezd? 

K te jto akcii sa viaže jeden škan
dál spoj ený s menom slávneho Di Ste-

' 

De·t·ektívka 
na, scé:ne 

' . 
I v~.n J írlw , súčasný skladateľ a hudobný publ icist;1 

( pch nd ný m povolaním leká r-psychi'ater ) u pozornil na 
o;ph;J už v roku 1967 ús pešnou op_e r~p Večer tt:ojkráľo
v)• . l<omponovanou na motívy Shakespearovej komédie 
PrHož.e vo s vojej opernej pr .vothté zachoval v pod
sLale tradičný štýl a vyc.hádza l hlavne z oblasti hu 
dobného novok lasicizmu, očakávali s me, že týmto s me
rom sa bude vyvíjať a j j eho ďa lš ia hudobno-d!'am atic 
ká lvorbH 

Vo svojej druhe j opere Podivné dobrodružstvo 
Arthura Ho wa, ktorú uvádza opäť liberecká opera, vy 
kroč il ! vari J irko celkom' inou cestou, ovp lyvnenou 
pre do všetkým už vo ľbou témy. Pred lo hou jeho druhej 
opery sa stal dob•·odružný špionfl·žny romá n Grahama 
Greena - Minis te rstvo str achu, ktorý fo rmou na p!na
vého ' príbeh u odhaľujr p rostredie pronacistickej piate j 
kolóny z či as druhe j svetovej vojny v Londýne. Celý 

· " pŕibeh je vys tavaný na náhode, pri ktorej s a hrdina 
románu zaple ti e do s iete špionaž:1e j skupiny, aby sa 
z nej - ako sa pat ri v takomto kriminalistickom ro 
má ne - znova d ostaL Neviem, čo sa J irkovi na tejto 
predlohe zdalo byť také vábne pre h udobné s pracova
nie. Azda to bola te levízna dramatizácia Bohumily . Ze 
lenkave j, k torú si zvolil ako podklad pre svoje operné 
libreto. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že tento suj et, 
stavajúci na rad e prekvapujúcich a nečakaných zvra
tov, rozdrobený d o množstva epizód a rátajúc i s d e
j ovým napätím si vôbec nežiada zhudobnenie, p redsa 
sme so záujmom očakávali, ako sa s tý mto námetom 
vyporiad a intelektuálne vyspelý skl adateľ. 

Ivan Jirko si už voľbou témy postavil pred seba sy
zifovský balvan, ktorý nevláda l odvaliť. Celkový dojem, 
ktorý Jirkova opera v divákovi zanecháva, je rozpačitý. 
Z napínavého príbeh u vznikla nudná zá ležitosť, v kto 
t·e j sa minúty zdajú byť večnosťou. Ukázalo sa, že 
sujet obvyklý v de tek tívnom príbehu, kde sa až v zá
vere odhalí pods tata j ednotlivých uda lostí, nie je vhod
ný pre operu, kde nemá zmy sel napínať d iváka utajo
van ím fak tov . Divák je totiž ods úd ený v d anom prí
pade s l r~ dovať vonkajš iP d ejpvé zá le žitos ti a pomaly 
mu nezostáva ČHS na to, aby hud bu vôbec vn ímal ( po
dobne ako ju nevníma pri napí navo m l'i lme ) . A t ak sa 
nám napokon z cl ii, že v J irkove j ope re je hudba v last
ne n iečím navyše , akýmsi ilus tra tívnym doplnkom na
pínavého dejä. Boli tu len za b lesky, ktoré prezrúdzali 

Zhovára la sa: T. Ursínyovä 

skladateľove schopnosti. Napr. chvíľa lyrického zasta
venia v ľúbostne j scéne Rowa a Hilfovej, okamihy, 
v k torých s a Rowovi zj a vovala v spomienkach j eho 
mŕtva žena . .. Kladne treba zhodnotiť skutočne logic
kú inš trumentáciu, v ktorej moho l upla tniť skladate ľ 
najl epš ie svoj e doteraj š ie skúsenost i. účel ne volil skôr 
komornejšie ladenie Ot'chestra a dosť čas to nechal 
zazn i eť jednotlivé nástroje sólovo. Voká lna zložka sa 
obmedzila na dek lamáciu blízku hovorove j reči. 

Liberecké predstavenie us ilovalo urobiť pre dielo 
maximum, avšak máme. Rež isér Hudolf Málek bol na
vyše zrejme bezradný z dramatického tvaru die la. Jed
notlivé scénky boli s íce aranžované p resne, no bezfa 
rebne. Scéna Vladimíra Landu mohla byť v zoskupení 
pohyblivých zrkad ie l prínosom, ale nebola v inscenácii 
funkčne využitá , takže sa napokon st ala skôr príťažou. 
Hudobné naš tudovanie Jindf icha Bubeníčka - is t e poc
t ivé - open· dramatickú presvedčivosť neprida lo, zre j
me ani nemohlo. Zo só listov ma l najväčšiu zodpoved
nos ť J an Malík, k torý spieval post avu Arthura Rowa. 
Zvládol svoju úlohu sice suverénne, ale v s cénach, kd e 
sa objavili záchvevy vnutorného citového života tejto 
pos t avy, sa mu príliš nedarilo. Hl asové a j výrazové 
možnosti Alen y Zaloudkovej ťažko môžu by ť predpo 
kla dom pre osobité s tvárne nie Anny Hilfove;j . Z ostat 
ných úloh, ktoré sa v opere s kôr iba mihnú, zaujal 
Arnošt Klíma, Marie Bubeníčková a Ladislav Klimeš. 

Hudolf Houček 
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