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Piešt'any a blizke Moravany boli v minulých dňoch dejiskom osláv 200. 
vena. Na s•1ím/cach zľava: kaštieľ v Moravanoch, t! ktorom preb iehalo 
symp6zitw1 1 píšeme o ňom v čísle) - pohľad na účastníkov osláv -
prt pomníku L. v . Beethovena. 

výročia narodenia L. v . Beetlw
II. medzinárodné muzžkologické 
národný umelec prof. E . Suchoň 

Snhnky: V. Pi'ibyl 
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Malá anketa medzi poslucháčmi VŠMU 
V ôsmom čísle Hudobného života sme uver ejnili pod rovnomenným 

titulom anketu medzi poslucháčmi pedagog ickej fakulty. V názoroch 
mladých budeme pokračovať i naďalej - aj keď si uvedomujeme, 
7e mnohé ich myšlienky sú poznačené veľmi kritickým videním sku
točnosti. Predsa však z osobného hľad i ska prinášajú zaujímavé po
strehy o problémoch hudobného školstva a umeleckého života na 
Slovensku. V dnešnej ankete hovoríme neanonymne - do diskusie 
sa zapojil Vladimír Rusó, poslucháč III. ročníka VŠMU, žiak organovej 
triedy doc. dr. F. Klindu, Igor Dibák, poslucháč IV. ročníka - odbor 
skladba (prof. J. Cikk er ) a Daniela Varínska, poslucháčka IV. ročníka 
k lavírnej hry u prof. R. Macudzinského. 

• AKO SI PREDSTAVUJETE IDE
ÁLNY TYP VYSOKEJ ŠKOLY I-IU
DOBNÉI-10 SMERU? 

I . Dibák: Ideálna ško la tohto druhu 
u nás neexistuje. VŠMU je akosi stále 
na pos led nom s tupienku rebríka vys o
kých škôl. Chýbajú · v prvom rade vy 
hovujúce priestory. Je predsa nemysli
teľné, aby sa v jednej tried e striedalo 
6- 8 pedagó gov. P ribližne 70 pos luchá
čov sa ,.delí" do polt ucta tried na cvi
čenie. Za takýchto podmie nok vyrasta
jú mladí adep t i hudby. O technickom 
vybavení sa n edá vôbec hovoriť. Zopár 
magnetofónov a 2 gr amofóny nestačia 
pokryť požiadavky pedagógov a žiakov. 
Keď som navštívil Weimar, bol som 
priam šok oväný tamojšou Hochschule 
( je t o odbočka Lipskej akadémie), kto
rá disponu,je asi 160 miestnosťami, 
vlastnými koncertnými s ieňami, dvoma 
nah rávac ími štúdiami s k ompletnou 
technikou, výbo rným i n:1stro jmi a po
dobne. Ideá lna škola by ted a mala v 
prvom rad e mať dos tatočné priestory, 
technické vyb<Jvcnie, mala by zabezpe
čiť pravidelné vystupovanie žiakov pred 
verejnosťou , mal by tu byť vysokoškol
ský systém pr~1 ce a nutná zmena d o
terajš ích osnov, k toré sú na úrovni 
strednej školy. Ďa l ej by sa mal8 škola 
s t arať aj o pedagog ický dorast. Gene 
ra čný problém tu ex is LUje od založe 
nia školy . Je nepochopite ľn é, že škola 
o to nemú z~ujern a nepočíta s per 
spektivou pedagogkkých kádrov do bu
dúcnosti. Problémov je veľm i ve ľa a 
uved omujem s i, že sa nedajú vyriešiť 
za jed en deň, no snaha o ich riešenie 
by mala byť. 

V. Husó: '!'ažko byť spokojným s 
úrovňou poslucháčov a abso lve ntov 
VŠ MU. Máloktorý z nich (a j ti s červe
ným dip lomom) splňajú nároky na do
kona le vzdelaného hudobníka. (Môže s a 
stať, aby poslucháč I. semestra zah ral 
skladbu lepšie ako diplomant, pričom 
ten druhý je označovaný superlatívami 
a prvák je .,priemerný'" ! ) Nepáči sa 
mi us trnulý spôsob vyučovania, nehyb
né učebné osnovy, pokoj a zabezpeče
nie všeobecnéh o kľudu. Poslucháči maj ú 
sporadické vedomosti z hudobne j teó
rie , foriem, takmer žiadne z estetiky 
a filozofi e, čo napokon v plýva na ne
schopnosť pos lu cháčov rozl!šiť hudobné 
št ýly, vytvoriť koncepciu s kladby - te
da pracovať rozumo m. '!'ažk o sa dá sú
hlasiť s takou koncepciou výchovy 
umelca , ktorá nep redpokladá spojenie 
jeh o hudobného vývoja s celkovým har
mon ickým rozvojom osobnosti. No n ie
len otázky všeobecne j inte ligencie sú 
n a nežiadúcej ú rovni. Ako možno po
dávať . vý)<ony .. pri -takom vybavení š ko -
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ly, ktoré napomáha skôr k nadobud
nu tiu neurózy než tvorive j osobnosti 
umelca. Drobné n edostatky sa ani spo
mínať nedajú, pretože r ozdie l vo vy .. 
bavení VŠMU a iných škôl ;je príliš veľ
ký. 

D. Varínska: VŠMU sa ani zďal eka 
nepribližuj e môjmu id eálu p odobného 
typu šk oly. Na takúto školu by mal byť 
prísny výber nielen žiakov - ale í pe
dagógov, ktor! by ako pozorovate li a 
povinne navštevovali medzinárodné sú 
ťaže a semináre. Tiež by bolo dobre, 
keby na našu školu pozývali významné 
osobnos ti hudobného života zo zahra
n i čia . Výber pos lucháčov na t akúto ško
lu by mal byť mimoriadne pr ís ny -
a le t en, kto sa už sem dostal, mal by 
mať všetky podmienky pre rozvoj. Na 
VŠMU prichádza každoročne veľa štu 
dentov, no úroveň absolven tov k l·esá . 
Potvrdzu jú to n apo.ko n a j tohtoročné 
absolventsk<:\ výkony. VŠMU je u nás 
najvyššou hudobnou školou, ale o ab
solventocli sa n edá tvrd iť , že by boli 

zrelým i umeleckými osobnosťami. Pod
m ienky pre štúd ium s ú úplne nevyho
vujúce. Nielen nedostatok p riestoru a 
nástrojov, ale i nah rávacieho š túdia, ne
možnosť vypoču ť si nahrávky a častej
šie vystupovať pred verejnosťou. Je pa · 
r adoxom, že VŠMU je ško lou (okrem 
Iného), a j na výchovu koncer t ných 
ume lcov, no mladý interprét sedí na pó
diu jedenkrát do roka. Poslucháč VŠMU 
má šťas ti e, ak si môže ra2 za štúdium 
zahrať s orchestrom - no ani to ne má 
is té. Pož iadavky na štude ntov sú mi
nimálne. Budem konkrétna ; poslucháči 
klaví rneho od bo ru majú povinné skúš
ky na konc i I. a II. ročníka, v III. roč
nflw jeden k las ifikovaný polorec itá l, vo 
lV. ročníku klas if iko vaný recitá l a v 
V. t•očníku diplomový recitál. študent , 
k torý toto minimum s plní na prijatť-ľ
nej úrovni - a z osta tných predmet ov 
má výbornú známku, dosta ne červe ný 
d ip lom. Alt'! čo bude rob i ť v živote s 
týmto repertoárom, komu odovzdá ve
domo~ti. a l< by sa venoval pedagogickej 
činnosti? (Bez ped~gog i ckého · vzdela
n ia .. . ) 

• VEĽA SA DISKlľľUJE NA Ti!
MtJ: ČO MI DALA ŠKOLA DO ŽI 
VOTA, RESP. ČO SOM OD NEJ OČA
KÁVAL? AKO BY STE ODPOVE
DALI NA T(JTO OTÁZKU - NA
PHIEK TOMU, ŽE EŠTE NEMÁTE 
UKONČENÉ ŠTÚDIUM? 

D. Varín ska: V hlavnom predmete ma 
môj profesor podporuje v mojich sna
hách. Ctím sí u n eho, že každému žia
kovi ponecháva "vlastnú tvár" a nevnu 
cuje svoju koncepc iu. Ale moje teore
t ické a estet ické . znalostí získané na 
tej to škole sú také , že by som ich na
zva la najvýstižnejš ie .,neškodnými". 

V. Rusó: Nemôžem povedať, že by mi 
ško la nedala nič. Mojím šťastím je, že 
doc. Klind a nie je dogmatikom a j e 
otvorený pre konfrontáciu názorov. 
Lenže každý podobné šťastie nemá. Mi
mo h lavného predmetu by jedine ne
ustály krit ický pohľad mohol zaručiť 
zú ročenie nadobudnutých vt;domostí. 
Nep ríj emný poj-;:o j, snah a naučiť sa iba 
to, čo predkladajú, vypestu je zo žiako v 
., neškodných absolve ntov", _ktor! sa na
u č ili všetko - a nič . 

I. Dibák: úlohou každej školy je d ať 

svojmu poslucháčovi čo najviac - pre 
prax. To , čo som od školy očakával, sa 
mi s plnilo, najmä v odbore kompozí
cie. O ostatných d isciplínach to už po
vedať nemôžem. Ne viem pochopiť, prečo 

sa p re cl náša jú tie isté predmety ako na 
konzervatóriu - dokonca niekedy na 
nižšej úrovni. 

• MYSLITE SI, ŽE MLADÝ AB 
SOLVENT UMELECK~HO SMEf! U 
1\•IA DOSTATOČN!!: MOŽNOSTI 
UPLATNENIA SA V PHAXI, HESP. 
HEALIZOVANIA SVOJICH UMELEC
KÝCH IDEÁLOV ? 

I. Dibák: Teore ticky sú m ožnosti ve ľ
ké, ale v praxi - ž iadne. Stá le sa na
ľáža na generačný problém. Mladí d ir i
genti - ak sa chcú uplatniť - idú do 
zah ran ič ia, hoci v Bratislave ich chýba 
aspoň päť . . . Mladý skladateľ má pr ob 
lémy s uvádzaním svojich · skladieb, pre
tože nastupuj úca ge nerác ia interpré to v 
arg umentu je, že s ú · to iba pok usy a 

ostrieľaní umelci nema jd e ne záujem. 
Keď človek príde do praxe, veľakrát ľu
t uje, že študoval mnoho t akého, čo ne~ 
potrebuje. V živote mu často chýba to, 
čo s a nikde nedozvedel. 

V. Rusó: Odpoviem stručne: žiadne 
možnosti uplatnenia. Neľudské pod
mienky (citujem pracovníka Slovkon
certu ) . 

D. Varínska: Žiadne možnost i - dú
ľ«m, že iba zatiaľ. 

• ČO ROBITE MOMENTÁLNE -
MYSLIM AJ NA TVORIVI'l: PLÁNY .. . 

D. Var ínska: Pri·pravujem sa na me
dzinárodnú Chopinovskú súťaž vo Var
šave - bez možnost i viackrá t si obo
hrať program n a rozbitých p ianínach za 
·lainrežoviú1ymi oknami našeJ školy. 

V. Rusó: Chcel by som uviesť kom
pletné organové dielo J. S. Bacha. Bu
dem mať vsak na to podmi~nky 'l Zor 
gan izuje mi Slovt;>;qncer.~.· aleb9 in á .. ,jn
štit ú cia n,a· Sloven~ku vyst,úpen iii'? 

I. Dibák: Momentá lne · sóm ctámatur
gom v hudobnom vysielaní ·. slovenskej 
televízie a v škole .pracujem . na diplo
·novej prác i zo skladby. . 

• AKO Sl PREDSTAVUJETE 
IDEÁLNU SPOLUPRÁCU S KON
CERTNOU AGENTÚROU VO VZŤAHU 
K MLADÝM UMELCOM. MÄTE UŽ 
V TOMTO SMERE NEJAK(!; DOMÁ
CE A ZAHRANIČNf.: SKÚSENOSTI? 

I. Dibák: Nemám žiadne skúsenost i. 
. V. Rusó: Ideá lna spo lupráca so Slov

koncer tom je iba snom. I u nás plati, 
že samotná kvalita nič nezname ná, ak 
llmelec nemá široké lakte. 

D. Varín sk a: Agentúra by mala dať 
každému ume lcoví - n ielen mladému 
- také možnosti, akym i schopnosťami 
tento disponuje. 

• ČO SA V AM V SLOVENSKOM 
HUDOBNOM ŽIVOTE NAJVIAC PÁ
čl, ČOHO SI VÁŽITE ZO SUBJEK
TIVNEHO STANOVISKA PO STHÄN
KE ORGANIZACNEJ ALEBO UME
LECKEJ - PHIPADNE AK!! MÁTE 
V\l'HUADY? 

V. Rusó: Na j ťažšie j'e preraziť cez 
škrupinu š koly do veľkého bojiska, kto
r é nazývame ,.s lovenský hudobný ži
vot" - a pritom si udr žať ·n aoza j čisté 
umelecké krédo . 

I. Dibák: Nepáči a sa · m i ma lomestské 
pomery v Bratislave a katastrof á lna 
úroveň hudobnej k ritiky. Dramaturgia 
koncertov sa zlepšu je, ale zhoršu je sa 
návš tevnosť. Nesprávne je i to, že .v 
jed en deň sú aj štyri poduja t ia - a 
pot om dlho nič. 

D. Varínska: U nás každá hudobná 
inštitúcia p racuje izo lov'ane, nepomá
ha jú si a navzájom sa nedop!ňajú. Pre
čo by nemohli najlepší absolventi VŠMU 
zahrať svoje diplomové koncerty so 
Slovenskou f ilharmóniou na abonent
ných konc~r tocl) ... Bolo by t o výhod
né nielen p re abso lventa, ale by to vy
šlo lacn e jšie a j Slove ns kú filharmóniu. 
Na Slovensku si ve ľmi vážim v hudob
nom živote tých ľu llí, ktor! sa napr iek 
~pomí naným podmienkam, ale i intri
gúm a neob.i ektívn ej kritike dostávajú 
v umení na popred né miesto. 

Zazna me nala: -uy-



Kedy ä k cle sa k onal kongres 
CISAC a klo sa na iiom zú
častnil? 
Svetový kongres CISAC sa ko

ná. každý druhý rok. Po Prahe 
a Viedn i tohto r oku hostilo jeho 
účastnikov s lírvne mesto Las Pal
mas na Kanárskych ostrovoch. 
Ceskú a slove11skú hudobnú 
och r~ll'lnú organizác iu nä kongre
se .:astupoval i ná mestník r iadit e 
ľa Ll!:>J\ Dr. Novotný a ja. Z Pa· 
ríl.a su m usel vrátiť riaditeľ OSA 
Ivo J lrásek pre akútne vnútorné 
ocho re nie do Prahy a podrobiť 
sa ope rácii, takže v <:este s me 
pokračo vHii \JŽ iba dvaJa. Ďale,i 
sa fl!l kongt•ese zúčastnili zástup
co via LITA z Bratislavy. Kongres 
sa kohal v dňoch 20. až 27. jú
na. 

é o je CISAC a aké má posla
nie? 
CISAC je skra tka fran cúzskeho 

názvu Medziná rodnej konfederá
cie spo loč nosti autorov a skla
date ľov. Jej poslaním je chrá
niť záu jmy duševných tvorcov na 
morálnej, právnej a hospodárskej 
rovine v medzinárodnom merad
le a tým, pt·avda, vyvolávať úči 
nok na autorskoprávne zákono
darstvo jednotlivých š tlltov. Ne
ma lý význam má aj výmena ln 
fot·mácl!, dokumentárneho a štu
dijného materiálu v tejto oblasti. 

V čom spočíva s polupráca or
ganizácii, združených v CISAC? 
Vstupom resp. prijatlm autor-

ská organizácia preberá záväzok, 
spres nený a konkretizovaný bila
t e rálnymi dohodami, uplatňovať 
voči a u torom toho ktorého štátu 
režim autorskoprávnej ochrany 
podľa Bernskej konvencie a 
ostatných m edz inárod ných noriem 
a ut orského prá va. Na druhe j 
str a ne získava oprávnenie vyža
dovH ť takúto ochranu voči auto
r om, k torých zastupuje. 

Aké praktické dôsledky môže 
mať riadne členstvo SOZA 
v CISAC'! 

zaslúžilý umelec 

Gejza IJuslk; 
riaditeľ SOZA, 

o slovenskej 
~ 

účasti. 

na svetovom 

kongrese 

CISAC 

v Las Palmas 

re - podl'a štatútu CISAC - nl 
j ako pôsobiť. Aut orské organizá 
c ie v zá ujme objektívnost i nemu
jú ni jako propagačne či komerčn <· 
ovplyvňovať export hudby. Ale jt· 
tu vplyv nepriamy, podmienen) 
u ž samotným členstvom a poton. 
azd a ná m nebude nikto r.az li<' 
vať, ak pri r okovaniach so ~H 
hraničnými partnermi vyu ž ijem< 
prípadnú voľnú chviľu a potisne · 
mf' ká r u vývozu hud by troch u 

dopredU:. Al& to tbä popri ťdisku 
nášho ochranného poslania. V oh
nisku tejto sféry stoja ' hu dobné 
nakladateľstvli, hudobné infor
mačné centrá, podniky zahranič
ného obchodu, rozhlas, televlzia 
atď. Bude na nich, aby sa v tom
to smere čosi pohlo. A pravda, 
veľa závisl a j od vlastnej kvality 
tvorby. 

Ako vieme, sloven skí s kladate
lia už pôsobili v orgá noch 
CISAC, ako je to m ožné, keď 
SOZA nebola dosiaľ org an izá
c iou členskou? A akú úlohu 
tam zohrali ? 
Národný umelec prof. Suchoň 

pôsobil ako viceprezident CISAC 
- n a základe toho, že ho kan
didoval pražský OSA, vychádzajuc 
z je ho medzinárodne rešpektova
nej umeleckej a u tority. Ziaľ, to
ho roku mu zdr avotná indispozí
cia znemožnila zúčastni ť sa na 
kongrese, inak by ho bo li podľa 
všetkého s najväčšou pravdepo
dobnosťou zvolili za predsedu 
medzinárodnej r ady skladateľov. 

Pripravujete bila terálne zmlu• 
vy s členskými organizáciami 
CISAC'! 
Ano. Sú totiž podmienkou pria 

me j spolupr&ce na základe člen- · 
stva v CISAC. Vž sme o nich r o 
kovali s maďarskou ochrannou 
organizáciou, poľskou, rakúskou a 
viacerými ďa lšlml. PousiluJeme sa 
pouzatvárať ich v prie behu nasle
dujúceho pol roka. 

Bude sa lwordinovať spolupráca 
medzi nuto1·ským i organizáciam i 
so spoluprácou ume leckých 
zväzov ? 

Pravda. autot·ské organizácie a 
umelecké zväzy majú v konkrét
nom , takrečeno prev<ítlzkovom 
zmysle, o dlišné úlohy ; jednako 
ch ceme sa pohy bovať v koľajach 
kultúmo-pofitickej orientácie 
Zväzu sloven ských skladateľov a 
spisovateľov, 

Stane sa SOZA aj členom BIEM 
a čo je BIEM '! 

BIEM je medzinárodná organ i
zácia na ochranu mech<mických 
práv, ktoré v súčasnost! - plnej 
g r amafónových pásiek, gramafó
nových platní, hudobných auto
matov atd'. - vyvstávttjú veľmi 
intenzlvne do popred ia, Nateraz 
SOZA n ie je členom. no pripra
vu je podmienky pre vst up. Spo
lu prac uJe pri tom s pražským 
OSA, ktorý členom je a navyše 
ní1mestnlk riad iteľa Dt'. Novot
ný. mimoriad ne podku tý expert 
v autorskopráv nych o t ázkach, jr 
·· :11 l<ciom\ rom véfh~nia BIEM. 

Kedy a kde bu(le budiicí kon
gres CISAC? 
O dva roky v k1·a jine. k torá to

·o ro ku hostil a predstavite ľov o 
liečo populárne jše j sfét·y fu tba
iu, v Mexiku. konkrét ne \' Mexi
co Ci ty. 

Hudobné výchova v rozhlase 
Situácia v hud obnej výchove na Slovensku je všeobéi:J'\~ 

známa a nie r az si zainteresovaní činitelia (a najm li mu
zikanti ) zanariekali nad všetkým i ťažkosťami, s Rtorý!rli 
sa bori. Nemalý vplyv na vyučovanie hudob nej výchovy maj ll 
relácie škol·ského vysielania Slovenského rozhlasu v Bratisla 
ve. Na rozd iel od predchädzajúcich inštitú cií je Ich vplyv 
momentälny a zasahuje súčasne ce lé S lovensko. Pľitom re
lácie stvárňujú konkl'étnu vyučovaciu hodinu a preto je ich 
napodobnenie, či úplná r ealizácia pre učiteľa (aj nekvafifi 
kovaného) pomeme jednoduchá. 

Skolské vysielanie sa pripravuje v troch redakciách : v re .. 
· dakclí Vysielanie pre školy pripravujú relácie pre pred

školský vek a 1.-5. ročnlk ZOS (4. - 11. rok deti); v redak
cii HAMPA p.re 6. - 9. ročnlk ZDŠ (11.-14. rok det! ); a v 
m lädežn!ckej t·eda kcii - pre žiakov stredných a vysokých 
škôl. Pretože pt'i každej práci sú najdôležitejšie dobté zti• 
k lady, zaujlmala som sa o prácu hudobného redak tora redllk· 
c ie Vysfe.fan ie pre školy. V tejto redakcii zodpovedá za vY• 
sielanie relácií hudobnej výchovy redaktor Marián Mar tiná k. 
Pripravuje špeciálne relácie pre deti predškolského veku, 
ktoré počúvajú najmä v ma terských školách, a päť reláclf 
polročne pre každý z ročníkov 1. - 5. ZDŠ. Koncepcia relácii 
sa via že na učebné osnovy a tieto relácie majú byC predo• 
všetkým impulzom pre prácu učiteľov hudobnej výchovy. 
Sústavne spolup t·acuje so školskou radou, ktorej členm i sil 
t• iaditella a Učitelia zo škôl z celého Slovenska. členovia 
Školske j rady schvaľu,jú· p lány redak.cle, pr ichádzajú s no· 
vými núvrhlni a zát'oveň sú propagátormi vysielania. 
z áklad reláciám pre deti predškolského veku vybudovala 

riaditeľka materskej š koly Antónia Bllová, ďalšou autor• 
kou týchto relácii bola odb. as. Pedagogickej faku lty v Trna• 
ve L. Szabadl-Ambrušové. Od roku 1.967 pripravuje tieto 
l'elácle d r . OI'ga l.>avlovské s deťmi Materskej školy na 
Nedbalovej u lici v Bratislave. v spoluprAci s riaditeľkou 
š koly Editou ľýlešovou. Všetky relácie sú moderne kontipo· 
vané na základe najnovšlch výsledkov hudobnej pedagogiky 
s aplikovan!m pozitfvnych prvkov Orfťovej školy. V t'elií.ciií.ch 
sa po psychologickej pr !prave nacvi čujú d e tské plesne, po
hyboyo-hudobné hry a piesne so sp,rievodom nástrojov 
Orffovho inš trume ntára. Základom repertoáru sú piesne slo
venských skladateľov L. Burlasa (Deti z nášho domu), 
O. Kardoša (Spievame s lávikovi), O. Fr a n cisciho, piesne zo 
zborníka Szabad i-Ambrušovej Spievanky, zo zborn íka Nemec· 
ké spevy (dar rozhlasu NDR), a z poľských materiálov. Po
hybové hry sa preberajú najmä z knihy K. Ondrejku a A. Bi
lavej I-Iry so spevom a z Metodiky š. Kantora. Vhodných 
piesní pre deti predško lského veku je s tá le málo, preto au 
torka spo lupt•acuje so s lovenskými skladateľmi a tát o spolu
práca má konkrétne výsledky (najmä s L. Burlasom, ktorý 
pracuje na s lovenskej adaptácii Or.ffovej školy). 
R elácie pre žiakov ZDŠ sa členia na nácvik piesn! (jedna 

relácia pol-ročne) a na relácie, v ktorých si ž iaci rozširujú 
hudobné vedomosti a schopnosti, analyzujú a počúvajú hu
dobné skladby. Všetky relácie s nácVikom piesní pt•lpl·avuje 
známy učiteľ hudobnej výchovy, teraz metodický pracovnlk 
krajského pedagogického str ed iska, J ozef Klocháň. Druhá 
skupina r e lácii sa pripravuje tema t icky. Tento po lrok boli 
vysielané t ie to tematické celky; Muzikanti, hrajte (poznáva-
nie hudob ných ndstt'Ojov ), Spievajže sl , spievaj (ľudové zvy-
ky a plesne podľa výročných prlležitostl), Slovenskí a českl 
skladatelia (por tré ty skladateľov píšúcich pre deli: L. Bul'
las, B. Urbanec. J. Cikk er. E. Suchoň, O. Frandsci, M. Novák, 
O. Fere n czy, P . Ebe n, I. Hurn!k, J . Hanuš, V. Trojan), Prierez 
operou l .Koľinek, Suchoň, Cikker, Smetana Dvofák, Blodek ). 
Pre žiakov prvého ročnlka sa tento typ re lácii priprav uj e 
formou hudobnej rozprávky, Te matické relácie pripravuJú 
viacerí autori J . liolička, V. Mat•tlnäk, ľ. trrslnyová, P. Ton- ·!•, 
kovič a výrazn e Sä na nich <mtorsl<y podiel'a sám redaktor 
Ma r ián Mattiná k. ., 
R edakcia sa snaž! zisťovať aj pôsobenie r e lácie jednak na ;;", 

p r /l eu učiteľov hudobnc:i výchovy a .Jednak na ziakov. 
Vplyv re lácii sa odráža v množstve lis tO'I, o bt·ázk ov a vý
tvaľllý<:h darčekov. ktor ými deti na vysie lanie reagujú. V le t 
ných mes iaco<:h chodi reda kt or po materských školách 
(ostatné š koly majú prá zdniny) a nahráva t'e lácie priamo 
v t eréne. Zároveň zisti, koľko plesní sa d e ti naučil! , aké s ú 
ich h udobné schopnosti a vedomos t i. . 
p o dôkladnej a nalýze všetkých r e lácií hudobn ého redakto· 

ra Mariána Martináka bola som prekvapená ich kvalitou · 
a najmä rozsiahlym obsiahnut!m učebných osnov. Napriek 
nedostatkom. ktoré sú d ôsle dkom problémov, aké musi pre
konávať, s ú výsledky jeho práce chvályhodné a znam enajú 
pr e uči teľov materských škôl a hudobnej výchovy na ZDS 
výraznú pomoc. · -ds -

Slávnostný koncert 
Mestský výbo r Slovens kého zväzu protiťasislických bojovnr

kov v Bratislave pat1·1 m edzi priekopníkov aj na úseku kul
túrno-politických podujati v rámci mes ta, k toré sa vyzna
čujú dobrou organizačnou prípravou. ale hlavne tiež hodnot -

Fakt, že kongres hlasovaním 
jednomyseľne prijal SOZA do zvä
zu CISAC je predovšetkým výra
zom uznania ~vojbytnosti sloven
sk ej národnej hudobnej kultúry 
so všetkými autorskoprávnymi 
dôsledkami. Ťažisko praktického 
účinku členstva spoč!va v tom, že 
SOZA bude môcť plne zaručiť bez
výhradnú ochranu osobných ne
m ajetkových i majetkových práv 
zastupovaných skladateľov a a u 
torov textov b c z p r o s t r e d n e 
vo vz ťé! hu l{ zahraničiu. teda bez 
akýchkoľvek medzičlánkov a s pro
s tredkova te ľov. Priamym stykom 
s inonárodnými ochr annými or
ganizáciami bude mať us tavičný 
prehľad nad pohybom slovenske j 
hudobnej t vorby, v repertoároch 
zahraničných rozhlasových, tele
víznych stan!c, koncertnýeh te
lies a ostatných druhov exploa 
tačných prostriedkov, čo tvori 
základ pre možnosť uplat nenia 
ochrany v najplnšo m zmysle slo
va. úalej CISAC je pôda, na kto
rej prebieha veľmi ž ivé a pozi
t!vne takpovediac progresívnP 
diani e v zmysle vytvárania pod
mienok pre uplatňovani!' ho d nô t· 
hudobnej a literárnej tvorby . 
SOZA bude môcť svoj imi infor
mačnými kanálmi zais tiť autorom 
kontakt s týmto dian!m. Navyše 
zapojiť ich doňho. Napriklad na 
k ongrese. o k torom sa zhovára
me. prebie hali v hudobnej rade. 
rade dramatických autorov. r~de 
literámych alltorov a radP fil
mo vých autorov veľmi znujímGvč 
debaty o výsostne ak tuá lnych 
témach. Medzinárodná rada skla
dateľov s novozvoleným predse
dom maďarským skladateľom pro
fesorom Pá lom Ka dos om p Pr t r ak
t ovala prob le ma t iku klasif ik<í ciP 
e lektronickej hudby , d'al e .i hra
nicP autot•skoprávnyc h niir·okov 
pre ad aptáciu hudobného d ie la , 
jeho Inštr umentáciu a a r a nžmán 
Sú to napospo l té my, ktor ých r:ie
še nif' ;ic neobyčajne nástojčivé. 
Bezpochyby naši skladate lia. au
tor i, hudobní vedci by vede li do 
diskusie veľmi účinne zasiahnuť a 
prisp ieť k riešeniu. Umožniť fm 
to - bude vecou SOZA . Nuž, ako 
vidno, praktických dôsledkov 
čl ens tva je naoza j veľa . 

• ným umelecl<ým prograt\lom. 

Je možné zvýšiť záujem o slo
venskú h udbu v zahraničí pria
m ou s poluprácou našich autor· 
ských or ganizäclf s ostatným i 
čl enskými organlzáci11 m i? 

V súťaži obaloPej techniky .,0 najlepší obal roku", 1ctortí 
usporiadal l nštitrlt pre výskum trhu a tovaru, získala cenu 
kolekcia e3-·portnýc1t obaloo gramofónových platní PZO Artia. 
Prinášame ukážku z oceneného súboru; vý t varníkom je Jin
di'ich čech. 

Nuž, pravdu povediac, nie . To
tiž nemali by sme v tomto sme-

Progresívny Panton 
Kecľ sa v brat islavskom Priore vyveziete pohyiJII 

vými schodami na druhé poschodie, padnú vám do 
oka policky, zaplnené pestrými gramofónovými plat-
11wni a rozličnými knihami. Tovar do tohto nddele~ 
11ia dodáva PANTON, hr~dolmé L•ydavateľst rtn Zväzu 
českých skladatelov. Predavačka ponúkne katalóg 
gr amafónových platní , k torý obsahuje titulu od váž~ 

nej hudby a:l po popalarrw. tanečnti., aká sa páči 
mladým ľuďom. Okrem platní vám. ta ponúlcntt vetký 
V!íber T.:nih , Sú t o detské ICiližočky a l1eletria s hu~ 
dobnou tématzkou , hudobná - populárna literatúra, 
pedagogická. hudobno- vedecká titet·atúra a rozlič· 
né zborníky i mogazíny s hudobl!ou tematikou. V 110• 

tooom :::ázname si môžete kúpiť piesne Bratislavskej 
llJry 1970, zhrnrlfé pod názvom Ptsničky do kapsy. 
Okrem t oho PANTON spolu s Priorom .zor ganizovali 
v tomto oddelellí autogr amiádu spevákor Bt·atislav
skej lýry 1970. -p(~ 

Dňa 15. jú na 1970 na počesť 25. výročiu oslobodenia našej 
vlast i Sov ietskou armádou a na podporu boja vietnamského 
a kambodžského ľudu spolu so Slovens kou fi lharmóniou 
usporiada l Slávnostný koncert v l<oncertne j sie ni SF v Redu
te. 

V prowame vystúpili ume lci ope t•y SND, národná ume lky· 
iía Margita Cesányiová, Anna Kaja bová-Peiía.Sková a zaslúžilý 
um e lec Jiŕí Zahl'a<lníček - umelc i. ktorí už po niekoľko ro
kov ochotne vyst upujú na kultúrno-politických podujatiach 
poriadaných SZPB. Spoluúč in koval orchester Slovenskej f.ll
harm ón le, ktorý po prvýkrát. vel'm l úspešn e dirigova l diri
gent P.avot Bagin. Na koncerte odzne li d ielo sk ladateľov 
Beethovena, Glinku. Čajkovského. Dvoi'ákH a Suchoňa Sláv
nostný príhovor prednieso l primá tor hl mesta ssn Ing . La· 
dislav Martinák . 

Celý večer bol dôstojným zavŕšenlm os lá v nášho os lobo
de nia a podpory bojujúcich nár odov za svo jo: ' loh .. dll Prí
tomná plná sá la Hedtl ty odmeňova l il vy nika j\Ít' \' výkony spe~ 
vákov a orchestra d lhotrvajúcim potle<;kom. V. Hapoš 



Spraviť si obr az o hudob-
nom živote dvoch cen

tier kultúry ZSSH - Moskvy 
a Leningrad u - j e takmer ne-

·. · možné za krátkych osem dnf 
pobytu. A ta k s a hudobný re 
ľcreht ~ polieha (ol< rem sumot· 

_ ne j účast i na ko ncertných, bil -
letných a l>,;e rnych podujatiach) h lavne na novi ny a 
prourumové bull~~tiny, aby aspoň informatívne a st roho 
n t~čt· t o l obraz toho, čím žije sovietske hudobné umenie. 
Pľvou mojou zastávkou v lSSH bolo " biele mesto na 
Neve" - l enl ngrad. Už po siedmy raz tu poriadajú 
festiva l Uiele noci, ktot·ý sa nesie pod heslom : U m e
n le - l' u d u. Hneď na úvod treba poveda ť , že tento 
sedetndiíový festival je na 90% venovaný bale tnému 
umeniu, k toré je sve toznáme hlav ne z~s l uhou Leni n• 
gradu u jeho stáročných tradícii slávnych primabalet'ln, 
rhoroografov a ba letných škôl. Atmosféra festivalU j e 
neopakovateľná - už aj pre samé prostredie mesta, 
preplneného vzácnymi historickými pamiatkami a vďak a 
jasným, n ikdy sa nezmrákajúcim letným nociam, kedy 
sl nko sv ieti ai do 10. hod iny večer, kedy sú široké uli• 
ce preplnené Leni ng radčanmi, nevediaciml sa nabažiť 
tohto neprestávajúceho bie leho dňa. Festival sa kon• 
centruje jednak do Veľkej sály f!l harmóltle, baletné 
predstaven ia sú si tuované do Akademického divadla 
opery a ba letu S. M. Kirova, ako aj do Malého divadla 
opery a bale tu. Fest ival už tra di čne otvárajú v ne
ďa lekom Petro<lvorci (vzdia lený od Leningradu asi 
40 km), kde v prostredí nesčlselných fontán, palácov 
a 800-hek tllrového pat•ku predvádzajú baletní ume lci 
(na pód iách, ktoré sú vysuté ponad široké utnelé ja
zerá ) svoje majstrovstvo. Tak tomu bolo i tohto roku, 
keď necľaleko paláca Marli (počas vojny bol celkom 
zn ičený - ako väčšina tunajších pamiatok, včítane 
na _j väčšej sústavy fon tán na svete). predviedli frag 
menty z Labutleho jazera ume le! Moldavského akade~ 
mlckého di.vadla opery a baletu. Co je zaujímavé na 
týchto svia tkoch baletu najv iac, čo doslova šokuje 
stredoeurópana, zvyknu tého na d iskusie o malej ťll1v 
š tevnosti domácich hudobných produkcií, je vysoká 
návštevnosť v še tk ý ch koncertov ! baletných pred
steven(. Festival Biele noci sleduje vyše dvestotisic do
mácich i zahraničných divákov. Mimoriadny záujem je 
h lavne z cudziny. Hudobné sály sú ,.okupované" an
glickými, fínskymi i nemeckými turistami, takže je 
skutočne umením zaobstarať si vstupenku, napriek to
mu, že v j eden večer bežia súbežne i tri programy. 
Pl'ekrásne .,M a r l i n s k é di v a d l o" (ako ešte stále 
volajú Leningradčania Divadlo opery a baletu S. M. Ki 
rova) so svojimi preplneným! galér iami, lóžami i par
terom stáva sa 21. - 29. júna stretnutím dom~cich i za
hraničných ctiteľov baletného majstrovstva domácich 
umelcov. Ešte pred otvoten!m fes tivalu som tu vide la 
Asafjevove Plamene Paríža, choreografické spracovanie 
Sostakovičovej Leningradskej symfónie a Sviridovove 
javiskové stvárnenie Patetického oratór ia. Zhodou okol -

Veľké diuadlo v Moskve. 

nosti boli práve prvé dve mencivai1'é diela mojím naj
iilnejš!m hudobným zážitkom - i keď nespada li do 
rámca festivalu. To. čo môžeme v úcte obdivovať -
myslím na neprekonateľné technické baletné maj
strovstvo - sa tu spojilo s výrazovým stvárnením 
dvoch nesporne silných a časom overených hudobných 
hodnôt. Iného typu bol napríklad fes t ivalový baletný 
večer, na ktoŕom sa vo Veľkej sále fil harmónie pred
stavili žiaci známej umelkyne Natálie Dudinskej. 

*** 

Nie som znalec baletu, ak ho oÔdivujem, tak skôr 
inklinujem k takému choreografickému umeniu, 

ktorému ide skôr o myšlienkovú výpoveď. Preto sa 
tdržujem odborných súdov. Faktom je, že podobný ,.ba
letný koncert" sa môže uskutočniť iba v zemi s takou 
baletnou tradlciou, akou je ZSSR. Vo vyše trojhodi
novom programe sa prezentova li desiatky nadaných 
majstrov, k tor! predviedli svoje umenie od najjedno
duchšlch prvkov až po vrcho ly t echniky, pričom ne
bolo zri edkavé troj- i štvornásobné opakovanie čís la, 
aplauz za obťažné prvky na otvorenej scéne, desiat ky 
kyt!c z radov obecenstva. Ak som vys lovila na začiatku 
tejto správy podmienku, nuž musím povedať aj to, že 
medzi desia tkami bravúrnych majstrov sa objavil a j 
umelec jedinečného výrazového umenia - V. Panov 
(z Dagestanskej ASSR), ktorý je· zt•ejme známy a mi
moriadne. obľúbený na všetkých veľkých sovietskych 
baletných pódiách, súdiac tak n ie le n z osobného dojmu, 
ale i z pr ivítania umelca, k torý pre nadše nie nemohol 
opustlf pódium. 

*** 

Zaujimavým koncertom otvorila podujat ie Lenin
gradská filharmónia. Progr am bol ve novaný spo

mienke na dvojstoročnicu narodenia L. v. Beethovena. 
Okrem 'jeho VIli. symfónie a V. koncer tu pre k lavír 
a orchester vo virt uóznom predvedenl · Dmit rij a Baški-

t'I:Ívi odznela a j u nás nehr aná Fantázia pre klavír, 
zbor 11 orches ter v podani Zboru leningradského r oz
hlasu a televlde, toho Istého sólis tu a pod taktovkou ' 
Ar vldll Jans on., a. Laureá t súťaže organiRlOV zssn -
Uern11rdas Vaslljau~kas vystú pil v rámci [Nltivalu s re
t•J télom z t vot•by J. S. Bacha. Žia!', nezúč!lstni la som sa 
už d ruheJ časti festi valu, na k tot'ej' boli ešte dva f il
hat•monické otches t rélne koncer ty, ba letný koncer t a 
klavlt•ny reciUil. Nechcem plsať kritiky, skôr infor 
mova ť o tomto veľkom a nám pomeme neznámom po
dujati, preto sa sústredim ešte na vyme novanie ďal 
šieh súborov, ktor é v rámci Bielych noc! vystupoval i. 
V Kirovovom divad le účinkovali poslucháči Leningrad
ské ho choreografického učilišťa a 25.-26. júna boli 
dva večery venované ,jubil ujúcemu, 25-ročnému cho
t'eografickému učUišťu z Permy. Okrem toho , v Diva
dehtotn muzeu bblf výstavy venované his tórii ruského 
baletu a niekoľko leni ngradských ktn premietalo zná
me l staršie f llmy, ako: Balerlna, LabUtie jazero, Vo 
svete tanca, Mája P llsecká a pod. Filmové spracovanie 
·.1pery Knieža Igor bolo zase čiastočne venované spo
mienke na 90 rokov od narodenia významného ruského 
ta n ečnlka Foki na. Vyššie som spomlnala, že v r etro
dvorci o tvorilo festival Moldavské akademické divadlo 
npery a baletu, ktoré uv iedlo pre Leningradčanov ešte 
ďalš ie celovečerné die la - Dievča a chuligán, Antónius 
a Kleopatra a ďa lšie . Známy súbor Ber jozka bol zase 

-•• 

preds tavitel'om iného druhu tanečného umenia a s lúžil 
h lavne ako atraktívne podujatie pre zaht·aničných hostí, 
s ústrede ných v hote li Oktj abrskaja. Vymenovať všetky 
akcie - ba čo viac, absolvovať ich, je takmer nemož
né, a t ak prepáčte len s t rohý výpočet, klorý má za 
úlohu aspoň informova ť o hudobnom živote Len ingradu. 

*** 
A lc mesto na Neve je pre cudzinca atra kt ívne nic-

len hudob ným živo tom, akokoľvek je cidom jeho 
cesly hudobný festival. Des iatky bielych palácov po
stavených cárom Petrom 1., lákajú architel<toníckýrni 
hodnotami i bohatstvami, ktoré sú ukryté v m nohých 
sieňach. premenených na mú:teá. V Mo<>kvo i v Lenin
yrade si človek uvetlonli, čo znamenii mnohomiliónový 
národ · a nepotrebuje na ' lo <~ n i d !he prerhúd1.ky po 
sirokych prospe ktoch a ulic:ach. Stačí mu z<ijst do sve 
tozmínw j Ermi tái.e -- galérie s vyše dva a pol milión
mi bxpon.fitov, do k torE' ,i nevstúp i, ale je closluva vtla 
cený stovkami návštl:!v nfkov , p repli'tajúcich sály zapl
nené stredovekým boh~tstvom obrazov a iných pamia
tok. Ak nechce návštev ník upadnúť do chao tic kého be
hania po sie ňach, mus! si spraviť plán cesty - pred 
orientačnou tabuľou - a vybra ť si napríklad vynikajú
cu zbierk u Picassa, alebo francúzskeho moderného 
umenia, či stredovekého r uského a európsl\oho strieb 
ra. A iba ,.v behu" - pri h l'ada ni týchto exponátov -
zazr ie l obrovské bohatstvá ďa l šieh a d'alš!ch s ien!, 
na l<toré treba nie po l dňa, ale snáď mesiac ču su. Hlad 
po umení je badatel'ný aj pl'i mnohých kost·o!och, pre
menených na múze~. z. ktorých v Le ningrade prvé 
mies to zaujlma monumentálny Isaldevský sabor. Z je 
ho galérie je vynikajúc i pohl'ad na starú i novú časť 
idealne po lože ného mesta, z k torého je doslova skok 
k Fínskemu zálivu a Ba ltickému moru, na pobreží kto
rého sa rozkladá už s pomínaný Pet rodvorcc. Pre hu
dobníka je zvlášť pietné navštíviť cintorin maj strov 
umenia v Alexandro-Nevs kom sabore, kde je pochova
nj Glinka, Dargomlžsklj, Musorgskij, St asov, Rubinštejn, 
Ca jkovský, Borodln, ale l veľký Dostojevský a rad rus
kých spisovatel'ov a maliarov. Hned' vedl'a j e cerkev
muzeum s hrobkami cárovien, ale i Suvorova a pre 
krásny pravoslávny kostol s množstvom ikon. Sn<iď 
všetko to, čo '>pom!nam, nesúvisí pr iamo s hudbou, al e 
zvykne sa hovori ť, že archi tek túra je skamenelá hud 
ba, a tak v týchto širokých súvis ln<>ti ach spomín RnJ 
l veci, k to ré turista nemôže obísť, akoko l'vek špeci fí · 
kovaná je j,eho ces ta po hudobnom Leningrade. 

*** 

Vdňoch, kedy som mivš tlv!la Moskvu, už končila dl-
vadeln~ sezóna a sá ly boli .. prepožičané" hos• 

ťujúclm súborom a divad läm rôznych národov ZSSH. 
Vo Veľkom divadle hosťova lo niekoľko dni Klr !)i7.ské 
akademické divadlo ope t·y a ba.letu. Poda r ilo sa ml 
dosta ť na dve predstavenia - na Dargomižského operu 
Ru sall' a a nát·odný balet č:o lpon od kirgizského skla
dateľa I. Hauchvergera. Obidve predstave nia sú zrej 
me kmeňovým repertoá rom divadla - ved' Husa lka 
mala na tamojšej scéne premié ru v roku 1951 a Colpon 
v r. 1958! Teda dlžka a životnosť týc ht o prcdstavent 
j0 v našich podmienkach priam nepochopitel'nii. Ťažko 
hodnotiť úroveň Kirgizského akadem ického divadlu, 
opery a ba letu z dvoch predsta vení, pretože iste ne
ukazujú celkový profil, možnosti a všetkých sólis tov 
súboru . V Dargomižského Rusalke - obsahovo take.i 
od li šnej od Dvoi'~kove j opery! - zaujal predovšetkým 
Ch. Muchtarov, výrazný basista s mimor iadne silným 
hereckým talentom a · schopnosťou dramat icky preži ť 
tragickú postavu šialeného mlynára, otca hrdinky, al
tistka G. Achunbaeva, predstavi teľka ki1ažnej, so zvuč 
ným, nosným a technicky prepracovaným hlasovým 
fondom, ako ·a j E. Moldokulova v t itulnej postave Hu
salky - Nataši, s jemným, pomerne málo prierazným 
sopránom, trochu sa strácajúcim v obrovských priesto
r och javiska i hľadiska "Ba l'šovo". Trad ičná a prlsne 
realistická scéna dala vyniknúť hlavne peknej kostýmo -

vej výpr ave, poznačenej ruskými národnými prvkamf, 
menej sa už pracovalo (po stránke režijnej) so zbor
mi a snácľ možno disku tovať, aj o pietnom neškrtanl 
t rochu dlhého d iela, o ktorom Cajkovský poveda l, že 
pripravi lo pôdu ge niálnym operám Musorgského a Glln
ku. NÍi rodná rozprávka čolpon sa opiera nielen náme
tovo, ale i intonačne o kirg izskú hudbu a, úprimne 
povediac, jej choreografické stvárnenie bolo - po ne 
zabudnuteľný,;h leningr adských zážitkoch z baletného 
majst rovstva t amoJších umelcov - akosi v ti e ni. 
Z prcds tav!tel'ov zau jali hlavne clve litu lné poslavy 
A. Baetova a B. Anmov. 

*** 

S ovietska ku l t ú ra ži la v júno-
vé dni h lavne IV. medziná

rodnou s úťažou P. I. Čajkov
ského. Všetky denníky, rozh las 
a te levízia denne prináša li 
spravoda.jstvo z trojtýždňové 
ho konkut·zu mladvch ume lcov 
celého sveta. Súťaiilo sa v hre 
na v io l onče lo, husle, klavít· a 
v s peve. Predsedami j ury boli 

význa tnn! soviet sk i umelct - Emil Gilels, David Oi
s t rach, v porotE' bola napr. slávna Maria Ca llas a ta 
liansky spevák Ti to Gobb!. Ako sa vys lovil pos ledný 
z menova ných spravoda jcovi moskovskej Pravdy, bol 
po prv ý raz v medziná rodnej porote na podobnej sú
ťa ž i. Vys lovi l obdiv nad prekrásnymi h lasmi sú ťaž ia
cich a súčusne po l'u tovanie nad tým, že v Moskve ne
bol medzi mladý mi adeptami ani jediný ta liansky spe
vák. Samozrejme. Žf> ak Ma ria Callas figurova la skôr 
ako spoločenská persóna Tito Gobb! prejavil záuje m 
o vystúpenie vo Veľkom divadle - v Tosce i vo Fal 
stafovi. O všetkých zahraničných osobnostiach, ale na j
mä o domácich umelcoch, prinášala Literat urnaja Ros 
sija , moskovsk~ Pravda a ďalšie noviny komentáre, 
rozhovory, obrazové spravoda jst vo, celý záverečný kon
cer t vlťazov bol ko mpletne vysielaný na jednom zo 
š tyroch kanálov televízie a medzi obecens tvom boli 
okrem ministerky ku ltúry aj ďalšie významné politic 
ké osobnost i sovietskeho živ::>ta - na čele s A. Ko
syginom. Už tent o fakt podčiarkuje, že v ZSSH sa 
venujú obrovské prost r iedky na propagáciu hudobného 
ume nia, ale že sú tu a j ve ľké morálne fondy n~ pod
poru skutočne kvalitných umelcov. Väčši nu prvých 
cien vo všetkých kategór iách z!skali sovie tski umelci 
a už to hovorí o obrovskom zázemí, z akého môžu vy
rásť v maxim~lnych podmienkach sve toznáme inter
pretačné mená. V tejto súvis losti ma napa ctii porov
nanie s možnosťam i našich mladých, ktorí často ne
uspejú na medzinárodných súťažiach pre také veci, al<O 
je nedosta tok školského vybavenia, nemožnosť obohrať 

si re pertoár na desiatkach koncer t ných pódií, a pr i
tom som presvedčená, že talenty vyrastajú rovnako vo 

' veľkých ako v malých krajinách, l keď, pravdaže, v 
mnohomiliónových národoch j e vý ber oveľa väčš!. Zial', 
an i na záverečný koncert ča,j kovského súťaže sa ne
holo možné dostať, pretože llst ky bol! vypredané dá vn o 
dopredu, a tak mnohí zahraničn! hostia, s ktorými som 
bývala v ho teli, sa poschádzali aspoň k t elevízoru, aby 
s ledovali finále toht o troj týždňového m aratónu. 

*** 

M oskva l Leningrad , ako každé veľlwmesto , .posky-
tujú tal(é množstvo hudob ných i nehudobnýc h 

programov, že n ie je možné absolvovať z n ich ani sto
ti nu, a tak s i nerobím nárok na obraz toho, čím žijú 
tieto dve sovietske centrá kul túry . . Poslcytla som iba 
náčrt niekoľkých zaujímavých pollujatí, polla!a som 
s právu stručnú a in[ormatívnu a Iba clú[am, že sl z 
ne j možno vybrať aj zopár zaujímavých vecí. 

T. U r s í 11 y o v ;t 



Holoubkovo 
víťazstvo 
·Na záver sezóny 13691"70 uviedla opera štátneho div~d la 

v Košiciach 1\Iozarlovu operu Co si fun t utte (Také sú vše t 
ky). Takto v 26. roku s voje .i existencie dovŕšila postupné na-
študovania všetkých Moza rtových vrchol ných opier. 

Pravda - ako je všeobecne známe - - Cosi fa n tutl e nedo
sahujú výšky buffy F1ga rovu svadba, ani semiserie Don Gio
vanni. Pr!čina tkvie v librete - neveľmi originá lny, dos ť 
f rivolný námet je roztiahnutý do nepomernej dlžky. Mozart 
písal toto dielo vo finančne,] tiesn i na pri a nie Jozefa I l. -
nie práve s nadšením. Na písal však množst vo ma j strovskej 
hudby - popri ne.J zanikne niekol'ko s labš!ch čís iel Napri e k 
skladate l'ovm u tonii lnemu - vel'mi premyslení'mu - plá nu 
(v podstate zachov<íva pôdo rys soná tovej for my) t r eba však 
škrtať; r adova posl uch<íčska obec by dnes u l! sotva zniesla 
t a kmer štvor hodinové preds t avenie! Samoa e jme, úpravy tre 
ba robiť s vkusom, citlivo -·- a ta k tomu v Košiciach je; 
opera trvéi as1 tri a štvrt: hodiny . 

llneď na zač idtk u toh to mľerátu pok ladám za potrebné na-
písať bez okolkov. je to predstavenie ú spešné. Hlavnú záslu
h u má na tom d irig e nt Ladis lav 1-loloubek, šéľ s úboru a t. č . 
slovcn~;ký opern.Ý d iri9e nt. č:. l. Sn ><ilista rni ~ačal >i<úšať už 
v d ecembri mi nuléh o roku( !) , s orť'hest;·om hneď po pre
m iér e Sams:ma a Dalily - a .Jeho trpezlivá, vytrval<í práca 
je vidi teľná vo výkonoc h · všetkých účinkuj 1J c1ch. Na tomto 
mieste chcem vyzdvihuúť štýlovú h ru orchestra - a nielen 
to: za posledné roky ( odkedy je Holoubek opäť interným 
šéfom košickej opery) cite ľne vzrastá jeho precíznosť , po
hotovosť a tvf1rnosť. T.ým nechcem povedať, že už je vše tko 
v poriadku : ni e všetky pasáže dreve ných dychových nás tro
j ov boli zahrané perfektne. chvlľami lesné rohy nehrali čisto 
(na I. premiére ) a v niektor ých ensemblových miest ach sa 
orchester dal strhnúť spevákmi k dosť siln e j dynamike (fi~ 

nále II. dejstva na II. premiére ) Lež pravdou j e aj to, l!e 
tón drevených nástrojov dodával zvuku t elesa nálež itú farbu, 
horny mali miesta až pozoruhotlnP. pekné í na I. premiére 
a II. premiéru zvládli obdivuhodne. Zvuk or ches tra nikdy ne
k ryl s pevákov. Sláčiky si zas zaslúžia pochva lu za svoju pre
cíznosť. 

Na hudobnom n aštud ovaní na jvia c vyzd vihuje m voľbu temp. 
Mozar tove predpisy v tom to s mere s ú príliš s trohé - vy
ž adujú si preto zmysel pre konkrE'tnu realizáciu toho-ktorého 
čísla . Holoubek ho m<í - je to jeden z naj le pších dôkazov 
,je ho s kvelého muzikantské ho cíte nia. Veľmi dobre sú volené 
i tem pá secco recitalivov - nic s ú zrýchlené ad absurdum. 
a ni rozvláčne: zachovávajú ideálnu zlatú ~trednú ce st u, s ú 
zrozumi teľné a majú zároveň spátl. 
Veľký podiel na peknej realizácii Cosi fan tutte má i re

žisérka Drahomíra Bargá rová - hoci práve ona mala ne
vďačnú úlohu oži viť neveľmi pravdepodobný príbeh. pripomí
najúci chvíľami báhkov0 dtwadlo. Vych{Jtlzala tlôsl ednc z par
titúr y, účinkujúcic:h ara nžovala symet r icky, striedala pohyb 
so statičnosťou a dosiahla tak - hoc i za cenu nevyužitia 
svojho bohatého žried la inven cie ná p adov. kontrapunktov a 
gagov (ktorý t ok pre-bohato uplatnila v banskobys trických 
pred s tavepia<;h) - š t}(lový yýsledok. Mas kovanie preobleče
ných mile ncov tlo tureckých kostýmov je totiž v inte nciách 
libreta a aj v duchu .,tureckej" m ódy Viedne 18. storoči a . 
Zvláštnu zmienku si zasluhuje vedenie hercov vo finá lových 
scénach - pri všetk ej ic h rozihranosti nikdy nedoš lo k tri
v iálnostiam a vulgárnostiam ( hoc i na pr . I. fi nále s výjavom 
.,otr ávenia " a ,.liečen ia magne tizmom" môžu k nim zvádzať). 

Scéna Tibora Lužin ského a. h. nesie jasné znaky jeho .,za
mestna neckej profesie" ( pracuje v bra tislavske j televízii): vo 
svojom základno m pôdoryse s ice zachov<íva syme trický pô
dorys schotlíšĽ a vch odov, k omplikuje ho však m nožstvom 
dop lnkov, n ie vždy funkčných; celá je vyrobená z príliš 
ťažkého mate rilílu. Horizont je zaprataný kopou .. okien", pre
s tavby sú pridlhé a vyž iadali si dodatočné používanie biele j 
revuálky. Tiež určitý slohový rozlom - napriek všetkému 
základnému rokokovému ladeniu sa vyskytujú nie ktor é prvky 
s kôr secesné - nepokladám za správny. 

Zato veľmi dobove verné, skutočne krásne sú kostýmy Šte
fánie Jurášove j a . h . V tejto s úvislost i si zvláštnu pochvalu 
zaslú2~~ pr~co.vni_ci kp~i?k~ch divadelných dielní - málokedy 
na nas1c h J8VJSkac h v1d 1e t prácu tak precíznu! 

Hoci zbor má v Cosi fan t utte len doplnkovú úlohu, pred sa 
za spoľahlivý v.ýkon treba vysloviť uznanie jemu i zbor m a j
strovi nomanovi Ski'epkovi. 

Zo sólis tov s i na prvom m ieste zasluh u je s pomenutie 
predstaviteľl{a Fiot·d iligi Lucia IL Ganzová: podáva brilantný 

--------------------------------~~ 

L1.wia Ganzová (Fiordiligi ) a Karol Mareček (Gt,gllel
mo) v ko.~ickej inscenáctt Cosi fan tutte. 

technický výkon-; najsuverénnejši zo všetkých. Jej hlas síce 
nie je vefký, ale má nosnosť, vyrovnanosť registrov; jej dve 
vefl'é á r ie patria k najväčším zážitkom oboch prem iér. -
Podobne bez alternác ie . vytvára Dora bellu Helena Likérová : 
svojím S\•iež im h lasom a dobrou speváckou technikou vytvo
r ila lerner rov nocenný pendant výkonu Ga nzovej. I her~>cky 
je tát o dvojica na úrovni - Ganzová stelesňuje staršiu, váž
nejšiu, Liké rová mladš iu , veselšiu, I' ahkomyseľnejšiu sestru. 

Hereckou dušou l. premiér y bola Božen a Hanäková (Despi
na) . Je t o skvelá herečka, ktorá ani sekundu nestatuje, ale 
ol!ivuje us tavične javiskové dia nie - hoc i len malým pohy
bom, či ges tom, mi hnutí m oka - dokáže však aj d oslova 
roztancovať celé ja visko. Isteže, Despina je vôbec na jživot
nejšou pos tavou opery - a le rozohrať ju do plnej š írky a 
neupadnúf pritom do trivial!t (najmä v prevlekových úlohách 
.. lekára" a .,notára") nie je ľahká vec ! I hudobne podala veľ
mi spoľa hl ivý výkon. - Na ll. premiére ju alternovala Oľga 
Dvofá lwvá - p lná šarmu a pohyblivos ti, pravda, ešt e nemá 
Hanákovej bohaté h erecké skúse nosti Jej svieži fond je 
sl'ubnou cl evizou 

Ferranda spieval a hral na I. premiére Stanislav Martiš . 
Má [lP.knú, až jakubkovskú farbu, hlas je sice komorný, a le 
zvučný. Má a le problémy s '>;"ÝŠkami - veľká ária sa m u 
nevydari la . Do mnievam sa, že je t o násle"dok trémy - a a j 
rozmanitých spôsobov tvorenia tónov. - Jeho a lternant 
Vojtech Schre nkel ,je technicky suverénnejš!, má však vy 
sloven e neslovenskú dikciu. 

Gug lielmo v podani Karola Marečka sa vyznačoval pre
pracovanim každého detailu po hereckej i s peváckej strán
ke - chvil'ami však bolo cítiť forsírova nie. Na II. premiére 
túto úlohu s t eles nil Miroslav Hájek, k to rý na pr ie k svojmu 
odlišnému odboru ( vel'ký hr dinský barytón) sa pozoruhodne 
vyrovnal s jej náročnými požiadavkami, miestami však ne
dokázal s ilu s vojho hlasu u držať v mozartovských medziach. 

Don Alfonzo v chápan! Ladislava Neshybu je žov iá lny sta
rec, k tor ému rob! vidi teľnú radost možnosť dávať lekcie 
mlad ším priateľom a rozohrávať množstvo komediálnych si
t uá c ií. Má vel'mi ohybný h lasový materiá l, jeh o intenzitu do 
kázal však via c: krotiť na I. než n a II. pre m iére - kde inšpi
rovaný M. H<\jkom občas s pieval prílilí naplno. Skvele zapadol 
do oboch obsadení - s Marečkom a Martišom vytvoril de
centnejšiu, s Hájkom a Schrenkelom uvol'ne nejšiu trojicu. 

Na záver p ok ladám za potre bné vysvetliť či tateľom, prečo 
som sa o koš ickom predstavení Cosi fan t utte rozpisa! dosť 
neobvykle (vzhľadom k rozsahu Hudobného života i svojmu 
vlastnému sklonu k stručnosti ): som totiž presvedčený, že 
ak _za prvé ho Holoubkovho pôsobenia v Košiciach (v päť
d estatych rokoch) bol jedným z vrch olov Mozartov Don Gio
v anni, tak jeho druhé pôsobenie m á jeden zo z latých klin
cov Mozartove Cos i . . . IGOR VAJDA 

ll. trnavská hudobná jar 

- -·--·-· ·-··- ------..:. 
V sobotu 20. jtína odznel z>Osledný 

k oncert Trnav~kej htLdolmej jari, ktorá 
nesie meno národného umelca Mikuláša 
Schneidra-Trnavského. Tohto roku bolo 
podujatie pripravené mimoriadne dobre 
vďaka p1·acovníkom MsDO a j eho riadi 
teľky A. Valovej. Trnava sa t ýmto 
úspešným podujatím zaradila med:zt 
mestá, snažiace sa o obnovenie boha
tých kultúrnych a hudobných tradícií. 

Zakončenie tohtoročnej THJ bolo o t o 
slávnostnejSie, že záverečný koncert bol 
venovaný ~O. výročiu založenia robot
níckelw spevokolu Bradlan, nositeľa 
Radu práce. Nie j e náhodné, že na THJ 
sa znovu Rtretávajú speváci s dielom 
trnavského skladateľa. Veď národný 
umelec Mikuláš Schneider -Trnavský bol 
dlhoročným čeRtným predsedom spevo 
kolu. Možno povedal', že j eho živo t bol 
spät ý s Bradlanom. Nebol o jubilea, ku 
ktorému by si navzájom neblahoželali 
majster- skladateľ a robotníci-speváci . 
I jemu patrí vďaka za to, ze dnes osla 
vuj e Bradlan 40. výročie svoj ej čin
rwsti. 

Na záverečnom koncerte TrnavsT;ej 
hudobnej jari VJjStúpil okrem jubilan
ta - Bradlanu, spevácky zbor STIV 
N AUKOV z družobného juhoslovanského 
mesta Bitela. 

Uvedeným k oncertom sa sko11čila ' Tr
navská hudobná jar, na ktorej od 6. 
apríla odznelo 10 k oncertov. Očinkovalt 
tu poprední naši i zahraniční umel ci 
a umelecké t elesá, ako Slovenská fil 
harmónia, Slovenský k omorný orches
ter, Státny sibírsky tanečný súbor, čes -

ki umelci, zo zahraničných sólistov Ju 
dit Sándor, Imre Antal, Gisbert Schnei
der a naši umelci - národná umelky
ňa Mál'ia Kišoňová - Hubová, Ondrej Ma 
lachovský, zaslúžilý umelec prof. Tibor 
Gašparek, zasltížilý wnelec prof. R. Ma
cudzinski . Richard Vandra a Okresný 
učiteľský spevok ol pocl takt ovkou · Vik 
tora Brósa. 

S mimoriadne veľkým . úspechom sa 
stretla Beethovenova Missa solemnis v 
podaní Slovenskej filharmónie pod ťak 
tovkou Ladislava Slováka a v interpl:e 
tácii sólistov Eleny Kittnárovej . Oľgy 
Hanákovej, O. Malachovského a sólistu 
ND Praha Ol. Spisara. Týmto podujatím 
sa i Trnava zapojila do Beethovenových 
osláv. 

Nie menej úspešný bol i koncert SKO 
Bohdana Warchala, na ktorom zapôso
bil hlavne Burlasov Planctus. 

Budúca Ili. THJ bude o to slávnos t 
•zejšia, že bude prebiehať v rámci osláv 
90. výročia narodenia národného umel 
ca Mikuláša Schneidra -Trnavského 
Koncertmi THJ chceme zaradi( i naše 
mesto medzi mestá s bohatým hudob 
ným životom. - AN-

Vysokoškoláci 
súťažili 

Už platy r az sa stretli vysokoškolác-I 
v ušľachtilom zápolenl na poli umeleckej 
práce. Bol to jubilejný ročnlk nie len pre 
to, l!e bol piaty, ale i pre n iekol'ko zá
važných kultúrnych a JUbile,iných jubi
leí, k toré poznačili celý rok 1970 : trojsté 
výročie J. A. Komenského, sté výročie 
narodenia V. I. Lenina a 25. výročie vl
ťazstva nad faš izmom . 

Sútaž vysokoškolákov dôst ojne prispe
la k oslavám a zname na la z hľadiska 
umeleckej úrovne i organizačnej pripra
venosti oproti minulý m rokom vzostup. 
Bola vypisaná v mnohých umeleckých od
boroch a kategóriách: vo výtvarnom ume
ni (maľba , gra.fika, umelecká fotografia) , 
v divadle {poézia, kabaret atď.), v hud 
be ( inštrumen tá lnom i voká lnom sólovom 
prejave. komornej hudbe, v zborovom 
s peve) a v ľudových tanečno-hudobných 
žánroch (folk loristici<é bloky, tanec. ľu
dová hu dba, ľudový spev). Vo všetkých 
cliscipl!nach sa prihlásil dostatočný po čet 
súťažiacich jednotlivcov i kol ektívov, tak
že súťaž vo všetkých bolo mol!né usku
točniť. 

Tým však n echcem povedať, že do bu
dúcnosti niet čo zlepšovať, niet sa nad 
čím zamýšľať a uvažovať ako ďal ej. Naj
mä keď si uvedomíme pomer ce lkového 
počtu vysokoškolákov a počtu súťaž iacich, 
vzájom ný pomer kvality a kvantity v jed
notlivých žánroch a kategóriách. Nebu
dem sa zaoberať divadlom .a výtvarným 
umen!m. Zamýšľam sa iba n ad obla sťou 
hudby a tanca, ako sa prejavila vo svo
jich kladoch a nedostatkoch a v čom 
bola odrazom celkovej situácie v hudob
ne j oblasti. 

V P rešove súťažili v dňoch 5.-7. mája 
inštrum entáln,i a v-oká lni" só listi a komor
né , súbory. Dokopy to r epl'ezentuje 70 
študentov. Ani sa neodvažujem rátať to 
na percentá z celkového počtu vysoko
školákov. Ďalš! n eradostný fakt je, že 
v týchto disciplínach súťaWl výlučne 
poslucháči pedagogických fakúlt . Doka
zuje to, že na iných vysokých školách 
sa takáto hudba vôbec a ktívne nepestu
j e, alebo len že sa študenti neprihlásili? 
Z jednotlivých discip lín domi noval kva
litatívne i kvantitativne klavír. účasť 
ostatných nástrojov a komorných súborov 
bola m inimálna. V sólovom speve dokon
ca súťažili medzi sebou len poslucháčky 
trnavskej pedagogickej fakulty. Umelec
ká úroveň v k lavíri však bola taká vy
soká, že by sa za výkony súťažiacich . 
nemu sel! hanbiť a ni poslucháči konzer
vatórii. 
Dňa ll. a 12. mája súťažili v Nitre 

folkloristlcké §kupiny, 13. mája s pevác
ke zbory. Súťaž v zborovom speve uká· 
zala niekoľko pozoruhodných kladov. Pľe
dovšetkým upútala s na ha po ušľachtilom 
zvuku, hlasovej kvalite a kultúre prejavu. 
Preto zbory, spievajúce romantickým 
štýlom, us iluj úce o patetizmus a zvu
kovú mohutnosť, pôsobili ako anach t·o
nizmus. Bolo to badate l'né i v repertoári, 
ktorý u víťazných zborov zahrňova l star ú 
tvorbu (renesancia a baroko) a tvorbu 
súčasných autorov. Do súťaže sa prihlá 
silo 6 speváckych zborov s o niečo viac 
ako 300 členmi. J e to tiež veľmi má lo, 
vieme však, že niektoré zbory sa ne pri 
hlásili. Príčina? Staré .,jablko ·sváru", 
to jest sm ernica o možnosti doplňať 
zbor o š t vrtin u nestudent ov. Tento mo
ment vyvolal pri hodnoteni ostrú vým e
n u názorov a je evidentne známe. že 
napr. spevácky zbor Pedagog ickej fa kul -

. ty v P rešove sa pr á ve p re tento problém 
súťaže nezúčastni l a vraj s a ani v b udúc
nosti ne bude zúčastňovať. Nazdávam sa, 
že by bolo tre ba vyvolať na túto tému 
na str ánkach odborných časopisov d isku
siu. 

V oblasti fol klórne ho žánru celková 
úroveň tie ž o proti m inu lým rokom stú p
Ja. Zle pšila s a objavnosť r e pertoáru. Bolo 
badať hľadanie nového pôvodného ma
teriálu i nových foriem jeho spracova
n ia. Disciplína a presnosť v technickom 
predvede ní, najmä v tancoch, pôsobila 
takmer profes ioná lnym cloj mo_!11. Oba nit 
rian ske súbory (Zobor pr i VSP a Ponit
ran pri P F) u kázali i porote, čo všet ko 
ešte na našom vidieku ex istuje n epo
zn an é a nevyužité , iné s libory zase, napr. 
Gym nik a Technik zaujali profesionalitou 
tanečnej techniky. Objavom bola ľudová 
hudba s úboru Pedagóy z Bans kej Bystri
ce. Predviedli taký dokon<~ lý, štýlovo čis
tý a o r ig inálny hudobný pt·ejav, že zapô
sobili nezabud nuteľným dojmom. 
Rozpačitý dojem vš al< vo mne za ne

chali výkony rudových spevákov-só lis tov 
a t iež kritériá ich hodnotenia. Mám do
jem, že otázka štýlovos ti bola zam e n e ná 
s problémom nesprávne tvorené ho tónu 
a hlasovej nekult ívovanos tl. Pripomínam, 
že v porote ne bol a ni jeden vokálny od
borník. Toto je (ľal ší pt•oblém , ktorý by 
zasluhova l š irš iu diskus iu. 

P iaty ročník súťaže umeleckej tvori
vosti sa skonči l. Problémy, ktoré prinie 
sol, nemali by byť prob lémami v ďalšom 
ročnlku. Mali by ich spo ločne s vy pisova
tel'om súťaže, ktorým je Mini s terstvo 
š kolstva a slo venská mládežn!cka organi-

', zácia pomôcť svojim i pripomienkami vy
riešiť všetci, ktorí s a n a súťaži podieľa jú : 
s úťažiaci, porotci, vedúci s úborov i pe 
dagógovia. Anna Kovárov6 



Dr. Zoltán Hrabussay 

fttfenfe S. aprfla 11124 v pro~pech 
vdôv po hudobníkoch. 

-' Vo Viedni ' diía 9. mája 1624 sa 
uskutočnilo neúplné predvedenie Mis
sy solemnis na Vel'ke j akadémii z Bee
thovenových diel (na tomto koncerte 
sa predviedla medzi inými po prvý 
raz aj IX. symfónia ). z Missy so· 
lemnis sa predviedli na tomto kon · 
certe iba tri časti - Kyrie, Credo a 
Agnus dei. 

-' Druhé kompletné predvedenie 
diela bolo vo Varns dorfe v čechách 
(29. júna 1630) pod taktovkou tamoj
šieho kantora-učiteľa Johanna Vincen
za Richtera. Toto predvedenie bolo li
tur"gické (prvé !), keďže sa konalo v 
kostole na sviatok Petra a Pavla, po
dľa niektorých prameňov počas s láv 
nostnej omše. 

.Ä Nasledovné dokázané predvede
nie Omše bolo v Bratislave - roku 
1835 vo svia tok s v. Cecílie, teda 22. 
novembra 1635. Toto predvedenie bolo 

K }Jr ed vedeniam 
Beethovenovej 
Missy solemnis 
v Bratislave 

A V hudobnej histórii do dnešného 
dňa sa vyskyt ujú niektoré nejasnos ti 
t ýkajúce sa prvých predvádzaní naj
väčšej duchovnej skladby - Mlssy s o
lenmis . Jej vznik je síce jednoznač
ný, i keď bol značne oneskorený a ne
slúžila pôvodné mu úče lu - k !ntro
nizácii olomouckého a rcibiskupa, kar
dinála Rudolfa Habsburského, no ďal
šie jej osudy, me novite jej prvé pred
vádzania, sú do naš ich č ias ZClhalené 
do r ôznych nedokázaných hypotéz. 

A Pritom je v literat úre rozdiel 
medzi jej koncertným predvedením v 
koncertnej sieni a liturgickým, t. j. 

_.",.počas katolicke.1 omše v kostole. Prav
. ·da, môže sa vyskytnúť aj treti spôsob, 

t. j . predvedenie v kostole bez litur
gických obradov - koncertne. 

Á A teraz ce lkom stručne o diele: 
Beethoven v Misse solemnis vytvoril 
kolos hodný jeho gigant ického génia 
a ľudského postoja. Do hudby prevte
ľuje svoje vlastné filozofické a etické 
Ja v obdobf, kedy v jeho die lach zís
kava prevahu meditat!vnosť nad bez
prostrednou lyrikou. No napriek vy
sokému opusu (op . 123) a neskoré mu 
vzniku (roky 1819 -1823) necítiť v nej 
ani "kozm ičnosť" ani " tra nscedent
nosť", a le naopak, vy t vára ňou plno
krvnú absolútnu hudbu. ktorä iba ná
ladou a čiste hudobnými prostriedkami 
(melodická línia. polyfónia, dy namika, 
tempo ) sa prispôsobuje podloženému 
duchovnému textu. 

A Táto absolú tna hudba je podlo
žená nezmenitel'ným dogma t ickým 
textom! Znamená to, že dogmatický 
text - základ ný zákon kresťanského 
vierovyznania - vyvolal (inšpiroval) 
v Beethovenovi takýto príval vzneše
nej hudby? Stáva sa týmto faktom 
toto die lo heterogén nym '! Z hl'adiska 
umeleckého zais te nie. no z hl'adiska 
liturgického značne vybočuje zo zabe-

. haných koľají. Ruš ivo zasahuje do ka
tolíckej liturgie, a to nielen kvantitou 
svo jho hudobného prejavu, a le aj je
ho kvalitou. 

.Ä Otvorenou otázkou zostáva, či sa 
nemá pri je ·j predvádzaní dávať pred
nosť konccrthe .i s ieni. Tu by som dá
val prednosť kostolu. Velebnosť textu 
a vznešenosť hudby ju pr iamo pre
destin ujú do chrámov s nev id ite ľnými 
hudobníkmi - s pevákmi, orchestrom, 
ba i dirigentom - pred zrakom obe
censtva bez toaliet a okázalého po
tlesku. Aby mc ner uši lo vnímanie 
večných krás a právd, ktoré nepot re 
bujú žiadneho sprostredkovateľa, aby 
bolo splnené Beethovenova želanie na 
plsané aa záhlaví di ela "Nech ide od 
srdca - k sr dciam". 

*** 
Á Za prvé pr edvedenie ďakuje die 

lo priateľským vzťahom Beethovena k 
ruskému kniežaťu Galicynovi, ktorý ho 
získal roku 1823, ešte pred j eho vy
daním. (Podobne ho objednali ruský 
cár, král' francúzsky, pruský, dá nsky. 
švédsky, veľkokniežatá z Darmstadtu 
a Toskány, knieža Radzivil a Spolok 
sv. Cecílie vo Frankfurte n. M.). Tú
to svoju partitúru skladby Galicyn 
daroval v tom istom roku Fllharmo
nicke j spoločnosti v Petrohrade a do
cielil jej kompletné koncertné pred-

podľa zachovaných sprá v a záznamov 
kompletné a liturgické. 

A Na osvetlenie tejto významnej 
udalosti musíme trochu hlbšie na
čri eť do bratislavske,i hudobnej mi
nulosti. V druhej polovici 18. storo
čia boli dôležitou zložkou bratislav
ského hudo bného života kapely na 
dvoroch vysokej šľachty. Začiatkom 
19. storočia však hegemónia šľachty 
ako nositeľky ku ltúry postupne upa
dáva a k slovu sa hlási meštjanstvo. 
Roku 1828 sa vytvára pod vedením 
staručkého uč i teľa hudby H. Kleina 
(1756- 1832) - Mozartovho vrstov-·· 
nika, Beethovenovho priateľa - pri 
Dóme Spolok pre cir kevnú '' hudbu 
(K i r c h en mu s i kverein) na 
pestovan ie cirkevnej i svetskej hud
by, ktorý sa po obnovení roku 1833 
stáva dôležitým či niteľom v brat islav
skom hudobnom živote. Jeho úče lom 
bolo uvádzanie cirkevných s kladieb v 
Dóme sv. Martina, ako aj rozširova
nie hudobného vzdelan ia akadémiami 
a bezplatným vyučovanlm spevu. Du-
š ou Spolku bol žlak Heinl'lcha Kleina 
Jozef Kumlik (1801-1869}. Hneď na 
začiatku sa prihlásilo do spolku viac 
ako 100 čle nov. Niektoré skladby 
predvádzali so značným počtom účin 
kuj úcich. Už roku 1835 spomína Press
burger Zeitung vo svojich recenziách 
opätovne 190- 200 spo luúčinkujúci c h 
na hudobných produkciách KMV. 

4 Roku 1835 pripravoval! v KMV z 
príležitost! sviatku sv. Cecllie, kedy 
máva l Spolok svoje na jvýznamnejšie 
podujatia, predvede nie Beethovenovej 
Missy sole mnls D dur op. 123 pre só
la, zbor a veľký orchester, hoci tá to 
skladba bola už v tom čase pokla
daná za vr chol cir.k~vnej hudby, ~to
rej interpretácia vyžadu je maximálne 
vypätie . s íl všetkých účinkujúcich. 
Kompletný materiá l k Missa solemnis 
dostal KMV ešte r oku 1834 darom 
od Carla Keglevlcha. 

4 Význam ný hudobný spisovate ľ a 
sekretár KMV Ján Batka (1845-
1917), aby odstránil rôzne ne jasnosti 
okolo prvých predvedení Missy so
lemnis, uverejnil 26. novembra 1902 v 
Nyugat magyarországi Hiradó ( brati
sla vs ký časopis ) výkaz o prvých kom
pletných predvedeniach Missy solem
nis v Európe: 

1. 1824 v Petrohrade (na koncerte 
usporiadanom Galicynom) 

2. 1630 VI. 29. vo Warnsdorfe v če
chách (u čitefom Vincenzom Rich
terom v kostole ) 

3. 1635 XI. 22. v Brat is lave J oze 
fom Kumlíkom dirige ntom KMV 
v Dóme) 

4. 1637 Strassburg? 
5. 1844 Kolu na koncerte 
6. 1844 XI. 24. Bratislava - v Dó

me 
7. 1845 VIII. ll. Bonn na slávnost 

nom koncer te L. Spohrom pri od
halení Beethove novej sochy. 

Ako vidíme, aj druhé predveden it• 
Missy solemnis v Bratislave patrilo 
medzi najsko ršie v Európe. O tom to 
;Jľedvedení je zmienka v zápisnici 
!(MV a d lhá vel'mi priaznivá recenzia 
v Č 'J ~opise Pannonia.* 

Á Hudbu milujúca Bratislava a jej 
Cirkevný hudobný spolok . s i pokladali 

za svoju vzne.~enú povinnosť pravidel
ným prPdv;íd?.aním Missy solemnis ší
r iť a upevniť kult B!!ethove novho ume
ieckého Jdkazu v našom meste. A 
skutočne, ten to spolok ju predviedol 
v 19. storočí pod rôznymi d ir igenta
mi 17-krát (J. Kuml!k 7-krát. 
J. Thia rd-Laforest 6-krát, L. i3urger 
~-krát). 

Á Ale aj v 20. storoči zosta li Bra
tJ.> l avčania verní tejto tradícii a pred
vádza li Missu solemnis pod taktovkou 
E. Kossowa roku 1902, 1906, 1908, 
1910, 1911, 1912 a 1913; pod G. F. J au
rom r . 1903 a A. Albrechtom r. 1927 
a v r. 1933 (k storočn ici KMV ), a k o 
to hlása p a mät ná t abu ľ a 
um iestnen á v bratis l av
skom D óme sv. M a rtina. 

.Ä V posledných ro.koch bola v Bra
tislave Missa solem nis uvedená v roku 
1950 orchestrom čs. t·ozhlasu (pod 
taktovkou R. Týnskeho) a r. 1964 Slo-

venskou f ilharmóniou (pod taktovko u 
Ľ. Rajtera) . 

*** 
j. V roku 1970 (v jubilejnom roku 

200. výročia narodenia Ludwiga van 
Beethovena ) odznela Missa sole rnni s 
v rámci Bratis lavských hudobných 
s lévností dňa 14. a 15. mája. 

Á ľýmto jubilejným predvedením 
( uplynu lo 135 rokov od uvedenia 
diela v Bratis lave ) sa splnilo želanie 
vyslovené roku 1968 na prvom l:lee
thovenovskom medzimí rodnom sympó
ziu v Piešťanoch. Je významným po
kračovaním vo vznešenej tradícii, za
čatej ešte na úsvite šírenia tohto mi
mor iadneho umeleckého odkazu Lud
wiga van Beethovena. 

* Kvôli úplnosti tejto problemat iky 
t t·eba tu spomenúť teóri u prof. Jana 
Racka v publil<ácii Beethoven a čes
ké zeme na str. 711-80. Racek, vy
chádzajú c z notových kópií, ná jdených 
v hudobnom archive kost ola sv. .Ta 
kuba v Brne, usudzuje, že Beethove
nova Missa solemnis bola predvedená 
v Brne už r. 1824, ked'že pri podpise 
kopistu Hirschberga sa nac hádza dá
tum 824! O t omto pt·edvedení sa nikde 
žiaden záznam nezachoval. 

Racek tvrdi, že "pat·titúra mše byla 
:~:akoupena patrne ve Vídni v s ubskrip
ci, k terou podnik! ke zhotovení opisu 
díla nakladatel B. Schott v Mohuči , 
v dobe od ~odzimu roku 1823 do 
brezna 1824. Další dukaz, j ak rychle 
se dos talo dílo Beethovenova do Brna, 
neboť již 19. brezna 1824 byl por1zen 
v Brne Leopoldem Tohndlem zdobne 
ps an ý t it. list ". 

Ale ako je to možné, keď Beetho
ven pos lal svoj au torizovaný odpis 
na vytlačenie fir me Schott až listom 
z 26. januára 1825 (týmito slovami : 
.. . . . Die alte Partitut· war zu besch
mier t, um Ilmen z u schicken; <lie neue 
ist aufs sorgfältigste clur<!hgesehen 
worden .. . ")? A !'to iný mohol dať 
kopistovi s voj exemplár na prepísa
nie '! Azda Beethoven alebo arciknieža 
Rudolf? Alebo jedna z tých desiatich 
výnimočných osôb, ktoré si dielo v 
r ukopise objednali od Beet hove na po 
50 dukátoch ešte pred vydaním (rus
ký cár atd'.) . Či filhal'll10nický spolok 
v Petrohrade, ktorému dielo daroval 
knieža Galicyn ? 

Ale keby sme aj pripustili, že s a 
kopista nejaký.,a záhadným spôsobom 
<l ost al k autentickému exempláru 
diela už roku 1624, to ešte ďaleko 
nedokazuje, že bolo aj predvedené 
r. 1624 v Brne. Však Karel Vetter l 
(na ktorého s a Racek odvolal) , len 
opatrne uvádza v časop i se Lidové No
viny (7. apríla 1927) možnosť tohto 
predvedenia, kým Racek to vo svo
jej publikácii už autoritatívne tvrdí. 
Veď o tom by muselí byť nejaké 
s právy v novi nách, v záznamoch cir 
kev ného zboru, alebo priamo v kosto
le sv. Jakuba! O tomto nákladnom 
predvedení by museli byť aj účtovné 
doklady vecných a osobných výdav
kov. Notový materiá l (aj keby sme 
uznali pravosť vzniku roku 1624), mo
hol byť obst ar aný do zásoby aj na 
niekofko rokov dopredu. 

Tance 
na Slovensku 
v 17. 18. 

.. , storoc1 a 

O hudobnej minulosti na Slovensku sa do
nedávna vedelo veľmi má lo. Až v posledných 
rokoch sa stala predmetom húževnatého bá·
dania viacerých slovenských historikov. Ich 
pričinením uvideli svetlo sveta skladby, ktoré 
ležali stáročia zapadnuté prachom v niekto
rom archíve, na chóre kost olov, v kláštoroch 
a pod. Dnes sa nie lenže vie už o autoroch, ich 
dielach, hudobných zborníkoch, ale t ieto oži
vené zaznievajú na koncertných pódiách, v 
rozhlase, te levízií a časť z nich je nahraná 
i na gramoplatne. Za krátky čas prerazili s i 
i ces tu do zahraničia, kde s a stretli s odo
zvou a vzbud ili záu jem o našu hudobnú kul 
túru minulosti, k torá s a tu odrazu predstavi
la ako rovnocenný partner iným európskym 
hudobným kultúram. 

Koncom mája skončil sa v rozhlasovom vy
sielani v porad! už druhý veľký cyk lus relácií 
z dejín slovenskej hud by (ne.počltajúc viacero 
samostatných relácií ). Na rozdiel od prvého, 
kt orého úlohou bolo oboznámiť poslucháča s 
vývojom slovenske j hudobnej kultúry od re
nesancie až po kla!licizmus (autorsky pripra
vili dr. J . M. Terrayová, dr. R. Rybarič a dr. P. 
Polák), cieľom druhého cyklu bolo pribl!žiť 
hudbu zo zachovaných ru kopisných i tlače 
ných zbie rok, k torá znel~ do tanca a na po~ 
čúvanie na Slovensku v 17. a 18. storoč!. Cyk
lus autorsky pripr avili dr . Ľuba Ballová a 
prom. ped. Alexander Móži. 

Hudobné pamiatky, o ktorých sa v reláciách 
hovorilo a z nich vyberali hudobné ukážky, 
sú predmetom skúmania viacerých našich, ale 
i zahraničných hudobných vedcov. Niektoré 
z nich sú kompletne spracované ako napr. 
Vietor isov kódex a zbierka Anny Szirmay 
Keczerovej, z iných bola časť publikovaná, a le 
niektoré na spracovanie ešte len čakajú. 
A práve relácie pripravené z týchto málo zná
mych, či úplne neznámych a nespracovaných 
zbierok boli na;jvzácnej šlm prfnosom cyklu. 
.Je to predovšetkým zbiet·ka Hudobný turecký 
Eulenspiegel, dve zbierky Ost rihomské (hlavne 
časť týkajúca sa Sl9venska) a Malý Ievočský 
zborníček, ktorý je posled.ným objavom 
dr. Ľuby Ballovej. Jeho uverejnenie v cykle 
bolo vlastne prvým oboznámením vm·ejnosti 
s touto vzácnou pamiatkou slovenskej hudob
nej minulosti. Skladby sú určené pre t riové 
obsadenie a chýbajúci hlas veľmi citlivo do
komponoval Ján Albrecht. 

Pri spracovaní jednotlivých relácii hodnotný 
je prís t up autQrov, ktorí sa snažili o neste
reolypnosť, čim pr inášal i posl ucháčom každou 
re láciou nový umelecký záži tok. Použlvali fo r 
my rozhovoru, rozprávan ia, dialógu, porovná
va nia atď. 

Medzi deviatimi reláciami, z ktorých cyklus 
pozos tával, zvlášť si zasluhujú pozornosť t ri 
- o zbierke Anny Szirmay-Keczerovej, Uhro
veckej zbierke a Malom levočskom zbornlčku. 

Reláciou o tancoch zo zbierky Anny Szir
~ay-Kec:~:erov~j, ktorá patrí k najdôslednej 
S!e spracovanym prameňom a celá v prepise 
aj s obsiah lou š~údiou bola publikovaná univ. 
p~of. dr. Jozefom Kresánkom, DrSc" pripra
vila dr. Ľuba Ballová so samotným auto
rom. Cenné je na nej práve to, že hoci bola 
robená fo rmou rozhovoru, nebol to r ozhovor 
spravodajského ty.pu na aký sme v takýchto 
prípadoch najčastejšie zvyknuti, ale bol to 
skôr dialóg dvoch zainteresovaných znalcov, 
ktorí problemati~u poznajú do h!bky. Poslu
cháčom predst avili zbierku veľmi pútavým a 
zaujímavým spôsobom, porovnali ju s inými 
zachovanými zbierkami tohoto obdobia na Slo
ve~sku, v~svetlil~ vplyvy viacerých krajin na 
nasu ku lturu, z coho vyplýva fakt, že už naši 
~r:dkovia .'?"ežili iz_c:Jovan: od _hudobnej kultúry 
mych kr~J1n . . Odhsn e_. me vsak menej zau jí
m avo pnprav1! reläcm o Uhroveckej zbierke 
prom. ped. Alexander Móži. Hudobný materiá l 
vy~raný autowm relácie. slúžil .vo viacerých 
pn~adoc:~ ~a po.rovn(lyame s dodnes žijúcimi 
vana.ntm1 zachovanými priamo medzi ľud om . 
A k reláciám, ktoré mali najväčš i u odozvu u 
poslucháčov patri posledná t·eläcia cyklu 
o Malom Ievocskom zborničku, o ktorom som 
už síce hovorilCl na inom mies te, ale chcem 
ešte podotknúť, že autorka dr. Ľuba Ballova 
si vybr?]~. pre poslucháčov vari na jvhodnejsiu 
a naJbltzsm p~~obu .spracova·nia, v ktorej za
viedla P?sl~chaca pnamo do pt·ostredia, v kto
rom obJavila tento vzác·ny hudob.ný materiál, 

Hudobné ukážky použité v cykle zneli väč
šinou premiérove v realizácii Miroslava Venllo
du a J ana Rokytu a v inter.pretácii súboru sta
rých nástrojov Ars ant iqua pod vedením ~i· 
roslava Venhodu. Po predošlých s kúsenostiach 
a s polupráci s týmto súborom a jeho d ii'igen
t om opäť sa potvr dila ich jedinečná a vysoká 
odbornosť. Okrem týchto odzneli nahrávky v 
interpretácii rozšíreného Slovenského kvarteta 
a Bratis lavského tria. 

Budeme radi, keď spol upráca našich po:pred
ných hudobno-vedných inštitúcii ako je SAV 
a Hudobné odd. Slove·nského národného múzea 
s rozhlasom, televíziou, Supraphonom i na·šimi 
koncertnými telesami bude prebiehať i naďa
le j a dostanú sa do é tet·u i ďalšie hodnotné' 
pamiatky slovens kej hudobnej minulosti, ktot·é 
zatiaľ ležia pod zámkou n iektorého svojho 
objaviteľa. 



Single 
Supraphonu 

Malá séria platni z televlznej Hitpa
rády a zo súťaže Vyber t e s i pesničku 
JC tc nt ok!'á t boz závud s vl<u~nýml 
obalmi a s presnými úd ujml. Navyše 
Supraphon konečaw pr rJkvapll nov inkou 
- producentom. Jo skutočne najvyšši 
čas, s by sa prod ul< cla uvúdzalu na gra
mop la ~nlaeh.. Voď ne jde o žllldQn luxus, 
a lo o veľm i u % ltočnC1 a potrebnú prú
cu, ktorá má už dá vno h lboká korene 
a bez ktorej by sl mnoM zmímo f irmy 
v zalwnnlč! v dnešnom show-busi nesse 
nevedeli porad iť. Pre priklad však ne~ 
musíme chodif do ;(llht·uničja . Ccfil<é vy
dava tel'stvo Sup raphon to už ctiívne,lšíe 
považuje zu Sllmo:r.rejmosC a konku renč· 
ná firma Panton t o rea lizovala už na 
svojich p rvých sln gloch, Keď sme už 
pri Pantone, v mnohých p\'Ípadoch by 
sa i\ tohto mladého <~mbrc iózneho vy 
davate ľstva mohol poučiť l náš Supro
phon (gra!lcká ú prava oba lov, pohoto
vosť a originalita), Sme rad i, ~c nn 
novink&ch zo Supra phonu s ú uve~lepi 
pa·odu centl, napr. M. r~ánll< (Stále t<'i hra, 
Mendocino), ale bo Igor Wasserberger 
(Prvý pohl'ad ). Mo~no i pľáve preto sú 
údaje na platniach v absolútnom po
r iad l<u. 

MENDOCINO (D. Suhm - J. Turan ) 
in terpretuje Oľga Szabová a ~cxteto Ju 
raja Velčovského . Spevný text Já na Tu
rana a popular ita or iginálu už vopred 
zaručujú pesn ičke \lspech. Oľga Szabo
vá v nej demonštrovala svoj e s kúse
nosti profesionálnej speváčky a celko· 
vý zvuk sprevádza júceho or chestra Ju
r aja Velčovského sa p r iveľmi nelí ši! od 
beatového Ol'íginálu, Bude, alebo to už 
je, jedna z najpredúvanejš!ch platní 
Supraphonu. 

E11a Biharyová. Snimka: M. Vojtek 

STÁLE TÁ HRA (T. Šebo-Martinský 
- B. Wallnerová ) - je názov B stra
ny tejto pla tne. Neviem, či je najšťast
nejšou kombináciou dvoch rôznych in
terpret iek , s dvoma žánrovo odliš nými 
skladbami. šansón známeho slovenského 
skladateľa T. šeba-Mar tin sk éh o je t y
pick ým dielom jeho celkovej dotera jšej 
tvorby, i keď obohatený o súčasnejšiu 
inštrumentáciu. V dnešných mod erných 
s meroch pôsobi pieseň mierne a rchaic 
kým dojmom, i keď výkon Evy Biháryo
vej možno ohodnotiť vcelku kladne. 
Text Bibiany Wallnerovej na niekoľkých 

mie stach zbytočne zabieh a d o patetíč
nost i. Nepochybujem však o tom, že a j 
tát o pieseň si náJde svojich pr iazniv
cov, n ajmä v radoch s tr ednej a staršej 
generácie. 

OTVÁRAJTE KASINO (text i h udba 
E. Kliment) - vlťazná skladba detvian
s ke j Zlatej r uže - je pr edovšetkým 
otvorenlm cesty m ladému talentovanému 
spevákovi Petrovi Vaškovi. Jednodu
ch á, možno až prll!š j ednoduchá me
lódia, ľahký t ext a komerčná úprava, 
to všetko dáva predpoklady na úspech 
u š iroke j verejnosti. Ak by sme však 
chceli v te jto skladbe hľadať trvalejšie 
hodnoty, alebo ,ju prirovnať k niektorým 
iným slovenským tanečným novinkám, 
as i by sa nám veľmi ťažko hodnotilo. 
V každom pr íg.ade je t u dobrý výkon 
Petra Vaš ka a orch es tra Pavla Bayer
Jeho. 

CHOĎ SPAŤ (hudba i t ext E. Kli
ment) ~ tvor! clruhú stranu Kasina a 
jo kompozične n a vyššej úrovni ako A 
s trima. Poetickejš! t ext , slušný vokál
ny pre jav Dariny Cesnakovej a Petra 
Sed láka vyt vor ili skutočne sentimentál
nu .. večernú atmosfé ru". V niektorých 
m iestach by sa však ziš la moder nejš ia 
úprava. 

PRV? POHĽAD ( P. Smékäl - T, Ja~ 
novic) - ,ie skladba z najlepšo,j pla tne 
tejto série Tradlčnft, alo vkusnij oh<'lika 
s tex tom Iva Martina nám d áva obra7. 
o raste a úspechoch jlldn~j ll najpopl.l
lárnejších slovenských speváčok - Zo
ry Ko línskej. l~ieseň je kompm;i čne <:11-
ujlmavá. hodnotnli, doplnená vý borným 
textom Tornfiša Janovica a navyše j e? 
t o skladba ,.šitA" prr. ln l'o t•pretku. He š· 
pektuje je:í h lasový rozsah, dáva vynlk· 
núť špeciľlc ke.J farbe a hlasovému na
turelu. Táto pomalá lyrlcka pleseň sl 
ná jde m ies to u c l tllvóho, vnimavé ho 
poslucháča. 

V roku HJ65 st~ zišli vo Zvolene štyria 
mladi chlapci, lctorl začali spoločne hrať 
beatovú hudby, Ochrancom sa im v 
lq·átkoj d obe stalo Kultúrne a spolo
čenské stn;)di~l<o vo Zvolene, ktoré im 
zapožiča lo apat·atúl'u a j miestnosť na 
cv ičen ie. V roku 1966 sa dosta li tlo 
Vysokých Tu tiet·, kd e pôsobil! 5 tý~dňov 
v mod ziot1rodnom tábore mláde7.e pod 
názvom THE TtN ~Ot.DIERS, Po pávra
te domov ich čaka lo nemi lé prekvape
nie, pretože nový ri adi teľ l<u ltúl'neho 
a spoločenského strediska lch nechal 
doslova n~ d lužbf:, Neotriaslo to vš&k 
ich chu~ou k cv!čanl\1 a z.ač .iatlcom tohto 
roku vznikla nova si{\tpina ~;o staľýml 
muzl.k<tnt ml, ktor! si dali meno O.P.D. 
SOCIE'ľY. V marci tohto roku sa zú
čast ni li Džezovej univer ziády v českých 
Budl!,jovlciuch, kde obsadili 3. m iesto po 
$kuplnách ProgreaR Organ isation z Br
na a víCazovl súťažo ~ Co llegiu Musicu 
r. Sratl~lavy pod vedením Mar iána Var 
ou. 

Skupinu ťnžl h lrwne z výkonu sólové
ho gltal'tstu 1'1 spevO.lca Sama Štruí likB, 
kto~·ý má ~;k\l~enoliltl a,j l:O 7:á;la ~r.d u vo 
Svajčlarsku, kde llčlnkoval s · orches-

Snimka: G. 'ľ~u·a~ 

O. P. O. S O ClE T l 
trom Milana Tal a ja Úalšimi členmi sú 
basgitarist a Mar cel Daniš a bubeník Jí• 
i'í Mach ala. Skupinu sa zúčastnila 1.-3. 
má,j~ s ost atnými v!ťazným i skupinami 
čoskobudejovicl<e,i unlver~IAd,v koncet·~ 
tov v 13nw. 

š, Cihuľa 

Festival pod Sincom 
Z o ra Kolínska. Snlmku: E. Bobol<ovli 

ČERVEN~ JABLčl<O (:>lov. ľu dová -
úpr. P. Smékal). Táto znilmu ľudová 
pleseň obl'\1bená u starš!ch pos luchá
čov, sl vďaka modet'nej progresívnej 
tiprave Petra Smékala n ašla cestu i k 
najmladšej beatovej generácii. Prr.cízny 
prejav Z. Kolínsk e j a TOČ:H-u v Bra
t islave predurčuje sl<ladbe cestu k 
ús pechu. Navyše je sk ladba dostatočne 
znám a z televízneho ser iá lu Bumerang 
i z rozh lasového vysielan ia. Je záro
veň príkladom toho, a ko bezúhonne sa 
môže s lovensklí tanečná pieseň Inšpi
rovať bohatým domácim fo lklórom. 

~·oa1111ly, alo is to sa u nás ror,množuje 
počet fQs t ivalov a fes tival!kov. Sú festivaly 
beatové a čisto spevácko. Malý pokus o 
spojenie týchto dvoch oblasti populárnej 
hudby do ,jedného celku usku točnili pred 
t.ťom l rokm i tvorcovia prvého festivalu 
v Rimavskosobo tskom okt•ese, k torý u ž od 
pt·vopočlatku prekročil svojim dosahom rá
mec okt•esu. Ako aj po predchádza júce dva 
t•oky konal sa III. ročntk Kt·yštáfu spod · 
Slnca v mestečku Hnúšťa-Likior. Od 25. do 
27. júna prebehli štyri festiva lové koncer
ty. Prvý d eň t o boli d va (popoluctňa;jši 
a večerný ) koncerty beatových s kupin a 
ďalšie dva dni vždy jeden večerný kon 
cert (26. Vl. - prehliadka spevákov a 
27. Vl. galakoncert vlťazov a · hosti ). 

(lu z) 

V prvý deň teda dostalo možnosť vy
stúp i ť s edem skupín. Sedem kapiel z rôz
nych mi est, rôznych štýlov a h lav ne rôz 
nych kvalit. 

TOP 10 SINGL ES 
ANGLICKO 

[N rw v Musica! Express, 4. VIl. 1970) 

1. ( 1) IN Tl-IE SUMMERTIME Mungo jerry 
2. ( 6) ALRJGHT NOW Free 
3. ( 2) LiRCOVIN' WITH MR. BLOE Mr. Bloe 
4. l 3) COTTONFIELD:> Beach Boys 
5. ( 4 ) 
l:l. ( 7 ) 

SALLY Gerry Monroe 
GOODBYE SAM, HELLO SAMANTHA 

7. (13) IT'S ALL IN THE GAME 
8. [20) UP AROUND THE BEND 

Cllff Richard 
Four Tops 

Creedence Clearwater Revival 
9. ( 9) YELLOW RIVER Christie 

10. (4 l HONEY COME BACK Glen Campbell 

USA 

(Cash Box, 4. VIL 1970 l 
1. ( l ) THE LOVE YOU SAVE Jackson 5 
2. { 5) MAMA 1'0LD ME NOT TO COME 

3. ( 9 ) BALL OF CON FUSION 
Three Dog Night 

Temptatlons 
Melanie 

Blues Image 
Vanity Fare 

Rare Earth 

4. ( 6 ) LAY DOWN 
5. [ 8) RIDE CAPTAIN RIDE 
6. ( 4) HIT CH IN' A RIDE 
7. ( 2] GET READY 
8. [ 3 ) LONG AND WINDING ROAD Beatles 

Freda Payn e 
Elvis Pres ley 

9. [18) BAND OF GOLD 
10. [ll] THE WONDER OF YOU 

96 skupín, s pevákov a 
speváčok bodovalo počas 
prvéh o polrolm v TOP 30 
NME. Prvé miesto obsa
dil americký kvinte t 
JACKSON FIVE s 342 b 
(skupina má vekový prle· 
mer 14 rokov ). Na dru
hej priečke je KENNY 
ROGERS AND FIRST E
DITION s 338 b. [zá s lu
hou hitu Ruby Don't take 
your love to Town l tl 

na t r etej p ozícii GLEN 
CAMPBELL s 335 b. Je· 
diný ang lický zástupca v 
Top Ten vyhodn otenia je 
na 6. mieste MARY HO P
KINO VA [295 b. ). Pre 
zaujímavosť vyberám u
miestnenie známych sku
pín a spevákov: Tom 
Jones (13. m iesto) , Cree
dence Clear water Rev i· 
val (16), Beatles (35) , 
Jeth ro Tull [ 42 ), Beach 
Boys (53], Cllfľ Richnrcl 
(54). Fleetwood Mac 
( 61). Engelbert Humper· 
din ck ( 64 ), Treme loes 
(72 ). Frank Sina tra (90 ) 
Peddlers [94 ) a Kinks 

[951. Zalial čo v ang lic
kej Top T llirty š tvrtý tý:?:
deii vedie skupina Mun
go Jerry, už ôsmy týž
deii sa mt popredných 
miestach objavuje !{apela 
MR. BLOE (tvoria ju: Ro
ser Po pe- ds, Dave Glover 
- bass, Ian Duck - har
monica a Caleb Quay -
gt.) . Na 22. miesto vstl1-
pila do anglického Topu 
skupina Kinks so sklad
bou LOLA. Kanadská In
diánka Jonl Mitchell si 
za š tartovnú čiaru svoj
ho hitu (BIG YELLOW 
TAXI ) zvollla 29-tu prieč
ku NME TOP 30. Na zá
ver obhliadky anglických 
bestsellerov malá ponu
ka: č. 6 dnes u verejne
ného rebríčku (Goodbye 
Sam, Hello Samantha -
Cliff Richard ) n a vás ča
kú v predajniach Supra
phonu. 

V americk ej Hitparáde 
okrem ďalšieho vrcholo
vého h itu ., jacksonových 
dietok" patria medzi naj
zauj hna vejš le s kladby: 

hlt Tht•ee Dog Night na 
clrll.hom mieste, A SONG 
OF JOY ( čo nie je nič 
iné ako Oda n a rados t 
z Beethovenovej Deviatej 
symf6nle) v tnterpretácli 
M)guela Rlosa na 15-tom 
mies te a výborná verzia 
hitll Sugar, Sugar s 

·wusonom Plckettom nn 
mieste 22-om. Koncom 
jó.u!! sa uskutol:nil velký 
Bath Festival of Blues 
and Progresslve Music 
'70. 150 000-ovému davu 
pop-music fans sa medzi 
inými predstavili: Frank 
Zappa a jeho zrenovova
n é Mothers of Invention, 
Led Zeppelin, Jonnny 
Winter, Steppenwo!f, Jef
fe rson Alrplane, Santa· 
na, Canned Heat, Colos
seum a dalšL Min ulý me
siac sa uskutočnil aj pr
vý Barbela International 
Pop Group Festiva l In 
Palma v 'španielskej Ma
jot·ce. Ztlčastnllo sa je
d enást skupín zo Spa· 
nielska [Los· Bravo s, 
Smash, z 66 ). Velkej Bri-
tánie (Arrtval, Big 
S Jeep) , lrska (Arrow J, 
Madars1ca (Omega ), NSR 
[Joy Unl!mited) , Holand
ska (Q 65), Tallanska 
(Cameleontt) a Portug a l
ska [ Chlnchllas) . Zvlta·
zila a 2000 dolál'Ov z!s
l{a!a s kupina Los Bravos 
pred br!tsl<ými kapelam i 
Arrival (600 dolárov ) a 
Big Sl eep ( 400 dolá~·ov ). 
V susednej Budapešti 
privíta li pred týždňom 
anglickťi skupinu Mal·
mala de (10. a 11. t. m. 
mail š tyr! koncerty n a 
Kisstadione l a maďarský 
beat-fa ns sa teš la na 
ďalš! import z ostrova, 
kapelu Flying Machine 
(v rokoch konjunktúry 
mersey-soundu známu 
pod menom Plnkerton's 
Colours ). Začiatkom toll
to mesiaca (10. a l l. vo 
V-klube) s a pokúšal 
schla dtt - os viežujl1c!m 
dúškom melódi! a ryt
mov - h lavy Bratis lav
čanov hlas z 206 metrov 
( d!sc-jockey Radlo Lu 
xembourg ) TONY PRIN
CE. V a ug uste p ride na 
tur né po Ceskos lovensku 
anglická bluesovA kape
la TASTE. F. HORA 

Fe~tiv&l otvoril!! -- v popolucl iin:išol'J'I 
koncar te - martin~ká skupinu The New 
Hurrlc~tns. Od starého h itu Troggs (1 c11n't 
control myself) cez vlas t né skladby lade ... 
né v duchu psychedel ic po Sorry StJzanne 
( Ho llies) , t ak by sa dala označiť show 
te jto kapely. Náznak toho, čo bude sprie~ 
vodným znakom repertoáru väčšiny sku· 
pln - totiž š týlová novyrovmmosť. Zo 
skupiny vyn iko l basgitar ista. ( Basisti vô
bec boli v medziach možnost! oporou väč ~ 
šíny zúčastnených kapiel. ) Ďalšia sl<upina 
Lu cifer bola postavená na vokál nom precl-: 
nese (dokonca dva ja só loví s peváci) a naj 
lepš! dojem zanechali skladbou Golden 
Slumbers (Carry That Welgh t. Pomet·n e 
dobrou (možno povedať nadpr iemernou) 
amatérskou skup inou j e T he Wags z Fiľa
kova, ktor~! ma l š t artovné čis lo tri. Pred
vied li skladby 7. repertoáru Led Zeppelin 
a na škodu bo li len prehnune pod obné só
lové party g itaristu . To, ako n() má vyzerať 
beatová hudba, dokumentovalo vystúpeni e~ 
zá verečnej s kupiny - domác ich The Black 
Stat·. Celá Ich s how pozostávala z preex 
ponovaného h luku a kdesi v t om bol veľký 
hit Doors (He llo I love You) a nei<ienti• 
f ikovateľné vlas tné s k lad by, 

Druhý · fest ivalový koncert otvorila zvo- ,1 •• 
!enská sku pina What Now. Solídne odvede-
ný Ten Years After, originálne vlastná 
skladby. Kiksy v niektorýc:h častiach mô
žeme pripísať nezohranostl kupe ly - ce l
kový clo;jem bol však dobrý. Predpos!edn ou 
súťa:tiacou skupinou boli Last Correctlon 
zo Zil iny. Pomerne kvalitnl inš t rumentalis -
ti, čisté vokály, celkove solldna k apela do 
tanca. Siedmou a pos lednou skupinou pre
hliadky boli Ecrins z Istebného, známi z 
I. slovenského beat-festivalu. Ich vystúpe-
n ie bolo perfektné po všetkých s t rá nkach 
a dúfam, že sa s nimi stretneme na II. s lo~ 

venskom beat-festiv ale. 
Po1·adie beatových kapiel podl'a ~ozhod

nutia odbornej poro ty je nasledovné: 
Ecrins, Last Correct lon, What Now. Na zá
ver prvého dňa (možno povedať v nočných 
h odinách) vys t u pila ako hosť bratislavská 
skupina Collegiu m Music iJm. Rozpisovať sa 
o kvalitách súboru j e iste zbytočné, t rapné 
však bolo skoro prázdnotou zivajúce hľa
disko a nechápajúca ~akc ia publika. 

Druhý festivalový večer patril spevákom. 
Z celkového počtu dvanásť prihlásených 
vybrala porota do večernej prehliadky se
dem speváčok a jedného speváka. Ich vy· 
s túpenie sprevádzali vš etky znaky ama
t e r izmu ..:... intonačné chygy, z lá pohybová 
kultúra a problematické zvládnu ti e vybra
ných s kladieb (nechýbali medz! n imi Men
docino, Primabalerína a pod.). Sprevádzalo 
sexteto Milan a Talaja z Bans kej Bystrice. 

Porota pod vedenim Stan is lava Bachledu 
udelila prvé miesto Ľubomíre Doboš ovej z 
Klenovca, druhá sa um ies t n ila Már ia Rus
ňákovii z Fiľakova a na treťom mieste 
skončil Miroslav Puškár z Krompách. 
Záverečný galakoncert v!ťazov a hosti 

festivalu vyznel ako diskriminácia beatu, 
keď popri prvých t roch a držiteľke čest

ného uznania poroty (I<atarlna Husznál<ové 
z Rapoviec) zo s peváckej časti súťaží vy 
stúpila iba víťazná bea tová kape la. Keďže 
nepriš li h lavné magnety fes t!v.alu Peter 
Vašek a Ivan K.rajiček, obecenstvo sa m u 
s elo uspokojiť s vys túpenlm Ospeš ných 
účastnikov minuloročnej Detvy (Jozef !vaš
k a, Helena Vrtichová, Anna Ja nošková ) . 
Tohoročný Kryštáľ spod Slnca u kázal po ~ 

trebnosť akcli podobn ého druhu. Bude iste 
zau,jfmavé s ledovať, akým smerom sa budú 
uberať ďalšie ročníky festiva lu, aby nebol 
len prehliadkou, ale. tak tiež ne jaký m väč

š ím p r inosom. F . llor• 



Prínos muzikológov 
k oslavám 
Ludwiga van Beethovena 

Len nio~oľko dn! nás deli od Q}wíle, ako 
sa vo vol mi pr!jem nom prostred! kaštieľa 
v Morava noch pt·! Piešťanoch skončllo 11. me· 
(htlmlt"od né mu~lkologloké sympOzium, pori&· 
da né z pt•iležl tostl 200-ročnýeh osláv na
rodenia Ludwiga van Beethove!la, Bola to 
udalosť, ktorá sa vymyk ala z r ámca všed
nosti a prevýšila obdobné podujatia svojho 
druhu nie le n vzácnosťou oslavovaného jubi
lea, nediskutabilnou veľko11ťou Beethoveno
':'ej osobnosti ako predmetu oslavy, bohatou 
učesťou domácich a zahra ničných muzikoló· 
go v ( Hakúsko, NSR, NDR, Angllcko. Po l' sko. 
Rumunsko) a v neposlednom r ude aj veľm i 
aympat!ckou veľkory,sosťou, ktor ú táto cen
t r á lna muzikologlcká akciu t•oku beet hove
novsl<ýc;h osláv v čSSR našťastie nepostrá ..-
Wa · · 

Co nuplňalo a sústreďovalo pozonwsť ved
cov poč_as troch dni tl.'vanla ~Jympoz i álnych 
rokovam (29. VI.- l. VII. 1970)? Prednáš
ky. dl~kusie ako aj kuloärové debuty účast
nikov sa nies.ll v Zll íl~neni d.voch tematických 
okr uhov; boh to POJednama o Beethovena· 
vi- tvorcovi, Bcethovenovi-človeku a témy 
spojené s tzv. 1)mgangsmuslk. 

Spolu 16 refe rátov sympózia bo lo časove 
z;oradoných do týchto tematlcko-geograflc
}\ých okruhov: 
Pon delok 29. júna - Beethoven a Slovensko 
~eethoven a české zem e 

Utorok 30. júna - · Otázky Beet hovenovho 
š týlu ako tuké ho a ~o vzťahu k iným sk la
dateľom 

Streda l. júla - Občianske názory a vzťah 
_ Bee t hovena k svojej dobe. 
Skoda, že tento pôvodný projekt bol čiastoč
n~ narušený nQúčasťou n iek torých referen
tov ako l n iektorými technickými ťaž·kosťa
m!. 

Po otváracom príhovore Univ. prof. Dr. J . 
Ka·esánka (Bratislava) :.caznel \Ívodný refe
rtH Univ. prof. Dr. R. Szabolcslho (Buda
pešť), v ktorom sa aulor zamýšľal n ad p.rob
lematlkou bee thove novského bádania výcho 
doeurópskych kra jin. 

K téme Beelhoven a Slovensko nám sprí
stupnlla Dr. t. Ba llová ( Bratislava), nie sí
ce formou referátu, ale výstavy, výsle dky 
svojej výsk umne j pt·áce v oblast! beet)1ove
novského pramennóho materiálu na Sloven 
sku. Pre širokú ver ejnost sa tak naskytl<i 
zriedkavá prlležl tosť vidieť celý rad veľmi 
zau jlm avých a utentick ých dobových doku
mentov beethovenovského ku ltu na Sloven
sku, hlavne však v Bratislave (prvotlače, 
skoré opisy hraných Beethovenových diel, 
dobové Inventáre atď). O existencii n ových 
a zatiaľ neznámych údajov a charaktere do
máceho muziclrovania v r ezidencii grófa 
Esterházyho z Čeklísa informoval Dr. z. No
váček ( Bratislava) . Dr. Z. Hrabus say (Bra
tisl ava ) h ovoril k téme Beethoven a Liszt. 
Tre ba dúfať, že v pripravovanom s úbornom 
vydani všetkých prednesených referátov n e
budú chýbať prlspevky Prof. R. Kleina (Vie
deň ) a Dr. P. Poláka (Bt·a t islava) o Beetho
venových lllovenských priateľoch ·vo Viedni 

a skladateľske,i činnos(! Zmeškal'! , klore, 
žiaľ, na sympól:lu neQ<lwr: li. 
českí muzil<ológovia priniesli do Moravian 

rad nových fak tograf ických ú dajov o vzťa 
hoch re~rezentantov dobovej českej hudob 
ne j kultut•y, Oesliauet•a a Helda k [.., v. a ee
thovenovt - r e fe rovali Prot . M. Tat·antovä 
( Praha) a J . Proohhka (Praha), Zuujltnavé 
hol! tiež po11 trehy a úvahy o vzájomnom 
sklada teľskom spolupôsobení J, Bendu a Re j
chu ako predchodcov a spolutvorcov Beet ho
venovho štýlu; prednášal i Prof, Dr. V. Sýkora. 
(Praha) a Doc. Dr. J . Smolka ( Praha). Obo~ 
hetenhn Pľe českú h lstóriogt•a!iu SÚ tiel vý
sledky vý!ikum u vzťahov Seethovona k rnN>t u 
Libercu, Rpr ostt'tHlkova né níom M. H\thl\1 (Li
bet•ec), Doc. Pr. M. Cet•ný t..l pozot•ni l ntl po
stllvenie Eeeth ovena ako inšpit•ač l1ého <~:uro
ja hudby A. OvoN\ka 11 jeho doby. 

K vrcholným zážitkom p atril obzv lášť za 
u j ímavý a podnetný reťerát Doc. Dt'. H. Un
verrichta (Malnz). v ktot•om :'la autor po" 
kúsil o vynlf!dzen!e pojmu .. Umgangsmusik" 
ako takého o v jeho kon texte s hudbou ob
dobia k lasicizmu. Je len škoda, že autor 
ostal nielen charak terom predneseného prí
spevku, a le aj v možnej d iskus ii k téme 
osamotený. Pozoruhod né bo lo i spr acovanie 
problematiky vzťahu evolú cie zvukových 
možností k lav!ra k postupném u vývoju, zme
nám klavlrnej raktúry a výrazových pros
triedkov v soná tach L, v. Beo~hovena, pr(ld
nesené Dr, I. Ponlotowskou :~: Varšavy, k torá 
prečítala a j zaujlmavý refe rá t Prot or. z. 
Lissej (Varšava ) o vplyve Beethovenovej 
klavlrna j sadzby na tvorbu Chopin a. Rozpa 
čitý dojem zanechal problematický refr.rát 
Dr. M. Mal u ru- ( Opava), k t or ý mal pojedná
vať o otázke pochopenia Beeth ovenovej bio 
gr afie. 

Odmyto loglzovanle Bee thovena ako č loveka 
a občana s určitými politi ckými názormi a 
predstavami, sa stalo pred rnelom pozomosti 
refe r átov posledného dňa sympózia. K tejto 
tém e prednies li svoje príspevky Un iv. prof. 
Dr . J .. Kresánek, Dr. J. Marx (Bonn) a 
J . Albrech t (Bratislava). V tejto súvislos t i 
s i zvláštnu zmienku zasl uh uJe h lavne refe
rát Dr. Kt•esánka. 

Na záver môj ho výpočtu všetkých viac ,.či · 
menej h odno tných, prlnosných alebo podnet
ných referátov, ktoré na Il. medzinárodnom 
beethovenovskom sym póziu v Moravano ch 
odzneli, dovollm s l odvolať sa na dve hlavné 
myšlienky záverPčného pt•e javu tohoto sym
pózia, na slová j ednej z kl'účových osob
nost! súčasného beethovenovského bádaniu. 
r iaditeľa Beethovenovho archlvu v Bonne a 
človeka múdt•oh o mnohým! životnými skúse
nosťami, na Univ. prof. Dr. J . Schmidta-Gi:ir
ga. Bol to práve on, ktorý okrem zdôrazne
ni a závažného ct!cko-spoločenského význa
mu sympózia, zvlášť podčiarkol potrebu ďal
šieho dôsledného presadzovania , u pl atňova
nia a rešpll!ktovanla drobne.J, seriózne :j ve 
decko-výskumne j práce v bee thovenovskom 
bádani. Darina Múdra 

REPREZENTAČNÝ NASTENN Ý 
KALENDAR 1971 

Hudobný kalendár 
2. júl 

. 1920 narodila sa Ter ézl11 Hor á k o v á, koncertná umelkyňa, aliiBtllJit• 
ka Vysokej školy m íí"lckých umeni v Brfitlsln v~ ~ oo. výl'očlfl nar. 

6. júl 
1910 narodll sa l!:mll S q hUt'/, ijé)JlsltEI opory SNI), llGMILil l' vy~l\lllli~Jw 
nania Za vyn!IHijucu pt•iícu - (lQ, výnlč!e nt\1', 

7. júl 
18(10 na rodi l ~n (1\IIJtnv Mn hl e r. rwmuo l~ý hu clubný ~> l<l íHin lo ľ u dlt•i· 
fJOllt ('.Imro! 16, V. :UJU ) = llQ. Yýt'OČ !Q J)ijl', 

10. júl 
1635 na~·ou!l su Henryt< W l ll na w ~k l, poľijký hu~ll~ta tt hu!loPný 
f.lkla cl ateľ (umrol :n. Il!. 16!10) - 1:51i. výroč l tl n~t'. 
1885 narod il an Arnold F l ii g l. alovonsl~ý Ofl\ll' llÝ ~J)flvlik, rožltliit• fl 
prok l ada ~o ľ. ľo ijtííolu v ľl'&he ll v Mll~nu llOI čhn1nm NAt•rHlnóho tli~ 
vudla v l:lraLlsluve (YIU\'0 \ 20. XI. 19ti0) - ao. Výl'OČ!e IHII', 

25. júl 
1955 umrel l ijan k Ostpovtč O un a j o v~ k l J. ~ovll'!tllky hudllb ný uk.ln" 
d atel' (not·. 30. I. 1900 ) - 1(;, v,ýrtlč lo smrll. 

28. júl 
1750 umrel Johc1nn Sob11a tlan B a c h, voľký nemocl\ý Purokový hu \lub~ 
ný skladateľ ( na r . 21. III. 168!'l) - 220. výročie IIITII'tl. 

• Slovenskú spo ločnosť pro hua 
dobnú výchovu a Výskumný ús tu v 
ped agog ický usp oriadajú pre hu
dobných ped ~ gógov lel ný - štvor
dňový seminár hudobno-pohybovej 
výchovy, ktorý nad väzuje na pred 
chiidza;júcP seminfíre zamerané na 
tnod fl l'llizáciu vyučovania h udby 
Or f J:ovou mclódou. Na semin<íri bu n 
d ú prednášať poprední odborníci a 
uskutočni sa v Martino 24.- 27. au ~ 
guslil t. r. 

• Po úspechu minu loročného nit
r ia ns keho sem inára Pokroky v mu~ 
zikológll, rozhodla sa m uzikolog lc
ká S(1kc!i1 ZSS uspori adať II. roč
ník t e j lo akc ie v dňoch 21.- 23. 
seot. v Ban. Bystr ici na tamoj še j 
I<a tedre hu dobnej výchovy Pedago
gickej fakulty. Semináre sú určené 
h lavne mladým muzlkológom a 
hu dobným pedagógom z celého Slo
venska. Na program e sú nasledov
né témy: Hudobnó myslenie (prof. 
Jo:.ccf Kresánek), Zrod slovenskej 
hudobnej moder ny (d oc. Lad islav 
Burlas), Stav a ú lohy ctnomuziko-

PHEDÄM 

loglcl\óho bäctuulu no Slovon~ku 
(0. Eliichek). Teot'\lllt:I<O lWObl ~my 
d:l.ezovej hudby, obl as t i j ej využi
tia v hudobnej ped!1gogike (Ivan 
Po!tJcl iiak ) , Beelhoven a d nešok -
s tav beethove novské ho bádania na 
SlovC'nsku (Ľuba Ba llová). 

8 Gcmeinschafts ku lturwochen 
1970 (Spoločn ó kultúrno tý~dne) 
uspor iucta v štyroch e tapúch, a to 
od 22.-29. júla , 29 .. iúla ~ 5, au
gusta. oct 5,-12. augusta, 22.- 29. 
augusta Svojpomocný hudo bný 
s polo k Severného Bavorska v S& lz
burgu. Očastn ici sa prostredn!c
tvom pred nášok na jvýznamnejšlc;h 
odborníkov a účasťou na umelec
kých p rogramoch oboznám ia s n e
meckou, r akúskou a švajčia rskou 
hudbou ( l'udové piesne, ľudové t an
ce, staré a nové c irkevné a svet
s kô zbory, inštrumen tá lna hud ba 
pre symfonický orchester i pre ľu
dové nástroje, s h lasovou výcho
vou, hrou na flaut u zobcovú a 
Orff,Schulwerks) a rovnako aj s 
li teratúrou. 

vzácnu vyrezávanú skdnlu1 na noty. Číslo te lefónu 106-21. Bra tislitva. 
---~--- ···-- ""--··-·---··-·- ---·- ,.. ... ------··--- ---

Z obsahu 15. čísla, ktoré vyjde 14. a ugusta t. r. 

Meddnán>d ná beet fo ove rwvsl'á anketa e Nad n ovou s love nskou tvorbou 
O F olkló rne festivaly e No.vé prúdy v- amP.ri c lcom hudobnom divadle e ~ 
Jan Vodňanský: S ús mevom id iota a iné . . . e Country beat J. Bt·abca 
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Objednávka 

KRASY CESKOSlOVENSKA 
Obj ednávam záväzne . . . . . . . . ks reprezentač·ného nástenného ka le ndára KRASY 
éESJ<OSL.O\ 1~.N S KA liu rok 1971. Cena Kčs 50,- ( aj s dotlačou pri obj!)dnf'Jvkc nad 
50 kusov ). • 

Ponúkame vám reprezentačný nástenriý 13-listový farebný kalendár 
na rok 1971 pod názvom ,.Krásy československa" s nevšedným! zá
bermi pr írodných krás našej vlasti, vhodný pre zahraničnú i domácu 
t·eprezentáciu a propagáciu. 

Kalendár má rozmery 34 X 48 cm, vytlačený je na vysoko lesklom 
kri edovom papieri. Kalendárium je v štyroch jazykových mutáciách 
(slovensky, česky, rusky, nemecky) . 

Cena kalendára Kčs 50,-. 

Pri objednávke nad 50 exemplárov na spodnom okraji kalendára 
bez príplatku vyhotovíme prítlač s firemným znakom podniku alebo 
inšt ltúcie. Pri objednávke od 20 do 50 ks účtujeme za jednu prítlač 
Kčs 3,- . 

SLOVENSKA KNIHA, n. p. 
ul. gen. M. R. Stefánika č . 23 

BRATISLAVA · 

Kalendáre uám léiŠlite bez dotlače* ) - na spodnom okraji vyholov lo túto clo
tlač* ): 

- text: 

prik ladám vzorok emblému*) - razidlo* ) 

Kalendáre zaš li te na adresu : 

·---·----------------
účet uh radíme - inkasným pdkazom* ) - zlože nkou*) - dobierkou*) 

ŠBČS v 

číslo účtu: 

Dátum : 

podp is -- peč i a tka 

•) nevhod né prečiarknitc 



Sólisti budapeštianskej opery Anit a Szab6 a József 
Réti u hl:lndlouskej premiére. 

Z 
ävažným dramaturgický m činom Štátnej opet·y bolo roz

hodnutie uviesť cyklus preklasických diel, k toré sa za
tiaľ vôbec - alebo len veľmi zriedka- objav ili na prvej 

macľarskej operne j scéne. Prvým krokom na te jto ceste bola 
pred dvom a rokmi, vo všetký ch komponentoch veľmi vydare
ná inscenácia diela Claudia Monteverdiho z roku 1642 ln
coronazione di Poppea. Jednoznačne kladné prijatie tejto 
premiéry potvrd ilo správnosť zámeru a dodalo odvahu do 

~ ďalšej prá ce Pri výbere. nasledujúceh o č lánku reťaze sa 
_.. preskočila skoro Jedno s toročie a na program sa dostala 

~ baroková opera Rodelinda od C. F. Händla. Händlovo meno 
,A .te dnes späté pt·edovšetkým s oratór iami a málo sa spom!n a 
...._ jeho operná tvorba - na priek tomu, že pre scénické účely 
~ londýnskeho divad la sk lada te ľ na písa l vyše štyridsať diel 
:.,~ v talíans ko'm štýle opera seria Spomedzi n ich za najhodnot
F-'~; nejšie sa považuj ú t ri, a to Julius Caesar, Hodelinda a -

u nás t iež známy - Xerxes. 
Rod ellnd a je temná, úkladmi a intrigami prepletená d rá

ma fideliovského razenia, kde Rode lin da vyslobodí svojho ne
právom prenasledovaného manžela Bertarica - o bdobne ako 
Leonora Florestana. Tým sa stala táto opera prvým večne 
krásnym pomníkom manželskej lásky a vemosti pred Glucko
vým Orfeom a Beethovenovým Fideliom. Hu dba diela je nád
herná a úplne rovnocenná s najslávnejším i skl adateľovýrŕli 
1ratóriami. Pomalá predohra, vstupná ár ia Rodelindy, dueto 
iúčiacich sa manželov, furioso a siciliano Grimwalda - sú 
všetko drahokamami Händlovej bohatej dramatickej a me lo
dickej invencie. 

Rode li ndu u viedli v Budapešti po prvý raz už v roku 1943, 
!le vtedajšia atmosféra umožn ila len niekoľko málo repríz, 
takže široké obecenstvo iba teraz bude mať možnosť spoznať 
te nto skvost barokového obdobia. Onoho času dirigoval dielo 
mladý dir igent János Ferencsik a teraz, na zenite s vojej 
ume leckej dráhy stojí pri pulte zase on. Jeho štýlovo čistá, 
emocionálne h lboká a žiarivá in terpretácia na čele vynikajú 
ceho orchestra. je najväčším k ladom inscenácie. Na predsta
vení, ktoré som videl ·- bo la to tretia repríza - spievalo 
.,prvé " obsadenie. Hlasove a objemove veľmi náročnú titu ln ú 
h rdi nku vyt vára la Gabriela Déryová, ktorá na javisku SND 
hosťovala svojho času ako Leonora v Sile osudu . Bola to 
prvotriedna inter pretácia - napr iek tomu, že do určitej m ie 
ry bolo clt iť, že barokový oratórny štýl nie je pravou do

•• ménou umelkyne. Manžela Bertar ica, právoplatného král'a 
)~ Lombardie, spieva Gyorgy Melis svojím pekným .barytónom -
~ hlasovo a štýlovo presvedčivo. Z hlavnej trojice však naj 

d·okonale jšiu postavu vytvoril tenorista Jozsef Réti, ktorý 
v úlohe uzurpátora Grimwatda d okázal na základe svojich 

~ .,_, orat órnych skúsenost! majstrovskú interpretáciu postavy. 

= Z menších postáv ma zau jal hlavne barytón Sándora Nagya. 
: Péter Makai navrhol výbornú moder nú scénu a nädherné 

kos týmy. Mohutné, rustické kvádre tvoria pozad ie, ich po
~ . Joha a náznakové doplňujúce elementy sa menia podľa p o
- treby. Režisér András Békés vkusne a citliv o riešil proble-

= matiku oratórnej statičnosti, vytvor il pred stavenie adekvát
ne kvalitám Händlovej muziky. 

Jozef Varga 

Prehliadka bulharskej opernej hudby 
Ikonomova malo tiež svoje ne 
dostatky, k toré do určitej mie - · 
ry kompenzoval ·technicky pre- · 
cízny orchester. 

Rusenskä ' národná opera sa 
predstavila operou Most od A. 
Hajčeva a jeho baletom Haj
dušsk á pleseň a sviežou det
skou operou Ján Biblan od 
N. Gerova. 

Už samotná S·kutočnosť, že 
sa podarilo zorgan i zova ť dvad
satdňovú národnú prehliadku 
bu lharskej hudo bno-scénickej 
tvorby ( s účasfou všetkých 
štátnych op ier ) - má veľký 
význam. 

šesť divadiel (počas dvad 
siatich večerov ) poskytlo obe 
censtvu (ktorého záujem by 
mohli závidieť l kraji ny s dáv
n ou trad íciou v týchto žán
r och) a tiež st>motným muzi
kantom možnosť počuť, vidie ť 
i porovnávať vi:ičšinu bulhar
s kých hudobno•scénických 
diel, napísaných a inscenova
ných v priebehu 25 rokov. 
Keď sa vyl úči pä ť zo sied 

mich opier Paraškova Chadžie
va, ktoré sú jedny z na jhra· 
nejšich bulharských scénických 
skladieb, vidieť v ostatnom vý
bere úsilie zahrnúť rôzne mená 
s jedným-dvoma ti t ulm i, i to 
orientované viičšinou na tvor
bu posledných '>-6 rokov. pr í
padne i na sk ladhy kom pono
vané špeciálne pre pr<~hliad 
ku. 

J tld ine soťijskú opera. ktor~ 

preus UJvi la šesť vecí, mäla 
pes tre jší výbe r a zJhmul<~ d o 
svojho repcr loiJľll i staršiu 
opernú Lvorbu ako jE' napr!· 
kl ad · opera Mom.~ll od Ľubomí
ra Pipkov~ . (}(1 to ho isti'>ho 
aulora prPdviPcl li aj o p<:ru An
ti gona 4:\; dalej operu Iva jlo 
od Marin Gol<•minova a Maj-

strov od P . Chad.žieva. Veľký 
úspech m ali oba balety - Le
genda v jazere od Panču Vla
diger.ova a l'epesa Joanna od 
Ivana Marinova, ktoré krásnou 
inscenáciou a vyspelým taneč
ným umením a tiež hud bou 
čest ne zastúpili na prehliadke 
pomerne ma lý počet diel tohto 
žá nru. 

Po každej stránke bol ume
lecky na výške vokíilno-herec
ký kolek tív a orchester P lov
divske j náwdnej opery. Pred 
s tavili sa dvoma operami a 
to Ok radnutým lwnzulom od 
Dimova a ope rou P. Chadžieva 
lud gidia. Hodnotenie umelec
kej preh liadky Plovdi vskej ná
rodnej opery možno vy jad r iť 
s lovami : .. Zabúvala, aby po
účala - poúča lu, aby zabá
va la." 

Niírodné divad lo St. Make
donski sa preds ta vilo Domče
kom z kat·át od V. Bajčeva. 
dielkom, ktorÉ' nemožno cel
kom zaradiť do opere tného 
%!i lll'u, je to ~ kôr satir ickfl či. 
nohra so s pevmi. Ná roi:nejši<' 
IJII blikum uspokoj ilo pred sta
venif' kom1ckPj opery Milionár 
•ld Para:il•eva Chadžieva a 
Vcftr·hom v Sot:ii od Žul lE•
viho, Bogdana Kobačeva a Ma
riny Popovej . 

Varnenská opera predvi~!dl<J 
na prehli <1tlk•· opery >vojho ob .. 
ľúb<'ného autora Paraškeva 

Chadžieva - Rytier a ,Túlová 
noc a veľmi náročnú inscená
ciu opery Pod jarmom od D. 
Sagaeva. 

Starozagorské ná rodné di
vadlo, jedna z najstar ších pro
vincionálnych opier. zaradilo 
do svo jho repertoáru operu 
Jula od Kr. I<,j určijského, kto 
rú obecenstvo pr ija lo trochu 
skep ticky, a to pre nevýstižné 
hudobnodramatické využiti e 
Jibr f'ta. Pn~d ve d en ie · druhej 
opery lndže vojvoda od B. 

-e Súbor piesní a 
tancov červenej zás 
tavy Čiernomorského 
námorníc tva vystúpil 
okrem s lávnosti na 
Devíne 4. a 5. júla 
aj vo viacerých s lo
vens kých mestách -
v Trnave, Ban . Bys
tric i, Mat·tine. liu
mennom, Koš iciach a 
Gomhase lnt ( 6.-1.1. 
júla) . Súb or vznikol 
pred 35 roluni z ma
lej profes ionálnej 
skupiny a pos tu pne 
sa rozrástol na ume
lecký kolektív so 

Nepovšimnutých zost alo 19 
operiet a 3 balety, z ktorých 
niektoré mali veľký počet 
predstavenl a ná ležia p rávom 
k ,.súčasne j klasike" bulhar
ského hudobn o- scénického 
umenia. 

Rozalia Biks a El. Tončeva 
Preložila: L. A. 

speváckym i tanečným súborom, sólistami a vokálnym triom i kvar
tetom. Umeleckým vedúcim súboru je národný umelec USS R - skla
dateľ B. Bogoliepov. Súbor má v repertoári viac ako 100 plesní a 30 
tancov. 

Ospech 

l<onzervatoristov 

v Ottobeurene 

V dňoch 18.-23. júna 1970 zú
častnil sa Miešaný zbor Konzer
vatória v Bra tislave kon certného 
zájazdu na Europäische Begeg
rtung v Ottobeut·ene v NSH - v 
Bavorsku. Okre m Miešaného zbo
ru Konzervatória sa na festiva le 
zúčastnilo Bartókovo !{varteto z 
Budapešti, Maurice a Raymond 
André z P ariža spolu s Hedwig 
Bilg ramovou z Mníchova (hra na 
or ga n ). Mníchovský symfon ický 
orch ester so zborom z ZUrichu 
(p od t aktovkou dirigenta Fuch
sa) pred viedol Missu solemnis 
L. v. Beethovena. 

Samostatný celcive~erný kon
cert Miešaného zboru · v t amo jšej 
cisárskej s ieni mal d ve časti : 

V prvej polovici predniesol zbor 
diela starých majstrov: A. F . To
vačovského, Fr. Rossellího, F. 
Ane.ria, J. Arcadelta, J. Ga llus
Handla, W. A. Mozarta, lv!. Sch. 
Trnavského, G. Manottiho, F. 
Poulenca a B. M. černohorského. 

Náplňou druhej polovice (pred
nesenej v s lovenských ľudových 
krojoch) bola slovenská, ukra ,jin
ská, estónska a nemecká ľudová a 
umelá pieseň v úprave popred
ných s lovens kých a cu dzích s k la 
dateľov (Eugen Suchoň, Zd. Mi
kul a, O. F~renczy, M. a A. Moy
zes a iní). 

úspech zboru na festivale pred
stihol očakävanie. Organizátoľi 
a oficiá ln a krit ika hodnotili výkon 
zboru ako vrchol festivalu a vy
s lovili želanie počuť h o opäť na 
budúcich fes tivaloch. Len ťažko 
sa dali presvedčiť, · že členovia 
zboru n ie sú školenými spevák
mi, ale žiakmi nespeváckych od
borov. Vyňatok z kritiky: (Men
ni nger Zeitu ng čls. 139 z 22 . . 1ú
na 1970 - JMV) .. . . Dirigent Kri
žan viedol zbor tak, akoby hral 
na organe. Svoje predstavy mo
ho.! p recízne stvárňovať po vše tl. 
kých stránkach t ak, ako s i p r!liľ, 
so zborom veden ým a spievajd
cim s pamäti, so zborom <liscipli
novaným ako po s tránke dyn a
mickej, variabilnej i rytmickej. 
Úspech v preplnenej cisársl<ei sá
le bol vefký. Päť p rítlavkov pre• 
dlžilo koncert, a le zborová tech
nika nezaznamenala 'liadnu úna-
vu .•. t' 
účasť zboru na fes t ivale s ledo

vala dva h lavné c iele: ukázat' vy
sokú úroveň s lovenskej hudobnej 
kultúry, školstva a demonštrovať 
vzťah našej mláde~e k vlasti , jej 
š iroký rozhľa cl vo svetovej, do
mácej, star!íej i najnovšej hudob
nej tvorbe, čo podľa vyjadrenia 
organizátorov festivalu chýba ich 
mládeži. 

Zbor s plnil cie ľ podľa očaká 
vania a preuk<íza l opodstatnenosť 
j eho vyslania na festiva l. 

Ján Janičkovič 

Predchodca Salzburger Festspiele 

(f. Dňa 15. ~ú in vystlí~ili v •·· !•• S\o•!C•nske:i [ilharmó
nit• .:.•::r _, ·.v"'tí um ~lti , zn'.:nl n :l v:;;)tl:ých pia tich kon 
lin~::t.och pocl menom . 1_rl3 P:: r I!JI!a)IO". Ich repct·toár 
sa ; 'dad[l z p:tr<'!J'.la •·<·\ ýd 1 nú~od ;J.'jch piesní, vlastných 
s l<l'.' tllr.h a /o sv•l;r ·· .. n ;·dl u J·::uľ-!Cm známych a popu
i iruvch pie~·;''· ľ ·: .. ,~ · ~·~1., l! vy~f(!'i,>>Ji • už v 6:\ š tátoch 
a o. · i. konc"rh·'a l ;; j preti an!Jilckou kráľovskou rodi
UJH, IJI'Ni ll~ ·r ! : r:1 •:wliets':ym prcrnié•·om Chruščovom, 
D ~ GauihJI11 a 11rc.! hohJnti.s1•ou l<ráiovnou Julianou. 
,.lilavou" sti;;or.l i t! Luiq Al'}et·to del Parana - vedúci 
skupiny, vý!Jorný gitari'lt a a vtipný lwnferen ciér. Na 
s nímke - Los P~II'<HJ Uayos. 

/Jr i poctwaní Mozartovej hudby sa nevdoj ak pre nasame o due storočia dozadu a v dw:lw su nám uyba· 
v uje kolor it v tedajšej doby. Nebude pret o pre našich i'ilateľou nezaujímavé, doplniť tento kolori t niek torý . 
mi detailanu z Mozartovho rodisku - Salzb Ltr {l!t, kde po pro(! raz honosne a veľkolepo uct ili svojho ueľ . 
ké/to r odáka slávnostným vdhale11ím jeho sochy v septembri r oku 1842. Bolo to dielo mníchovského so
chára schwanthaleru. 

Pri slávnostnom odhalení boli prítomní aj obaja Mozartcivi synovia. St ar ší Karol bol cisárskym !íétovní
lcom v Miláne. Mendelssohn si naňho takto :;pomína: .. v Taliansku som · sa zoznámil s veľmi m ilým pán om 
Mozartom, ktorý je tam úradníkom, a le srdcom a dušou huctobnikom. Človek s i ho hneď od prvej chvíl<' 
m us! obľú biť." Mladší syn Wolfgang Amadeus bol hudobníkom z pouolwúa. Žil a uyučoual 11 Poľsku. 

Pomník pos tavili na býualom Michalslcom, dnes fvlozartouom náme,~tí. Predt lim však museli odstrániť 
t zv. Michals/,;ú studňu. Pri jej odstraríovahí objauilt due rímske mozaiky. k t oré museli staro:;tliuo konzer
vovať, čím sa slávnostné odhalenie pomníka oddialilo o celý rok. 

Slávnostný sprievod :;a tiahol lttic:ami mesta, na chuííu :;a zastaví/ pred r odným domom Mozartovým 
a zúčastnila sa ho n ielen miestna honor ácia a obyvateľstvo Salzburgu, ale aj slávni hudobníci a "ľudia 
okolo hudby" z celého sveta. Pred pomníkom pr ed n iesli viac alebo menej sláunostné reči a zbor zaspieval 
slávnu kantátu, ktorú skompono·val Mozartot: ~11n Wolfgang na motívy ot covej opery Titus. Do nadšeného 
jasotu prítomn(Jch sa mie.~ali clelooé salvy a fan fáry. 

Vecer sa konal slá t.mostný /concert, k t or ý sa začal predohrou k opere Titus a pokračoval ďal.šími Mozar
t ov!imi die/anu . Oslava pol.:raéouata do rána falcľo!!ý mt spr ievodnu, ohňostrojom ct ne viazanou záliauoLc. 

Takto t eda vyzeral prvý mozartovský fe.~Li l!cl/ o Salzburgu pred oyše 120 rokmi. Bola t o aká:;i predohra 
budúcich slávnych Mozartových jesti ualou, ktor é sa od r ok!t 1920 každoročne usporrtdrívajiÍ v Salzburgu 
a vošli clo dejín hl!dby a do nášho povedomia ako dôstojný hold veľkému salzbur skému rodákoui. 

Preložila : - b-
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