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~epďie je 

neo. de hádzal 
Nedávno som hovor ila so študentom, 

ktorý pred ntekoľkými mesiacmi sedel v 
aule univer ·: ity a dr žal hladovku. Zrejme 
vt t?dy presne vedel, prečo t ú hladovku 
neprer ušil, prečo sa nechal obzeraf ná
ho{inými a dobre nasýtenými občanmi, 
ktorí síce sympati zovali s akciou mla
dých, ale prechádzk u k u "hladošom" si 
mnohí z nich naplánovali ako zvláštny 
duševný zákusok. Možno pre v lastné po
silnenie. Pravdaže - pre j edno i dru
hé . . . Hovorila som s týmto m ladý m člo
vekom o veciach tak nepolitick ých ako 
je hudba a vôbec ma neprek vapilo, ak na 
záver povedal: "Hudba ma ešt e zaujíma. 
,To áno. Ale o pol it iku už v život e ne
zavadím. Všetko je zbytočné." 
· Nepýtala som sa ho ďalej, čo a prečo 

by malo byt zbytočné. Trochu som ho 
chápala. Ale, žiaľ, ak sottt ho chápala j a, 
asi by sa podobné porozumenie nenašlo 
u druhej str any. Možno preto, že ja si 
vôbec nemy slím, že " všetko j e zbytočné" 
Už len pret o, lebo ... pokiaľ človek žije, 
dúfa . .. To poznáte. Dúfa, že prežije, 
myslí si, že raz vst úpi do dní, v k torých 
nebude st rach a neist ota, že spozná ži
vot, v k t orom j e nič iné i ba k r ása a všet 
ko j e krása . .. Je t o utópia, ale hovorím 
- pokiat človek žije ... 

Chápala som študenta, lebo m ladost ie 
nekompr omisná a r ýchlo sa sklame. Äž 

_r~ršie iu roky naučia nerezignovar. 
Možno preto, aby síce nežila podľa m~a
dých ideálocJ .• ale napriek tomu žila na-

. plno a bola vnútorne slobodná, k čomu 
netreba avíZOIJané heslá a vyhlásenia, ale 
vlastnú pot r ebu prekonaf samého seba a 
svoje okolie. 'samozrejme, k uskutočneniu 
toho v~etkého treba mat r elatívne pri 
jateľné prostredie - a t eda aj ist ú von 
kajšiu slobodu ( ako ináč nazva't stav, 
v k torom sa netreba bát' o budúci deň?); 
ale, zase opačne: poznáme - my všetci -
ludi, ktor í nebudú bez vnútorných pút 
ani vtedy , k eby i ch ži vot hojdal na vy
snenej h ladine pokoja a rozhľadu - bez 
občasných životný ch pltíští a blata. 

{ Je pohodlné hovor U o tom, že máme 

l Sl!oje vnútorné skrýše, do k tor ých sa dá 
zaliezf a ignorovať svet. Pre n iek oho j e 
to rodina, pr e iného príroda a ďalší sa 
sýst r edí na večné hodnoty umenia. Jeden 
významný predstaviteľ slovenskej kultúr y 
vyhlásil v t .Qchto akýchsi nijakých dňoch: 

"Spisovatelia už dl!to suplovali politiku. 
Kto bude suplovaf umenie, liter atúr u?" 
Ono, možno má pravdu - ba cel kom na
is to, v jeho reči je cel á pr avda, k eby . .. 

1 Veď - ide o tie k eby, o rozp,ot· a večný 
st•ár medzi poslaním umenia a občian

skym postojom.' Niel en spisovatelia sa po
pálili. Tá veľká nechut k angažovaniu je 
tu možno ešte z pamätných päťdesiatych 

r okot!, alebo - z pozostatkov a následkóv 
tej doby, v ktorej nielen slová, ale aj t ó
ny a farby mu.~eli h ovorif frázami alebo 
ich podporovať. Mnohým sa to vy pomsti 
lo, ale to je iná vec. K t o iný ako človek 
umenia by mal vediet, k edy sa m tt s í ho
voriť a kedy t r eba rad~ej ml é a ť? I st e 
že, n ik to nebude supl ovat umenie a j a 
chápem obavu. k t or á je vysl ovená v ha
retn·edených r iadkoch, ale neviem sa s ňott 
celkom zmieriť , neviem . . . 

Je podivné, že pr áve v t ej t o "akejsi 
nijakej" dobe sa mi dostanú do r úk no
viny a ja čítam slová jubiluj úceho a ži
votom por iadne vyo bracaného spisovate
ľa B. Hrabala : 

.... . treba sa nebá ť a ísť nad uda losti, 
pri k torých tuhne kr v, iróniou a h umo
rom. Lepsie je neodchádza!, na kríd lach 
strachu v eša ť s ebe a Iným závažie a tváriť 
sn pritom, že sme vyhrali mil ión." 

Stí t o pekné vety - hlavne tá posledná. 
Pri jej opätovnom čítaní sa u t vrdzujem 
v tom, že nič na sve t.e n ie j e zbytočné. 
A k t ovie - možno aj tá r ezignácia, v kto 
r ej sa topia desiat ky múdrych hláv, je na 
niečo dobrá .. . Pravda, o t om môže veľa 
rudi pochybovať. Ale fiW]U na to právo. 

Terézia Unfnyová 
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Hudba a ekonomika 
Úv<:~ha o hudbe a ekonomike, 

resp. o ekonomike hudby mô
že sa na · prvý pohľad zda ť 
konjunkturálna, inšpirovanú 
početnými dis kusiami a me m l; 

početnými konkré tnymi činmi, 
súvisiacimi s "pllž!vou" refor
mou nášho národného hospo
dárstva. Skutočnos ť je t rošku 
iná - o ekonom ike umenia a 
teda aj hudby sa u nás zača lo 
hovori ť s kôr než o ekonomic
ke j r efo rme. Už roku 1966 sa 
prija lo vážne uznesenie a o rok 
neskôr i vládne vyh lásenie o 
potrebe vypracova ť nový mode l 
ekonomiky kult úry. Bolo to v 
č a se, keď sa nanajvýš hovo
rilo o "zdokonále nom s ysté me 
riadenia ná rodného hospodár 
stva". Kultúra a umenie teda 
opäť predbieh ali, žiaľ bez vi
diteľnejšieho efek tu. Tento 
pre ds t ih skôr s igna lizoval na
rasta júce napä t ie· medz i rastú
cimi nárokmi rozvíj a júceho sa 
umenia a neprime raným i mož
nosťami čoraz väčšmi stagnu
j úceho národného hospodár 
s t va. Tento základný fakt a fak
tor de termin u,ie a dramatizuj~? 
všetky naše úvahy nielen na 
úrovni praktických opatrpnf 
vyjadrených rozpočtami, dotú 
eiam i, s ubve nciami atď., ale i 
v rovi ne teoretického mode lo
va nia opt imál ne ho vzťahu 
umenia a ekonomiky. 

Len pre čisté svedomie 
chcem dodať , že to nie j e ;je 
diný ,,špecifický" rys, ktor·ý m 
zaťažuj eme naše úvahy. S tt·a~í 
tu dodnes obava z nedostatoč
ne citlivého prístu pu ku skú
maniu proble matiky, pre kto:·(l 
sme ani nie t ak dávno ma li 
jednoduchý recept , odvodený 
zo vzťahu základne a nadstav
by. Recept, k torý v praxi vie-

dol k vu lgárnomat er ialis t ickým 
náhľadom i opat re niam. Vra 
cať sa k nim pod titulom ana
lýz vzťahu medzi umením a 
ekonomikou nechceme, s kôr by 
sme sa na základe tohoto de
d i čstva muli sta ť obozret nej
šími. 

O čo t eda· 1de? Vyjdime z 
banálneho · konš tatovania, že 
súčasná hudobná kultúra pre 
s voju exist enj:iu pot rebuje pe
niaze, veľa peiíazí z verejných 
prost riedkov. V tej is te j hu
dobnej kult úre však existuj ú 
oblasti, k toré samy tvoria nie 
zanedbateľné · f inančné zdroje. 
Na jednej strane teda ras túca 
závislosť a nároky na c~lospo 
ločenské zdroje , na druhej 
str an e big business (v USA j e 
show bus iness čo do výnosov 
na 4.-5. mieste hneď za ta 
kými gigantami ako sú petro
lejárstvo č i automobilový prie
mysel) . J edna i d ruhá zložka 
pat ria k hudobnej kult úre sú
časnosti a aj keď medzi sfé
rou "vážne j" hudby a medzi 
hudbou .f:ungujtícou v r ámci 
"masovej" kultúr y j e podst at 
ný r ozdiel, nechýbajú tu i roz
ma nité spoj ivá . Oblasť hudob
nej kultúry je teda po<lobne 
ako celá kultúrna sféra z hľa 
diska ekonomicl<ých faktor ov 
vefmi protirečivá . Niekde pla 
tia t rhové vzťahy, inde ich 
uplatnenie znamená ortiel s mr 
t i (staN sp omenúť pr·evádzku 
oper nÝch diva di ~l. i:i symfonle
kých o rches t rov). 

Pmblematika, ktorú som tak
to letmo pripomenul, nie j e 
snmozrejm1~ r.ašou š pecialitou 
:"Jajvypukle ;jš ie sa ob:iavu;ie vo 
všetkýc h vyspe lých kt-a;j inách, 
no zápasia s ňou i rozvojové 
zeme a pre to nie d iv, že sa o 

neJ čôräz častejšie a intenziv
nejšie d is kutuje i na medzi
národných fórach. Svedčia o 
tom najmä rozma nité poduja
t ia, k toré organizuje UNESCO. 
Náš podie l n a nich nebol do
ter az ve ľmi výr azný a preto 
treba ako signál zme ny k lep 
šiemu privltať nedávno zverej
nený elaborát Model ekonomi
ky kultúry. Tento materiál vy
pr acovala sk upina expertov, 
združených okolo Výskumného 
ústa vu kultúry a verejnej 
mienky. Výsledok ich pr áce si
ce vonkoncom nezodpove dá 
očakávaniam, aké s novým mo
delom ekonomiky kult úry ne 
vyhnut ne spájame, no i tak j e 
reálna nádej, že Model ekono
miky kult úry sa stane podne
tom k solídnemu r ieš eniu na 
naj výš ak tuálnych otázok. To
mu nechce protirečiť ani.. kon
štatovanie, že pô jde o r iešenie 
problémov, ktoré sú nesmieme 
komplikované a pre ktoré má
me nedosta točne spo.ľah livé vý
chod iskové info rmácie. 

Spomen iem aspoň niektoré z 
nich. Cen trálnym problémom 
sa mi vidí byť otázka miesta 
., ~ ysoké ho" ume nia v súčasnej 
kultúre a z toho vyplývajúckh 
närolwv tohoto vysokého ume
nia na spoločenské prostried
ky. Socialistické kra j iny ako 
prvé dek larovali svoju zodpo
vednosť za zabezpečovanie ma
teriálnych · podmie nok pri:' roz 
voj tejto sfér y. V<ľaka tomu sa 
aj u nás nebývalým spôsobom 
rozvinula profes ioná lna ltudoll
·ná kul túra. Medzičaso·m ·sa 
vf;al< ukú:~;ali i ťažkosti. Spo
maľu .i >.' · tem po tvorby národ
ného dôchodku s pôsobuje, že z 
neho pre pr ofesionálne hudoh
né ume nie síce ukraj ujem!:' i 
naďa lej značný krajec, no t en
to ;ie s t ále ·menš í v porovnani 
s vyspelými k api ta listickými 
l< ra j inami. Najle pšie to vidno 
v hudobnom živote, kde pre 
stávame dt·žať krok s hono
~á~?vými nárokmi svetovej 
spiCky, a preto sa stávame čo
raz väčšmi provinciálnymi To 
však nie je jediný rozpor me
dzi deklarovaným zámerom z 
celosQoločenských prostriedkov 
dotovať fungovan ie "vysokého" 
umenia, kde an i ekonomická 
refor ma nedovol í upl atniť t rho
vý mechanizmus. Rozpor tkvie 
~ v nesplnenom predpoklade, 
ze medzi masovou kultúrou a 
vysokým umením nie .ie zásad
ný rozpor a že každý náš ob
čan sa skôr či neskôr bude 
môcť podieľať na plodoch ume
lecky najnáročnejších. Tvrdá 
realita umeleckej praxe tieto 
predpoklady vyvrát ila, no na
miesto nich n emá me le pšiu a 
hiavne . fundovanejš iu koncep
c iu, k torá by vecne zdôvodnila 
nevyhnu tnosť poskytovať znač
né celospoločenské prostr iedky 
na umenie, ktoré je a nadlho 
zostane dosť výlučnou záleži
tosťou. 

Takáto koncepcia je ovsem 
ne vyhnut ná vt edy, keď chce me 
načrtnúť progresívny model 
ekonomického zabezpečovania 
umeleckej činnosti , r esp. vy
jadriť oprávnený nárok na po
diel na národnom dôchodku . Je 
e vident né, že nároky umelec
ke j s féry sa mus ia korigovať 
.Jednak r eálnymi možnosťami 
~poločnosti, jednak predpokla 
danými tre ndmi vývoja samot
ne j umeleckej s féry. V tejtg 
dr uhej rovine sa však pred
bežne pohybujeme na veľr:n i 
tenkom ľade. Vieme iba toľko, 
že ži jeme dobu, v k tore j sa 
zre jme veľmi l.'ad ikálne zmení 
štrukt úra kultúrneho diania 
t ~o·orby, reprodukcie i konzu~ 
mu. O s mere a rýchlosti tých
te zmie n môžeme vyslovovať 
len odhady, čo nesmierne l<om
olikuje konkr étne rozhodova
nie. Spomeňme aspoň jeden 
príklad za mnohé : v celom 
československu t rpíme alar
mujúcim nedostatkom kon-

5. 

certných siení. Vyst avba no
vých je - resp. by mala byť 
- dlhodobou investíciou, k torá 
značne zaťažuje n aš e konto. Ak 
budeme vy,chádzať z dnešných 
daností, stretnú sa• pr i rozho
uoy,ani napríkla<l t akéto pro t iw 
rec1vé momenty (možno pre• 
chodné , možno t rvalé): značný 
pokles záujmu o koncer t né 
umenie, rastúca ponuka zo 
strany domácich umelcov, me
niaci s a spôsob konzumu kon
certného umenia i v koncert
nej sie ni a z toho vyplývajúce 
nároky na nové a rchitektonic
ké riešenia, rozpor m edzi sna• 
hou o maximálne náročné po- · 
žiadavky na účelovosť kon 
certných sie ní a spoločenským 
t lakom na viacúčelové stavby, 
nevyjasnenos t lokalizácie no
vých siení (historické centrá, 
nové · aglomerácie) atď. Len 
r:; re spestr enie pripome niem. i'e 
nedávno Herber t von Karajan 
nástojčivo proklamova l potrebu 
prísne jednoúčelových , akus
ticky dokonale r iešených koll 
cer t ných sie ní. Tieto s ály by 
sa mali stavať pre ge nerác ie. 
o ktor,ých v dôsledku vplyvu 
masových komunikačných pr o
striedkov m usíme predpokla
!.l u ť, že budú už v puberte na 
hluchlé! Akustické finesy 
tycht o dokona lých siení im te 
da budú neprís t upné. 

Tiet o poznámky ne chcú sta 
vať úvahy o ekonomickom m o
de li k ul t úry do s ve tla akade
mických hypotéz. Skôt· by mali 
oripomenúť, že tak ýto mode l 
sa nemôž!' zaobísť bez ve.I:m\ 
h lb?ke.i analýzy základných 
pron!emov súčasnej hudobn c·j 
~~i túry ( jednu z hlavných prí ~ 
cm ne us polwjivého výsledku 
akým je Model ekonomiky ku l~ 
túry, vidím v ·absencii pracov
níUov · z umeleckej oblasti pri 
;ieho vypracúvaní). Previzio
nisticl<é úvahy v t e jto sfére sú 
p~i~odzene sppjené s veľkým 
n zikom a zna cnou schopnosťou 
odpútať sa od trad ičných pred
s táv a syst émov. Verme však, 
že s a aj u nás t akito pracov
níci ná jdu. 

Modelovanie optimálnych 
vzťahov medzi umenlm a eko
nomikou malo by pritom po
pri dlhodobej koncepčnej čin 
nosti viesť i formou e xperi
mentu l< zásahom do t er a jše j 
PI'axe, ktorá v mnohom ohl'ad~ 
protirečí r eálnym ná rokom i 
možnost iam. Mám na m ys li 
napr. problémy skf.!točnej s a
mosprá vy umeleckej sféry, 
ktorá bola opätovne deklaro
vaná,_ no s labo r ealizovaná, 
pr oblemy dem onopolizácie, 
komplexného ponímania kult ú
ry a j ej ekonomiky atď. V sú
vislosti s komplexným chápa
nim kultúry stá!o'by za to pr e
skúmať, ako by vyzera la eko
nom ika kult úry, keby s a pos u
dzovala spolu s e konom ikou 
kultúrou vyvolaných činností. 
Keby s a na financo~anie ume
leckej činnosti použ ili zdroje, 
ktoré produkuje nielen ume
ním vyvolaný priemysel, ale f!;j 
napr. výroba rozhlasových a 
televíznych prijímačov, gramo-
fonových prístrojov -. td'. ---1 

Napokon : oblasť ekonomiky l 
je oblasťou inves tícií. V eko- l 
nomik~ kult úry by bolo t reba / 
prednostne riešiť a konkrétne 
zabezpečovať t en typ investí· 
cií, ktoré najviac zanedbávame 
- inve stíc ie do estetickej vý
chovy. Ak všeobecne platí, že 
invest ície do výchovy a vzde
la nia sú najefektívnejším dru
hom investícií, malo by to pla -
t i ť i v našej sfét·e. Neslobod-
no t otiž zabúdať, že reálnosť 
nárokov umeleckej sféry na 

. spoloče.nské prostriedky · limi
t uje nielen celková úroveií 
spoločenského produktu, ale aj 
možnosť spoločenskej r ealizá
cie ume leckej tvorby. A tá j.e 
v rozhodujúcej mier e · závislá 
od úr ovne umeleckého vzdela 
nia spoločnosti. 

' 



Začal by som niekoľkými spomienkami z Čiech. V drfoch 10. 
a ll . marca som bol prítomný n<,t koncerte českého spolku pre 
k omornú hudbu, kde ríčinkovalo Slovenské kvarteto. O tomto 
ko!1~erte by sa dalo všeličo napísať. Napr íklad to, že moje 
Slačtkové k varteto op. 2 si pr išiel vypočuť po 38 rok och môj 
drahý priateľ Juan Ballo, k torý už ináč na koncerty nechodí.. 
V dňoch 19. a 20. novem br a 1968 hrala K lá ra Havlíková v Sme
tanovej sieni v Prahe s :Jr chestr om EOK moju Rapsodickú suitu 
pre T.·lavír a orchester. Na okraj tohto koncertu by nezaškodilo 
poznamenat, že bol napr iek vzrušenej atmosfére v dôsledku 
študentského Urajku vynikajúco navštívený. Do tretice spo
meniem premiéru Sv.ätopluka - opät v čechách, a to 29. októbra 
1968 v Olomouci No tieto - pre mňa tak vzácne udalosti -
nespomínam iba preto, žeby som bol na nich osobne zaintereso 
vaný. Chcel by som zdôr(lzniť, že všetky tieto podujatia sa usku
točnili po attgustových dňoch a po uzákonení federácie. Okol 
nosti. ktoré som L' súvislosti s nimi uviedol, sú možno zaujímavé 
pre kronikára, ale spomínam ich preto, lebo srí z hľadiska dneš
nej situácie mimo,.iadne významné. Myslím hlavne na reakciu 
česk~ch kolegov a obecenstvq na slovenských umelcov - práve 
v srtčasnej dobe. Nesmier ne tutujem, že nikto nezaznamenal 
slová, ktoré od:meli z úst Aloisa Hábu i iných na klubovom po-
. ~edení, že nikto nezachy-til vety, ktoré adresoval K. P. Sárllo 
Slovenskému kvartetu, keď mu odovzdával Cenu SčS, že sa 
nezaznamenali srdečné pr ípi tky po predstavení Svätopluka 
v Olomouci. Neboli t o iba prejavy sympat ií k slovenskému skla 
dat~ľovi a k slovensk ým k oncertným umelcom. Boli to politiclcé 
,preJavy a výraz vr elej náklonnosti českej verejnosti voči Slo
vákom. Ak sa dnes r ozširujú f ámy, že Ar~gust stmelil čechov 
a Slovákov, ale že nám vraj česi nemôžu odpustiť prechod k sy
metrickému modelu po vzrušených dňoch minuloročného leta, 
nuž musím z vlast nej skúsenosti kanštatovať, že ani v Prahe, 
ani rJ Brtte, tobôž v Ol omouci som nezbadal absolútne nič, čo ~ 
by t!l~o domnienku potvr dilo. Naopak! Vrelé sympatie, ktoré 
mlade] slovenskej kultúre prejavovali česi od jej vzniku, trvajú, 
ba sa stuprfujú. Zelal by som si iba, aby tomu tak bolo nielen 
v kult!lmej oblasti, ale vo všet k ých úsekoch nášho života v spo
ločnej vlasti. 

-ť5akáme odpoved'-----: 
od ,predsedu Zväzu slovenských skladateľ.ov - národ
ného umelca Alexandra Moyzesa 

V rezolúcii, ktorú prijal mimoriadny zjazd Zväzu sloven
ských skladatel'ov, sa ukladá orgánom Zväzu, aby ,.dali 
podnet ku stretnutiu s predstavitel'mi ostatných tvorivých 
zväzo.v s cie-l'om prerokovať súčasnú politickú situáciu na 
Slovensku a zau jali k nej stanovisko". Vzhľadom na to, 
že tento bod rezolúcie je vzhľadom na súčasný stav po
litickej -situácie u nás stále aktuálny, radi by sme vedeli, 
či PlielisElpnlcJvo ZSS predložilo t ento návrh ost atným 
umeleckým zväzom a ak áno - kedy s a bude realizovať . 
Súčasne si myslime, že podobné stretnutie by bolo zaujl
mavé nielen medzi umelcami navzájom, ale aj v konfron
tácii a plodnej diskusii s niektorými poprednými predsta
viteľmi našej súčasnej politickej r eprezentácie. - R-

Marián 
Vanek1 

Hudobné 
vynálezy 
storočia 

l. 
(O bt-aktovka) 

.Jedným z posledných vynálezov, ktoré od základu otriasli 
hudobnýmt kruhmi, je obrátená dirigentská taktovka (takzv. ob
taktovka). Priznám sa, nebolo ľahko vynájsť tento pozoruhodný 
vynález, ktorý Iste uľahči prácu našim dirigentom. Boli to dlhé 
týždne ťažkej a zodpovednej práce, pokým som objavil obtak
tovku. 

Doposia!' sa použíVItla obyčajná t aktovka {vid obrázok, oby
čajná taktovka pod p!s menom a}), ktorá bola hore tenš ia ako do
le. Dirigent taktovku držal za hrubš! koniec a vopred volenými 
pohybmi . ňou dirigoval orchest er. Môj vynález má opačnú funk
ciu. Obtaktovka [viď obrázok pod p!smenom b)] je hore hrubšia 
ako dole. Dirigent drž! taktovku za t enši koniec, čím má ruku 
vyváženú. Obtaktovka odstraňuje únavu z dlhého dirigovania 
S obtaktovkou môžete dirigovať í tie najd lhšie a najnáročnejšie 
koncerty. Výhoda držania obtaktovky za tenší koniec je i v tom 
že nesvedomitých členov orchestra môžete napomenúť l mler 
nejšim úderom obtaktovky po zátylku, čo boli viac, ako by st e 
dotyčného udreli obyčajnou taktovkou, ktorú by st e držali za 
hrubš! koniec. Obyčajná taktovka by s a vám po údere zlomila. 
čo pri obtaktovke neprichádza vôbec do úvahy. Pre tento úče l 
sa môžu obtaktovky vyrábať i z oceľového mater iálu. Pomocou 
obtaktovky zvýšite disciplínu v orchestri a so zvyš ovan!m d!s 
cipl!ny stúpne určite l umelecký výkon. 

I<aždý dirigent, ktorý chce zrýchliť s voj umelecký rast, po
užíva obtaktovku! Obtaktovku na každý dirigentský pult! 

• šestnasty ročník medziná
rodnej speváckej súťaže v ho
landskom meste Hertogens
bosch uskutočni sa v dňoch 30. 
augusta - 6. septembra. Sú
ťaží sa v t roch odborGch: oper
nom, oratoriálnom a piesňo
vom. Veková hranica pre 
účastníkov j e 33 rokov. V po
rote zasadnú ! významn! spe
váci ako Maria Stade r, Anton 
Dermota a predvojnový č len 
operného súboru SND .(dnes 
sólista londýnskej Covent Gar
den) Otakar Kraus. 
• Druhý najvýznamnejši an-
9lický opern.Ý súbor - londýn
ska Sadler's Wells Opera do
stane od janu.ära budúceho ro 
ku nového šéfa v osobe 13-
ročného dirigenta Charlesa 
Mackerrasa. 
~ Novú inscenáciu kompletné
ho Wagnerovho Prsteňa Nie
belungov naštudoval v mnl
chovske.i Bavorskej opere re 
žisér Glinther Rennert. V hlav
ných úlohách vystúpila celá 
plejáda významných wagne
rovských spevákov súčasnosti 
- Birgiť Nilsson, Jean Mad·e!
ra, Hildegard Hillebrecht, Theo 
/\dam, Gerhard Stolze, Franz 
Crass a Jean Cox. 
• Tzv. "Malá sezóna" v Bull 
nos Aires bola toho ' roku ve
novaná d ielam majstrov obdo
bia klas icizmu. V divadle San 
Martin odznel Pergoleslho Za
milovaný brat, Picciniho Cec
china a Dobrá dceruška, Scla
marellova Marianita Llmena a 
Mozartova Záhradn!čka z lás
ky. e V Dortmunde sa v októbr! 
uskutoční európska premiéra 
opery amerického skladateľa 
D. M. Levyho Smútok pristane 
Elektre, komponovaná na ná
met svetoznámej dramat ickej 
trilógie Eugena. O'Ne!lla. Pre
miéru pripravuje dirigent Wil
helm Schlichter a režisér Ha ns 
Hartleb. e Bavorská štätna opera z 
Mníchova bude v novembri 
hosťovať v š tokholme. Zo svoj
ho bohatého repertoáru uvedie 
!la škand inávskom zájazde ok
rem Paisiellovho Barbie ra zo 
Sevilly a Offenbachových Hoff
mannových rozprávok aj novú 
:;peru Jána Cikkera Hra o lás
ke a smrti. e Popri celom rade promi
nentných sólistov (Stella, 
Gr limmer. Monaco, Konya) a 
súboroch Ópera-Comique Par is. 
1 eatr o Comunale Bologna zú
častni sa mäjového operného 
festivalu v západonemeckom 
Wiesbadene i opera Slovenské
ho národného divadla. Predve
die Suchoňovu Krútňavu a dvP. 
pr edstavenia Verdiho Nabucca. e Vo veku 83 rokov zomrel 
v New Yorku s lávny tal!ansky 
tenorista, súčasník a veľký 
umelecký sok Carusa a Gif:)liho, 
Giovanni Mar t inelli. Trid saťtri 
rokov bol sólistom Metropo li
tan opery a hľadaným lnter
prétom dramatických postáv 
talianskeho operného repertoá. 
ru. Posledné javiskové vystú
penie absolvoval Martinelil 
pred dvoma rokmi v Seattle v 
Pucciniho opere Turandot, kde 
vytvoril úlohu starého cisára 
Altouma. • e Veľký záu jem je v zahra
ničí o vystúpenie Slovenského 
komorného orchestra. V tom
to roku vystúp! ešte na pia
t ich koncertoch v Rakúsku 
(Salzburgu}, Holandsku, An
glicku, Svajčiarsku a západ
nom Nemecku. V Anglicku bu
de mať vystúpenie v Queen 
Elisabeth Hall a 8. okt. bude 
nahrávať pre BBC. e 19. m arca t. r. bola v cykle 
koncertov Novej hudby v Kolí
ne nad Rýnom vo veľkej kon
certnej sále Frankhaus pre
miéra nového diela Ladislava 
Kupkoviča DIOE. Koncert, na 
ktorom odzneli aj diela P. M. 
Brauna, D. Schonbacha a A. 
Weberna, pohostinsky dirigo
val L. Kupkov!č. Sólistkou bo
la prominentná Interpretka sú -

čäsnej hudby - Šl)eváa<ä Dó
rothy Dorow. e V dôsledku federatívneho 
usporia_dania b ude mať DILIZA 
(Slovenské divadelné a literár 
ne zastupiteľstvo) nový štatút, 
ktorý vydá · Ministers tvo kultú
ry SSR. DILIZA sa t ak stane 
samostat ne hospodáriacou so
cialistickou právnickou osobou. 
V o.blast i propagácie a agentá
že bude spolupracovať so ses
terskou organizáciou v čSR. Pr i 
te jto priležitostí uzavrú obe 
organizácie dohodli o spolupráci. 
e• Nový model ekonomiky kul
túry pre SSR bol vypracovaný 
a daný na prerokovanie kul 
túrnym a umeleckým organizá
ciám. e Národný u.melec prof. Eu
uen Suchoň dokončil svoje no
vé dielo s náz;vom Evolúc ie 
(v podtitul.e Evoluzioni armo
niche}. Je to cyklus 6- tich 
cyklických skladieb, ktoré sú 
štúdiam! vývoja akordiky od 
trojzvuku k danému dvanásť
zvuku, a v ktorých E. Suchoň 
realizuje sk1adatel'sky svoju 
teóriu o akordike hu~by 20. 
storočia (prednáša ju t . č. na 
Filozofickej fakulte UK ). 
Skladba bude mať niekoľko va
riant pr e rozličné !nštrumen
tälne obsaden!~. Je to ďal šie 
dielo prof. Suchoňa, ktor é dp
k~nnentuje svojím lnštrukt!v
nym zameraním jeho stály zá
ujem o výchovné problémy 
tvorby. e Hudobné vysielanie č-sl. roz
hlasu v Bratislave vyhotovuje 
v spolupráci s Hudobnovedným 
ústavom SAV prvé nahrávky 

. vzácnych hudobných pamiatok 
zo starej slovenskej hudobnej 
histórie. Medz! nahratými 
skladbami s ú diela Sch imbrac
kého, Zarewutia, Polentaria, 
výber plesni z Vietorisovho kó
dexu a Oponickej zbierky, die
ia f rantiškánov Dettelbacha a 
Hoffmana, bratislavského s kla
date ľa 18. stor. D~uschetské 
ho a !né. Väčšinu skladieb vy
nikajúcim spôsobom nahral! 
Pražskl madrigalisti a súbor 
starých nástro jov Ar s antiqua 
s umeleckým vedllcim J . Ye n
hodom, ktorý s kladby upravil. e V apr !li budllceho roku má 
byť po prvý raz v Bratislave 
Medzinárodný festival súčasnej 
hudby. Bude t o pre Bratislavu 
významná udalosť. V rámci 
festivalu budú 3 orchestrálne 
koncerty, 2 pr edstavenia hu
dobného divadla a 4 komorné 
koncerty. Oljinkovať budú a:l 
v"znamnt zahraničn! umelci. e Medzinárodná spoločnosť 
pre hudobnú vedu pripravuje 
na september 1970 kolokvium o 
hudbe 19. .storočia. Kolokvium 
sa uskutočni v Pariži. e Pod patronátom UNESCA, ra
kúskeho ministerst va výchovy a 
mesta Viedne založili vo Vied
ni Medzinárodný audiovizuálny 
inš tit út pre hudbu, tanec a di 
vadlo (IMDT). Jeho poslaním 
.1e vedecký výskum vzťahu me
dzi modernými audiovizuálny
mi prostriedkami a spomenu· 
tými druhmi umenia. Preziden
tom IMDT je Robert Wanger
mée, hlavný riaditel belgické
ho rozhlasu a televizie, ktorý 
je súčasne riaditeľom pr vého 
ústavu pre hudobnú sociológiu 
na bruselskej univerzite. Na 
čele IMDT je aj u nás známy 
rak(isky muzikológ prof. Kurt 
Blaukopf. e V rámci tohoročného záh
r ebského Blennale s a uskutoč
ni kolokvium o vplyve mimo
európskych hudobných tradícii 
na sllčasnú hudbu. V progra
me kolokvia vystúpia mnls! z 
Grottaferraty s ukážkami ra
nobyzantskej lit urgickej hud
by, zbor Gordella (Gruzínska 
SSR ) prednes ie rané gruzín
ske lit urgické spevy podobne 
ako skupina spevákov z Etió
pie koptské chrámové spevy. 
V Záhrebe dale j vystúpia 
etiópski svetskí hudobníci a 
Indická hudobná skupina s ta
nečnicou Jamin! Krišnamurti. 

VYLÚŠTENÚ KRIŽOVKU nám prtpo• 
mína denný rozvrh školskej mládeže. 
Okrem vyučovacích hodín - povinne 
odsedených v š kole, navštevuj ú školo
povinné deti rôzne odbory ĽŠU, špor
to:vé či iné krúžky, určitý čas venujú 
priprava na nasledujúci deň, takže toho 
voľna pre oddych a venovanie sa svoj
mu hobby im nezostáva vera. Preto bol 
pred pár t•okmi so sympatiami pri jatý 
nAvrh, aby sa pre mládež uskutočnili 
výchovné koncerty v rámci vyučovacie
ho času . Tieto výchovné koncerty však 
dnes (.9počiatku tak tomu možno ne
bolo) nesplňajú - svoj iste dobre 
myslený - zámer. Mladi poslucháči cho
dia na koncerty nepripravení, bez na
štepeného entuziazmu, ktor ý je v mla
dom veku veľmi potrebný. Príprava na 
koncerty je nepochybne dôležitá, pretože 
mládež sa tam stretáva už s pomerne 
náročnou hudbou. Obyčajne sú jej ser
vírované čísla komorné či sólistické a 
tieto si vyžadujú nepochybne väčšie 
sústredenie, ako diela hrané veľkým hu
dobným aparátom či diela h udobnodra
mat ické . 

To je vš ak už ďalši problém týkajúci 
sa návštevy opery mladými poslucháč
mi. Na večerné predstavenie školská 
mládež pr ístup nemá. Treba teda hľadať 
vhodný čas, kedy by mohla tento druh 
hudobného umenia konzumovať. Podali 
by s me návrh znovu sa na dopoludnie 
(podobne, ako čas na návštevu výchov• 
ných koncertov). Lenže - hned' na za
čiatku sa stretneme s dvoma prekážka
m!. Vedenia jednotlivých škôl vydal! zá 
kaz pre návštevu operných predstavenl 
vo vyučovacom čase. ,.Pozor uhodná" je 
aj najnovšia !lkcia bratislavskej opery 
- zrušenie verejných generálnych skú
šok. Pre dl,!ti sa inscenuje málo diel. 
Opier typu Rusalky a nlekofko baletných 
predstavení j e t ak málo, že to nepo
važujeme za r iešenie. Nestálo by naozaj 
za to, naštudovať dielo pristupné naš e:\ 
generáci!, ktora je v divadle vďačným 
poslucháčom? Divadlo si takto možno 
nechtiac · odbúrava svoje budúce obe
censtvo. '.felevizia vychováva posluchá
čov veľm! jednostranne - v smere po
pulárnej a tanečnej hudby, a tá - ak 
je dobrá - potrebu je nepomerne menej 
propagandy ako vynikajúce dielo iné
ho hudobného žánru. V. Lorberová 

UST MiNISTROVI MARKOVI poslal 
koordinačný výbor slovenských t vori
vých zväzov v súvislosti s vytvorenim 
Kult úrneho odboru na Ministerstve za
hraničných veci, ktorého úlohou má byť 
celošt átne koncepčné riadenie kultúr
nych stykov so zahraničím. Za vedúce
ho bol menovaný Bohuš Chňoupek. Vzni• 
ká obava, aby vytváranie takýchto ~e.n- od 

t rálnych útvarov neobmedzovala právo
moc národných orgánov, ktorá by mala 
byť v oblasti kultúry nedeliteľná a koneč
ná. l ked' kultúrne styky so zahraničím 
mus ia byť v hlavných rysoch v súlade 
s ciefmi našej zahraničnej politiky, bo-
lo by pre duchovný rozvoj našich ná 
rodov vel'mi nepriaznivé, ak by sa vo 
výmene kultúrnych hodnôt začali opäf 
preferovať mimoumelecké hľadiská. Naj
viac udivuje menovanie B. Chňoupka na 
toto miesto, lebo, ako je známe, jednou 
z hlavných zásad kultúr nej politiky 
(deklarovaných v Akčnom programe) je 
to, že j u m ajú vytvárať osobnost i, kto
ré vyrástli z oblasti kultúry, majú dô• 
veru kultúrnych pracovníkov a zosobňu
jú demokratické a humanistické ciele 
kult6rnef tvorby. -h· 

NA PRELOME STAR~HO A NOV~HO 
ROKA je názov výskumu, ktorý usku
točnil Kabinet výskumu verejnej mien
ky v Bratislave medzi 1259 obyvatefmi 
Slovenska. Medzi devätnástimi otázkami 
bola aj nasledovná: ,.Uveďte meno váš
ho najobľúbenejšieho československého 
s peváka v roku 1963!" A výsledky? Za
ujímavé, pretože najmä od tretieho 
miesta ·Sa por adie - na r ozdiel od čes
kých krajov - značne pomiešalo. Prvé 
miesto s l s 26 % hlasov zaistil Karel 
Gott, druhé w. Matuška (16,2 % ), tre
t ie obsadil D. Grúň ( 4,0 % ), a až po 
týchto t roch spevákoch nasledujú mená 
E. Pllarovej, V. Neckára, M. Kubišovej 
(pre zaujimavosť - získala 2,3 % hla
s ov), s tým istým počtom hlas ov aj 
Z. Kolínska • . . Už t ento zbežný po hrad 
ukazuje, že široké vrstvy obyvaterstva 
na Slovensku, ktoré sa výskumu zúčast
nili svojimi odpoveďami, majú trochu 
iné obfúbené osobnosti z najrozšír enej
šieho hudobného života, ako j e tomu 
v Cechách. ' -uy-

v """" 
I. HURNIK l '· OBJ!CAJNI' HOZHOJ!OH 

,.Pochop, žena, že nemám úradné hodiny," povedal skladatel'. ..Musím komponovať vt edy, keď cítim po·. 
: rebu t oho. Bež st tahnút'." 

,.Ach, áno," povedala ticho manželka • 
.,Móm poslanie," pouedal inokedy, .,musím kompo novať. Choď st na prechádzk u." 
.. Ach, óno," povedala. 
.. Tr'ižim_ ko,r;'pono'Vať," povedal, .,dobrú noc." 
.,Ach, ano. 
Ach, áno tak sa končilt toh r ozh9vor y . 
.,Musím dokončif sklad bu," povedal raz. 
"Áno ." 
Začal písať a zarazil :;a: ,.Čo si to povedala?" 
Nechápavo zdvihla oči. 
Chvítu rozt ržito pokračoval v písaní. Po,tom odložil pero a podozrí~vavo j u pozor oval: .,Zrej me sa ti 

nezdám dosr pričinliuv. dak • I.Mlo komponujem, rlie? " 
Zovrela perlf 
.. loj ie soon t1 do•ľ sláv1: , usqk ;· Boj ;š sa 'tádam íe nebudeš národnou vdovou ?" 
Vstal ?d stol a . .,PamätaJ st, ze $a ne.techám uštvať t uoj ou. c tižiadosťou.! Idem spať. Dobrú noc! " 



Náš rozliovor sa zronil vlastne náh'oa ou. Ta
ký bežný r ozhovor dvoch muzikantov, ktorí sí
ce jeden druhého rešpektujú, no nemajú toľko 
času, aby sa pri niektorej téme zastavili a hlb
šie si o nej podiskutovali. Až postup~e som si 
zača l uvedomovať, že mnoho z toho, čoho sme 
sa dotkli, by mohlo byť celkom zaujímavé, ke
by som si dal t ú prácu a vyprovokoval zbor
majstra zboru Slovenskej filharmónie J . M. 
Dobrodinského k trochu syst ematickejšej reči 

o jeho práci a názoroch. A t ak sa stalo, že sme 
sa stretli ešte raz a vrátili sa k povr chne na 
čatým témam z rozhovoru na ulici. 

NIELEN O ZBORE 
.! Ako dávno už pôsobíte ako zbormaj

ster SF? 
Začal som v roku 1954. Mal som vtedy 

šťastie. Po šiestich týždňoch, ktoré s om 
prežil vo funkcii druhého zbormajstra, 
odišiel šéf L. Slovák na š tipendium do 
zahraničia a j a som sa dostal do čela za
behaného t elesa, ktoré už vtedy malo u r 
čitú úroveň. Je to zvláštne. Od det stva 
som žil v ovzduš! orchestra a vždy s om 
mal amblcie byť dirigentom orchestrál
nym. · 

.! Vtedy zbor nebol ešt e súčasťou fil
harmónie, však? , 
' Nie, pracovalo sa na pôde rozhlasu. Až 
v roku 1957 prešlo toto te leso do Slo
venskej filharmónie. Spočiatku nás t am 
ani nechceli. Vt edy boli vôbec rôzne prob
lémy s kultúrou. Žilo sa vo falošnom 
ovzduši kultúrne j revolúcie. Mnoho diel 
zo základného zborového repertoáru s me 
nesmeli spievať le n preto, že to boli omše 
álebo oratóriá. 

.! A ako to vyzeralo v 'zbore! 
Len asi tridsať per ce nt členov bolo pro

fesionálnych a inter ne zamest naných. 
Ostatok boli ex ternisti na polovičný úvä
zok <\lebo na honorár. Potulovali s me sa 
po rôznych štúdiách - bez vlastného 
pracoviska, bez tajomnlka, bez archivár a, 
bez zriadenca. Keď sm e cestovali po vi
dieku, často som aj osobne staval praktí
káble. Dodnes, ž i aľ, muslm mnoho vecí 
obstarávať sám. Udržiavanie profesionál
neho zboru ;j e problém celos vetový. Je ich 
vo .svet e málo, p r evládajú amatér ske ale
bo malé .špecia lizované skupiny. 

.6. Vy ovšem musítP- spievať všetko, ud 
Monteverdiho až .PO Nona . .. 

Dnes je práca ve l'mi r ýchla. Sme nie
kedy až akousi fabrikou na hudbu a ne
máme si kedy ani vydýchnuť. Do is tej 
miery vítam dnešnú konjunktúr u orat órií. 
Napríklad - pred pr vým zájazdom do 
Talianska s me museli naštudovať toľko 
základných d iel, že s me s voj (dovt e dy 
malý) repertoár v tomto s mere úž-as ne 
rozšírili. No niekedy t en to nával práce 
vrt>rastá fyz ické aj nervové možnosti. De
tailná práca je možná le n pri nadmernom 
pracovnom vypätí. Dos tali s me sa do ko
lotoča abone nt ných koncer tov, z ktorého 
niet úniku. 

.! Napriek tomu s i myslím, že zbot· SF 
dosiahol určitý špecif ický spôsob prejavu, 
ktorý sa nemohol zrodiť na kolene, ale 
musel prísť ako výs ledok nejakej koncep
cle . . 

Išlo mi vždy o to , aby mnou vedené te 
leso malo svojský štýl, aby v európskom 
kontexte prinášalo čosi typicky s loven
ské - popri samozrejmej a nutnej pro
fesionálnej vyspelosti. Tieto .zámery sa 
zrodili i r ealizovali p r iamo v praxi. Po
čúval som a pozoroval slovenské zbory 
a folklórne skupiny. Tónové zafarbenie 
slovenského zbo t'ového Spevu je jasnej šie 
ako napriklad u českých zborov. Aj pt·o
resionálna výchova spevákov bazíruje, po
kiaľ viem, na tomto mome nte. I farba 
basov je mäkká, jasná, nem ám e t u t ak
zvané ruské basy. Podobné je to u altov 

a typická je a j farba tenorov. Úalej t u 
bol m oment ry t mický a a gog ický. Ruské 
zbory spievajú dôstojne, pre gnant ne , ne 
l)'lecké zas chlad ne j šie, zd ržanlivo. román
ske nervózne, často až nepresne. Sloven
s ký zborový o;pc v by som charakterizova l 
ako nervný, ale ukáznený a t akým sa h o 
snažím t•obiC i v našom zl;Jore. Emociá! . 
ny t lak na vokálny pre;jHv je v tomt o tP 
lese veľký. J a som na jmä v zači atkoch 
t en t o mom ent k roti l, lebo to neraz bo lo 
na úkor hlasove j kultúry, intonácie 
techniky ~pevu. 

Ä Na to je dobrá - v každej oblas ti 
reprodukcie - stará hudba, vš ak? 

Áno, pomáhal som si st aro u polyfóni:>u 
Prvé roky mojho pôso ben'ia v SF som za 
žil síce ve ľa organizačného c haosu, no 
ma li s me viac času na prácu. V oblasti 
ä cape lla sm e vtedy robili oveľa viac ako 
teraz. Mnohé s t ránky nášho t erajšieho 
reprodukčného štýlu sme za fixovali pt·áve 
vtedy, pri š túdiu madrigalu. 

Ä Prichádza m i na um jedna vec. Vy 
s t e, pán Dobrodins ký, žiakom Talichovým 
- tak isto ako váš predchodca na zbor 
majstrovskom mieste a ter az šéf SF 
L. Slovák. Podarilo s a vám dosiahnuť ur
čitú j ednotu, spoločné východisko v in
terpretačnom prejave zboru a orchestra ? 

Mnoh! dirigent i, k to r! v SF d ir igova li 
vokálno-symfonické diela, napr . Aben
drot h, Smetáček, P edrott i skutočne po
ukazovali na jednotu št ýlu. zboru a or 
chestra. Mali poc it, že pracuj ú s jed no
liatym k_olektlvom. 

A• V čom spočí-va t á lo jednota, l<ecľ je 
na druhej s trane ~" j asné, že voká lny pre 
jav je v s vojej podstate zásadne odliš 
ný od inštrument á lnej h ry? 
Prekonať úplne tento rozdiel nie je 

mo~né. Pri štúdiu par t itúry si vždy mu
sím uvedomiť akým spôsobom by mal 
ten-kto rý prvok realizovať orches ter a 
akým zasa zbot·. Napriklad možno pove 
dať, že orcheste r hrá v priemere vždy 
rytmickejšie, pr esnejšie. Vokálny prejav 
má s voj e zvláštnosti. V alleg re nie je, po
vedzme, ani možné mä kké voká lne na
s adenie t ónu, pretože by rozkol!sa lo ryt 
miku. Problémom .1e i ar t ikulácia, ktot·J 
dáva voká lne j f ráze často celkom iný 
zmysel, aký m ii v o rches trálnej verzii. P:·i 
š túd iu starých ma,jstrov s om videl, ako 
inštrument álne rytmické schémy pr e n ika 
jú postupne do vokálneho prejavu a zba
vujú ho naj mä v metrike a členeni for
my prirodzene j a vláčnej podoby, ktorú 
naj jasnejš ie vidlme v grego t·iánskom cho
r ál!. Pr i riešeni tejto otázky s ú zdan livo 
le n dve možnost! : prikloni ť sa na jednu 
alebo na dr uhú st ranu. No .ia vidím rie
šenie v neustá lom vyvažovaní tohto pro
t ikladu. 

Ä Aký je váš názor na vzťah slova a 
vokálneho prej avu? 

Správnu deklamác iu považujem za z<í
klad, toho sa d ržlm. 

Ä A čo u star ých majstrov? Tí si 
predsa nerobill s deklamáciu prílišné sta
rosti. Brali text le n ako opo ru pre nezá
vis lú vokálnu líniu. 

N:e je to celkom tak. U nich je jadrom 
ucelená vokálna fráza. V gregoriá ne je to 
úplne presné frázovanie podľa prízvukúv 
a dlžok. Ale a.1 neskôr. čím lepší sklada
tel', tým citlivejšie rešpektuje melód iu 
tex tu. ·Aj v mode rne j hudbe mi vad í, keď 
táto vec nesedí. Môžu byť a j odchyľky, 
voľnosti , no u skutočných majstrov to 
nikdy neodpor uje duchu jazyka. Tam s a 
pozná, či auto rova Inve ncia vychádza z 
vokálnej predstavy alebo n le . 

.A. Myslím, že m oderná hudba vyžaduje 
i po Iných stránkac h iný pohľad. Nielen 
vzťah s lova a h udby je tu ináč t rakto
vaný, ale i harmónia, · met r o- rytmika atď. 
sg nezvyklé. Ako r ieš it e v pr ax i už s po
mínaný ve ľký š týlový a his torický rozptyl 
v.áš ho repert oáru'? 

Ei;te stále je najhlbšie zakorenené to
náine spievanie. Veci tonálne sú po ha r
monicke.i slránke zrozumitel'ne;jšie. I sta
rá modálna hudba sa dobre spieva. To už 
je otázka výchovy speváka k zborovému 
spievaniu. Chyba je v š kole ni, ktoré ::.a 
pohybuje le n na pôde tonálneho systé
mu. Pri súčasných dielach musím zbor u 
pomáhať a umele stavať netonálnu hudbu 
d'(').. tonálnych súvislost!. Základné hudobn{! 
škole nie našich s pevákov je w mer ané n<J 
sólový spev, hudobná výchova na všP.
obecnovzdelávacích š ko lách .ie t restuhod
ne zanedbaná. 

.! Je to čudné. Slovenské ľudové pies 
ne sú predsa tradíciou, ktorá by predur
čovala slovensk é s pievanie na úplne pri 
rodz ený a hravý pohyb v sfér e modálne;j . 

Nad tým som veľa premýšľal , bol by to 
" ·cauj ímavý l'líime l p re výskum, prieme rný 

s pevál< je ale, zdá sa mi, pri ve ľmi ovplyv- ' 
nený bežnou pedagogikou založenou na 
dur- mollovom systéme. 

.! Vaša práca zbormajstra skutočne ne
visí vo vzducho prázdne, ale závis í od 
mnohých predpold a dQv. Ako j e to v prí
pade vokálno- symfonických produkcií? 
Tam predsa odovzdáte svoj u prácu do 
ďalších rúk a st rácate do is te j miery 
vplyv na konečný výs ledok .. . 

U dirigenta, k torého poznám z d lhšej 
spolupráce, to nie je problém. Nemusíme 
spolu príl iš konzultovať. Zaujímavé j e to, 
keď spolupracujem s cudzím dirigentom. 
Vtedy premýšľam, aký je to asi typ, po
čúvam , ak sú, ne j aké .Jeho nahrávky, no 
v podstate vychádzam z určitého štýlo
vého pr iemeru, z tradic ie, ako sa prísluš
né dielo doteraz interpretovalo. Nemôžem 
si dovol iť s ubjektívny prístup k veci. 
Sna~im sa tiež predvídať a lte rnatívy, k to
ré by mohli nastať. Je m i to niekedy sku
Ločne l'úto, lebo tú mravenčiu prácu uro
bí zbormajster, dirigent absolvuje len 
dve, tri skúšky. A tam práve ·- pr i or
chestl'álnych skúškach - často miznú 
úporne vydrcné deta ily, pl'etože zbor sa 
nepočuje, a tak sa skôr pokazí ako vy
lepši. · Dit·igentov, k t or! udržia presnosť 
v celom obl'ovskom oratoriálnom apará te, 
je, žia!', dosť málo. 

Ä A krit ik pot om zreže aj vašu prácu, 
pravda? 

S kritiko u je to sku točne nieke dy ťaž
ké. Viete, d rvivá väčšina muzikantov pra-

euje poe_t!Vo a zae~lt si, ab, ij prlstul' 
kr itiky bol se'{iózny, aby reš}:>ektovaľ a j" 
!'udskú stránk u veci. V našej kritike chý- · 
ba - ·pod l'a mňa ~ i.Jredó'Všetkým moťäl-
ny, etický aspek t. · 

.! Lenže kritik mu11i byt predsa otvoré
ný, jeho odborný súd nesmie podliehá( 
tfal<u vcdl'ajšich mom en tov . . . 

Nemyslel som to ako vo lanie po zho
•ievavosli k umeleckej úrovni výkonu. Ale 
uvážte: Pr ipravuje te neja ké vystúpen ie, 
venujete tomu čas, (často niekoľko týž
dňov ) a dokončíte prácu, k torá je vlas t 
ne u dirigenta permane ntnou kritikou -
k druhým i k sebe. Potom vám nutne 
pr ipadne iluzórne, aby k r itik po prvom 
poču tí prišiel na ne jaký nový aspek t a 
do deta ilu ho porovnal s vašou koncep 
ciou. Skromne jš í p l'fstup by bol lepší. 
Kritik predsa podlieha s ubjektlvne j d fspo~ 
zícíi a aj je ho rozhľad j e ohraničen.Ý. 

.! Naša terajš ia kri tika je sku točne 
prevážne hrubou empíriou , ktorá zac·hra
ňuje s voju odbornú česť pseudoodbor
níckym klišé. Je však možné dosiahnuť 
pri kritickom hodnoteni Interpret ácie ne 
jakej uspokojive j exaktnosti? 

Prvým predpokladom je fakto logick á 
presnosť. Druhým - zasvätenosť do in
terpretačných problémov, k to ré s ú v kú
dom hudobnom žánri iné. Nie je d o.;t 

·dobre možné, aby jeden kritik zod]!)o- ' 
vedne hodnotil operu i orcheslrálny v.'i
kon, spev i inštrunient <i lnu h r u. Treti 
predpoklad : kri t ik musi veľa počuť a po
znať, mať zaf ixované niekol'ko ko ncep
cii - a vôbec, čím viac človek vie, tý m 
mene j j e náchyl ný kategoricky súd iť a 
h lavne - odsudzovať. Kr itík by nemal, 
a to je tľa lš f predpoklad , dopredu zatvrd 
núť a pristupovať k výkonu s ap riórno u 
predstavou, zamietnúť celok pre nie koľko 
de tailov, ktoré sa nezhodujú s jeho OČil 
kávaním. Výko n, to je celok mnohých 
komponentov a kr itik by sa m a l snažiť 
postihnúť ich vc.elku. Nerád by som 
ovšem, keby s i moje kritické s lová na 
ad res u kritiky niekto vyloži l ako aprió"·
ne odm ietan ie. Vyskytnú sa aj dobré kri
tiky, no sú zatiaľ, žiaľ, veľmi zl'iedkavé. 

_ Ä Vráťme sa k otázke kritickej etiky. 
Co v t omto smer e hlavne chýba naše j 
kritike '! 
' Myslím, že h lavne l taktnosť. Krit iku 
t reba vysloviť tak, aby pomáha la a n ie 
znechucovala. Proti ~rit i ke u nás ni ·~t 
odvolan ia, niet p rotinázo ru, k t orý by vec 
videl aj z inej poztcle. 

Ä Nepreceňujete trochu úlohu kdti · 
ky? JE' to nakoniec vys lo1'enie s ubjek
tívneho názo ru, ktorému hodnotu dodá
va hodnot a s ubj ekt u, k torý ho vysloví. Ak 
sa príslušný kritik netaktnou urá žlivou 
formou sám " ľudsky zhadzuje, • zbavuje 
vážnost i i svoju krit ickú výpoveď, nie ? 

' To je pravdá: 'Lenže· koľko ľudi toto vie · 
posúdiť? Kritiku číta oveľa _viac l'udl, ako 
ich má možnosť priamo počuť výkon . .Te 
v ľudskej náture, že rada uver i, že "nie 
je šprochu, aby nebo lo pravdy trochu". 
A ako je zločinom krádež, je . krádež.:>•J 
i to, keď niek t o útoči neobje!:tívne na 
vašu umeleckú česť. Na mňa kritika veľ
mi pôsobi, neviem j u brať ľahostajne a 
net ak tnost i na mňa zle účinkujú. 

Ä Ľudská zre losť u nás sku točne 
v mnohých prípadoch zaostáva za zre 
losťou ume leckou a odbornou. J edin:Vm 
riešením však je, postaviť sa rozumne a 
pokojne na odpor , polemizovať, ísť s ko 
žou na trh n ielen výkonom, a le i s vo
jimi názormi. Počul som často názor, že 
by mala vzniknú ť akási kritika kr itiky. 
Myslím, že nikt o zo serióznych kr it ikov 
by sa na to nenahneval. Dialóg je jedi
nou prevenciou urážok, sklamaní a odcu
dzenia. 

Môj otec raz povedal, že kritik by mal 
mať nie len vedomo:;.t;.t, a le aj určitú ve
kovú a povahovú z~6s~ nadhľad a skú
senosť. Bolo by potrebné , aby sa predo. 
všetkým t ieto vlastnost i stali predpokla
dom akéhokol'vek nášho rnuzíkantského 
d ialógu ... 

A t u n iekde náš rozhovor te m aticky 
skončil. Mnoho vecí zostalo nedopoveda
ných. Mysl!m, že hlavne otázka kriticke j 
etiky čaká ešte ná mnohé otázky a od
povede' ... 

Zhová r a l s a : J ur a j H a trík 
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HUDOBN.Á 
MLÁDEŽ 

ll 

Pr edovšetkým - krá tko z histór ie: 
Hudobná m ládež - alebo J EUNESSES MUSI

CALES vznikla počas vojny v Belg icku, kde je 
a j jej medzinárodná ústredňa. J e to jedna 
z na j vä·ašich medzinárodných organizácii mla 
dých l'udl do 30 rokov, ktorí s a rozhodnú ve 
novať dobrovoľne aspoň časť svo jho voľného 
času hudbe. V čechách j u. založil a propagoval 
dir igent Václav Talich, a le obnóvená činnosť 
tejto organizácie bola v Cechách až v r . 1967. 

Na Slovensku sa momentálne pripravu,je za
loženie slovenskej Hudobnej mládeže, aby 
mohla byť pr ijatá do medzinárodnej organizá 
cie n a kongrese, ktorý bude 16.- 23. júla t. r . 
v Budapešti. V prlpravnom výbore HM sú zá
s tupcovia Slovenske j odborove j rady, Mi nis- · 
terst va kultúry SSR, pedagógov, redaktorov. 
hudobných škôl (v tomto prípade VSMU). 
Slovenskej f ilharmónie (na pôde k to re j sa 
myšlienka r ealizuje ) , ako aj Slovenske j spo 
lo čnosti pre hudobnú výchovu. Ce'l á akcia sa 
vlast ne orga nizu je v rámc i SSHV, kde bola 
vytvor ená Sekc ia SSHV pre Hudobnú mládež 
(posledná schôdza sekcie bola 29. marca t. t 
v· Topo l'č i ankach ) . Inic iatíva vlastné j činnoo,li 
by však nemala byť od profes ionálnych Oťflil 
nizcícií a osobností - Lo zdôrazi)ujú aj ti, 

J 

ktorl stavajú u nás základy Hudobnej mládr~ 
že. Aj keď všetky problémy nie s ú ešte vy 
Jasnené, predsa .ie už dnes všetkým zúčas t 
neným známe, že aktivita mus! vychádzať 
predovšetkým zdola, od mladých, ktorí by sa 
mali spojiť do akýchsi záujmových skupin, 
ktorých neoficiá lnym vedúcim by mal byť ten
ktorý hudobný nadšenec v jednotlivých mes
tách alebo na vidieku. Tak sa počíta s vytvo
~ením skupín - alebo k lubov Hudobnej m lá
ježe napríklad v Košiciach pri Štátnej filhar
mónii. v Banskej Bystrici, v Zlatých Morav
ciach, v Trenčíne, v Nitre a v Lučenci. Myš
lienka orga nizácie Hudobnej mládeže - ako 
som už spomlnala - spočlva v e xistenci i 
kl ubov, v ktorých by sa mládež združovala 
Jod ľa špecifických hudobných záu,jmov. A t ak. 
~.i keď j e medziniirodmí organizácia Hudobnej 
11ládeže zameraná predovšetkým na ko nz•J
máci u vážnej hudby, n evyl učuje s a ani mož
nosť, že by vznikli na Slovensku kl uby s nápi · 
•íou poznávama na j no vších prúdov populárneJ 
:1 lebo jazzove j hudby. 
Oľic i élne uve denÍ(' H.M m(l byť na koncet·te 

~ L údia mladých 17 . júna t. r. Na pos le dnom 
t.asadn utf. k lor(· bo lo v čnsr Lvorby a u z<í 
vierl<y 5. čis l a Hudobného zivo la (bude me 

o ňom informova ť v nas ledujúcom čís l e ) sa 
ma lo podro bnej šie hovoriť o š tatúte o l'g ani
zác ie a je,; praktickej náp lni. Na druhom za
sadnutí prípr avného výbot'u 20. februára t. r. 
predložili správu o možnostiach za loženia klu
bov HM v Brat is lave. Nakol'ko sú v nej pod
nety s celoslovenským dosahom, dovolíme si 
z nej citovať: 

"Podujatia HM sa nem ajú poriadať výluč
ne len ako koncer ty, ale majú s a spájať s be
sedami so skladateľmi, výtvarníkmi, resp. 
umelcami Iných odvetvi, ako napr . filmármi, 
kde by sa mohla realizovať beseda o filmovej 
hudbe . Dala by s a využiť aj možnosť predaja 
nôt a p latní - podľa zamerania podujatia. Pri 
príprave dramaturg ického plánu sa bude pri
hliadať aj na mladých laureátov, účastníkov a 
víťazov domácich a zahraničných súťaží. Pr i 
porladaní koncertov sa t reba snažiť o atrak
tivitu prostr edia. Zainteresovať l ntergenerá 
eiu, víťazov Hviezdoslavovho Kubína a iných 
podobných poclu;l atf na akciách Hudobne j mlá
deže . .. " 

Možnosti a p lány sú te da pek né. Radl bu
J eme pravide lnejš ie informovať našich čita
leľov o činnost i a snaženiach novovznikajúce j 
Hudobnej mládeže. -uy-



HRY O MARil 
K obetiam povestnej kultúr

llej politiky päťdesiatych rokov 
patrHo tiež dielo Bohuslava 
Martinu - a z neho predo
všetkým jeho HRY 0 MARI!. 
Z hľadiska tupých a nezmysel
ných zás ad bolo nemysliteľné, 
a by sa dielo s takouto ,.nábo
ženskou" t ematikou .molrlo ob
javiť na scéne. Bariéry hlú
posti prelomila snáď po prvý 
raz v roku 1965 brnenská in
scenácia Kopeckého Komedie o 
umučení; V roku 1966 si ,.do
volili" v Olomouci uviesť .Ki'ič
kove české jesličky. Od minu
lého roku nasledovala už celá 
séria Hier o M-arii: v českých 
Budejoviciach, v Plzni a na
pokon - po tridsiatich troch 
rokoch - v pražskom Národ
nom divadle . 

HRY O MARil - obsahujú
ce dve kratšie a dve obsiah
lejšie lege ndy, v ktorých skla
dateľ oživil princípy p rimitív
neho ľudového divadla, - po
skytujú inscenátorom nepre
berné tvorivé možnost i. Stačí 
si uvedomiť t•ôznorodosť ma
riánskych námetov, ktoré Hry 
obsahujú, množstvo š tý lových 
rovin, v ktorých sa pohybujú 
a nie na poslednom mieste a.i 
úchvat nú inve nciu skladateľo
vej partitúry. Nečudo, že kaž
dá inscenácia zatiaľ priniesla 
nové pohľady na toto krásne a 
poetické die lo, že všetky nové 
naštudovania sa slali mimo
r iadnou umeleckou udalosťou. 

Z áber z 
opery B. 

Snímka: 

pražskej inscenácie 
Martim~ "firy o Ma

rii". 
Dr. Jaromít· Svoboda 

!?red inscenátorov kladú HRY 
O MARil základný problém: 
ako preniesť príbehy na rov 
nakého menovateľa - bez po
r ušenia špecifického kúzla jed
notlivých hier. Režisér Ladis
lav Štros spolu s výtvarník::>m 
Old richom šimáčkom ho rieši 
pomocou konštantnej scény, 
k torá je vlast ne veľkou kru
hovou stupňovitou stavbou s 
ďalšou ,.scénou" - otáčavým 
javiskom - uprostre d. J e to 
veľkorysý z~klad, na kto rom 
sa odohrávajú všetky š tyr i p r í
behy, obmeňované scén icky iba 
závesmi a jednodu chými kuli
sami. Všetky t ieto doplnky · 
spolu s r ekvizitami - e vokujú 
stý! s tredove kých kresieb; v 
zhode s ich jednoduchými kon
túrami a plošnosťou sú kom
ponované kostýmy (Marcel Po
korný) a vedení herci. Výsle 
dok je : nadmieru podnetné a 
príťažlivé predstavenie, vzác
ne š týlovo u jed notou a impo
z ttntné celkovým výtvarným 
ri ešenlm. Jeho dopad však nie 
jr v~dy rovnaký: je nesporne 
s ilný a účinný tam, kde re
žisé r p racu je so zvole n_ými 
prostriedkami st r iedmo a zdr 
žanHvo (preto tiež najlepšie 
vychádza strhujúca j avisková 
r ealizác ia lcs:~end,- o P ask al ine), 
a\c tuši.v~ a i.ni.tu)\lci. )e na 
miestach, kde dopustil ich 
zbytočnú kumuláciu. že ,.me
nej by bolo viac" treba p r ipo
menúť na adresu režiséra -
aj čo sa týka pohybového po
ňatia zborov. Pr!lišnou a ne
ume lou gestikuláciou sa totiž 
- iste nechcene - vracia na 
javisko opäť to, čo chcel Mar
t in u zo s voji ch operných 
predstavení raz navždy vylú 
čiť : veľkooperné divadlo. 

Skutočne sólových partov je 
v HR ÁCH O MARil skromne. 
Menujem preto - z prvého ob-

~ - fe-ii 8é ~ime)-
šie stvárnenia: Libušu Doma
nínsku ako Mariken a Draho
míru Tikalovú ako Paskalinu. 
Obe podali predovšetkým po
zoruhodné spevácke výkony. 

V dôsledku mohutného doj 
mu- zo scény a d iania na nej 
sa zdá, ako ke by sa hudobné 
naštudovanie Bohumíra Lišku 
akosi str ácalo, ako keby ustu
povalo do pozadia. Nie je to 
však vina dirigenta, ktorý dbal 
o čistotu, prehľadnú a presnú 
interpretáciu partitúry. Až v 
konfrontácii s jej znením sa 
totiž vtiera myšlienka, že ' vo 
svoje;: prostote nenachádza 
vždy potrebné vyváženie s 
miestami a~ preexponovaným 
scé'!lickým zobrazením (mienim 
tým niektoré neprehľadné scé
ny v Mariken, álebo preplne 
né finá le pastorelu Narození 
Páne) . 

Eva Herrmannová 

Japonskí umelci 
v Redute 

Druhá polovica marcových 
koncertov SF niesla sa v zna
mení stockholmských maj
strovstiev sveta v ľadovom ho
keji - a japonský.ch umelcov 
na pódiu. Koncert SF 20. a 21. 
marca dirigoval niekoľkonásob
ný hosť SF Takashi Asahina, 
o týždeň neskôt· hosťovala pia
nistka Me iko Myazawa z Ja
ponska. 

Program Asahinovho kom:er
tu dočkal sa t roj násobného 
reprízovania, pretože v utorok 
a v stre du odznel najprv v 
rámci popuWrne jšie zamerané
ho cyklu "Skvosty hudobnej 
tvorby", čo pochopiteľne vt la
čilo aj dramaturg ii určitý me
nej náročný charakte r. 

Pod Asahinovou taktovkou 
vystúpila najmladšia hviezda 
pražsk ého koncertného život a 
- sotva 17-ročný sympatický · 
huslista Václav Hudeček, kto
rý predviedol s fascinujúcou 
technickou zdatnosťou Koncet·t 
pre husle a orchester D dur od 
Niccola Paganiniho. Zarad·~
nie Hud ečka práve v čase maj
stt·ovs tiev sveta pokladáme za 
vel'rni šťastné riešenie. pretože 
:ieho meno i ve k pr itiah li na 
kon<;:~rl nad očakávanie (i 
napriek n iekoľkonásobnému 
reprízovaniu toho istého pro
-gramu) rad najmä mladších 
návšlevn!kov. 
Hudečkov výkon zaujal pre

dovšetkým zás luhou suverén
nych technických možn.o~tí 
mladého inte rpréta, pre :Jeho 
vzt·ušený mladistvý elán, ktorý 
zavinil miestam! (ale nie čas
to) i niektoré intonačné kazy. 
K prednostiam Hudečkovýrn 
patri nesporne i šťavnatý, sý
ty a nosný t ón v kantiléne. 
k čomu mu výdatne napomáha 
i kvalitný hudobný nástroj od 
talianskeho nástro;jára. S udi
VUJUCou ľahkosťou zdolával 
mladý huslista krkolomné pa
sáže od najhlbšieho až k naj 
vyššiemu tónu, a aj tak u~ 
závratné tempo dokázal v ná
vale tvor ivého zanietenia vy
stupňovať ešte i ďalej. Hudeč
kove pasáže m ali iskrivý bri
lantný zvuk. Arabesky a ďalšie 
ozdoby zdolával napriek ich 
krkolomnosti s udivujúcou su
verenitou. S veľkolepou bra
vúrou prekonáva! problemati 
ku dvojhmatov, arpeggi!, viac
hlasových flažoletov, rýchlych 
s taccat; plne uspokojil očaká
vanie dychtivého mladého obe
censtva a jedinečnosťou svojho 
talentu vyvolal zaslúže né ová
cie. 

Asahina ukázal pri s prievode 
tohto mladého ešte bujarého 
huslistu rozvážnu pohotovosť. 
Vďaka toľkému reprízovaniu 
podal orchester nadpriemerný 
výkon i v Berllozovej ouvertú
re Rímsky karneval a v záve
rečnej symfonickej" suite Šehe
rezáda od Nikolaja Rímskeho
Korsakova. 

V súvis losti s koncertami 
Slovenské ho komorného or
c h estra ako červená nit sa 
Ua'nne otázka dtamaturg\e p-.:o
gramov na domácom pódiu. l 
marcové vystúpe nie tohto sú 
boru nedokázalo sa tomuto 
problému vyhnúť. Výhodné po
nuky v zahranič! j ednak pre 
s(tbot· ako celok a s nimi spo,i=~ nú 
l požiadavky na program, ako i 
,.la nárenie " jednotlivých hrá 
čov do zahraničných telies nú
li SKO stále meniť svoje pe r
sonálne obsadenie, t akže v 
otázke pružne;jšieho menen ia 
programu . v Bratislave nečrtá 
sa a ni do budúcnosti uspokoji 
vejšie riešenie. Nezostáva nám 
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teda nic iného ibä rezignoväť a 
počúvať s menšlmi variácami v 
podstate stále to isté. Takto 
je však iróniou osudu; že en
semble, ktorý nás tak vzorne 
reprezentuje v zahraničí, strá
ca post upne práve na mater
s kom pódiu záujem obecen
s tva. 

Dvojica konce rtov SKO 27. a 
28. marca, ktorou sa súčame 
zavŕšil marcový abonentný 
cyklus koncertov SF, i keď 
dramaturg icky z vyšš ie spome
nutých príč in nebola priam 
na jobjavnejšia, mala aspoň ďa 
leko od jednotvárne j ošúcha
nosti. Zas! úžilo sa o to pre
dovšet kým komple tné naštudo
vanie Suchoňových 6 s kladie b 
pre sláčikový orchester (na 
vlaňajšom BHS vypočuli srne z 
nich iba 4), ktoré popri priam 
fascinu júcom dynamickom roz
sahu, ud ivujúce j technickej po
hotovost i orchestra (nie však 
perfektnosti ! ) upúta lo ťahom a 
ve ľmi úči nným rozvrhnutím 
stavby. 

Za akúsi úplnú premiéru 
tohto súbo ru môžeme pokl adať 
Koncert pre klavír a orchester 
f mol o..d Johanna Sebastiana 
Bacha, v. ktorom sa veľmi sym
paticky uvie dla krehk!í a ú t la 
mladá japonská pianistka Mel
ko Myazawa. 

Jej prís tup k Bachovi mal 
osobitné rysy, no Individuali
ta umelkyne pri tom stála plne 
v službách objektlvnych štýlo
vých kritér ií. Jej Bach ne bol 
ani akademický, a ni sentimen
tá lny, ani virtuózny, ani tech
nicky nedotiahnu tý, Máloktoré
mu umelcovi sa totiž podari 
stmeliť jed notlivé zložky inter
pretačného umenia t ak šťastne 
a presvedčivo, ako sa to poda
rilo te jto m lad ej Japonke. 
I obecenstvo inluillvne vycít ilo 
túto vzácnu schopnosť a ve l'
mi srd ečne a štedre odmenilo 
umelkyňu potleskom. 

Pokladáme za samozrej m(l 
písať o pe rf ek tne vybrúsenom 
tvare skladieb, ktoré .. warchu
lovci" zvyknú i nterpretovať. 
Majú pritom navyše (v prvom 
rade zásluhou svojho umelec
kého vedúceho Bohdana War 
chala) vzácnu schopnosť ďalej 
skúmať a preverovať výsledky 
svojho naštudovan ia, takže d ie
lo pos tupne p r i ďalšieh pred
vedeniach dozrie va a bliži su 
č01:az viac k ideálnemu stupňu 
interpretačnej dokonalosti. 

V úvod nej Sinfó nii od Václa
va Voríška nevyhli sa mlad i 
umelci problému účinného roz
ľoženia dynamickej formy 
stredného Andante, ktoré pô
sobilo zdlhavo a zrejme čaká 
ešte v t omto smere na zre lšiu. 
dE'finitívnejšiu podobu. 

K prevereným hodnotii m 
patril nesporne p rekrásny trip
tych od Arcangela Corelllho 
(Sar abanda, Glgue, Badinerle ) 
a známe záverečné optimist ic
ké Diver timento D dur (Ko
che! 136) od Wolfganga Ama
dea Mozarta. 

Vlado Čížik 

Wasserbauerov 
Mozart 

Režisér Miloš Wasserbauer 
neinscenu je Mozartovho Do
na Giovanniho v brnenske j 
Janáčkovej opere ako rnorali
tu, vypúšťa záverečný "mra
voučný" ensemble "pozosta
lých" a necháva pad núť opo
nu pri záverečných taktoch 
ozajstného finál e opery. Hrdi
na s a s obnaženým kor dom 
rozbieha pr oti v lastnému obra
zu, k torý s a k ne mu pomocou 
projekcie rýchlo približuje a 
narastá do obrovských rozme
rov. Výkrik, tma, bodový ref
lektor. Na scéne leží mŕtvy 
Don Giovann i, prebodnutý 
vlastnou zbraňou. Reálne i me
taforicky. Človek, neschopný 
zvládnu ť nadmieru vášni, kto
ré ním lomcu jú a ktorým pod
lieha, o bet neskr oteného vlast
ného titanizmu. Skoda, že na 
t ento originálny výklad zmyslu 
d iela prichádza d ivák vlas tne 
a'í ex post. "leunak \)reto, že 
predstaviteľ t itulnej postavy 
René Tuček je viac seladónom, 
než nadčlovekorn, k torého v i
de l a chcel mať režisér. A po
tom preto, že posle dnej scéne 
chýba gr adác ia, t rp! nahus te 
nosťou ná padov a eľektov, !< to 
ré zmyse l skôr znejasňujú. 

Ako celok vyzn ieva inscená
Cia chladne, r éžia sa neraz sa
moúčelne vyžíva v technick ých 
možnostiach javiska a v neu
stálej zrne.ne prostredia. Naj
mä v prvých obrazoch sa viá<' 
orientuje na efektnO výprav-

nost, ne-ž 1'1'8 akeem:~ hyb
ného deja opery. Výpravu 
však nevyuž!va dôsledne (ba l
kón hrá napr. iba ·v jedinom 
prípade), svietenie scény :ie v 
intenz-ite málo difer.encované', 
časté pološero unavuje. Javis
kový tva r inklinuj e k š tylizá
cii až k opernému forma lizmu 
(ba le t né vložky, služobn!ctvo 
na štafiiach, choreografi a n a
miesto reá lneho šermu, "sko
rochoreografia" miesto nahá
ňačiek), ale na niektorých 
miestach blíži sa zasa až k hra
niciam naturalizmu (zamdletie 
Donny Anny, zemité scény l'u
dových hrdinov). Napriek to
mu kontrapunkt tragična a 
komična nie je výrazný, ko 
m ické postavy sa predsa len 
cítia zošnurované prevažujú
cou štylizovanou polohou p-red 
stavenia. 
Veľmi dobré je hudobné na

študovanie Františka Jíl ka, zo 
sólistov dominujú p redovšet 
kým H. Janku v ú lohe Donny 
Anny a R. Novák ako Leporel
lo. Spevácky výborný, až ' na 
prirodzenú únavu v závereč
nej, h lasove mimoriadne ná
ročnej scéne je aj predstavi
teľ Dona Giovanniho R. Tu
čel<. K týmto výkonom treba 
azda ešte pripočítať javiskove 
najživšieho Masetta J. Součka 
a Krejčíkovho Dona Ottavia, 
ktorého perfektnej technike a 
š týlovému podaniu chýba však 
kra jší a farebnejší materiál. 

-laroslav Blaho 

Konzervatoristi 
do života 
Dňa 15. III. t. r. s a konal 

I. absolven tský a orchestrál ny 
koncert konzervatória v Brati
s lave. Prvou potešiteľnou sku
točnosťou bola dobrá návštev
nosť. 

Večer bol. zahájený I<oncer
tom pre hus le a orchester 
D dur op. 35 od PioLra I l'jiča 
Čajkovského. Ako sólista sa 
predstavil Peter Hamara z t rie 
dy prof. J. Kulíčka. 

V expozícii prvej časti sa 
u i'! ho prejavila určit!! . nervozi
t a, ktorá do istej miery osla
bila techniku ľavej ruky. Vo 
ved l'ajšej myšlienke sa p reja
vila sólistova muzikalita. V {le
prospech celkovej koncepcie 
bolo to, že v ďalšom priebehu 
f}olo spomalené · tempo. Možno 
to bolo zapríč inené opatrnos
ťou orchestra, ktorý pod tak
tovkou prof . K. Schimpla veľ

mi c it livo reagova l na hru só
list u. 

V kadencii našiel sólista už 
rovnováhu. V druhej časti sa 
p::ejavila vynikajúca technika 
pravej ruky, k torä mu dopo
máha tvoriť vrúcny, t eplý tón. 
V tretej časti predviedol só
lista register techniky, ktorá 
je skutočne · na pozoruhodnej 
výške. 

Elena Hanzelová z trie dy 
p rof. I. černecke.i zaspievala 
dve árie Amélie z ·opery "Maš 
karný bál" od Giusseppe Ver
diho. Zaujala krásnym h lasom 
t mavšieho zafarbenia a obsa
hovo pekným stvárnením árií. 

Pozoru~odný bol výkon or
chestra. Až na n iekol'ko málo 
výpomocí s a grupuje z vlast
ných síl konzervatória. Lade
nie skupiny d revených dycho
vých nástrojov nie je vždy 
rovnocenným partne rom vý
borných sláčikov, ale príčiny 
treba hľadať aj v nie pt·áve 
ideálnych nástrojoch samých. 

Na záver večera odznel sláv
ny koncert pre kl aví r a o r
chester a mol op. '54 Roberta 

Sc'n.umanna. Só\i.stkou bo\a '\da 
černecká ·z triedy zaslúžilej 
učitelky prof . P. Pokojnej. 
Predstavila sa čistou hrou 
mužného · úhozu, ale jej výko
n~.: nechýbala an! romantická 
neb a. Škoda, že súhra· sólis tky 
s orchestrom nebola už taká 
dob:-á ako u Čajkovského a 
Verdiho. Miestami vznikal do
jem, že orchester nemá cel
kom dobrý kon la kt so . sólist
kou. M: Pejbovský 

Y elektrônictrorii šfti'dtu brifi-. 
slavského rozh lasu dohotovili 
ne dávno d ve nové elektroni~
ké skladby od au torov Roma
na Bergera - Elégia in me
moriam Ján Rúčka a Petra Kol
mana - D68. Obidve skladby 
mali premiéru na Smolenic 
kých seminároch pre súčasnú 
hudbu. 

Opem ý festival v Salzburgu 
. potrvá od 26. j úla do 30. 

augusta. Okrem s tarých naštu
dovaní Dona Giovanniho, Bar 
biera zo Sevilly, F idelia a De 
Cavalieriho mystéria O duši a 
tele uvedú v Salzburgu Mo
zartovho Bastiena a Bastiennu 
v r éžii Ladislava štrosa. Novú 
inscenáciu Gavaliera s ružou 
pripravuje dirigent Karl Bohm 
a režisér Rudolf Hartmann. V 
h lavných ú lohách vystúpia 
Christa Ludwig (maršálka), 
Tatyana Troyanos (Octavian), 
Edith Mathis (Sofia) a Theo 
Adam (barón Ochs). Ďalšiu 
pôvodnú inscenáciu - Mozar
tovu Cosi fan tutte - naštu
duje reži5'ér Jean- Piene Pon
nelle a japonský dirigent Sei
j í Ozawa. 

Na toho ročnom Edinburgskom 
'fes tivale sa zúčastní oper

ný súbor Teatro Comunale z 
Florencie. Svoje vystúpe nia 
uvedie 25. augusta predst ave
nim Donizettiho málohranej 
opery Mária St uartová s t u 
reckou sopranistkou Leylou 
Gencer v ti tulnej úlohe. Na
sledujú predst avenia Verdiho 
Rigoletta, Malipierových Sied
mich piesní a Dall.apiccolovho 
Väzňa, Rossiniho opery Ii Sig
nor Bľuschino a Pucciniho buf
f.y Gianni Schicchi. Ako d iri
genti predstavení fi guľujú Ni
no Sanzogno, Alber to Erede a 
Aldo Ceccato, režisérmi · sú 
Gio rgo Di Lullo, Sandra Sequi, 
Alessandra Fersen, Filippo Cri
ve lli a význam ný spevák Tito 
Gobbí , ktorý režíru je Schicchí
ho a zároveň v ňom vytvára 
t itul nú úlohu. Z ďalších ta
lianskych speváckych hv iezd 
vyst úpia v Edinburgu sopra
nistky Renata Scot to a Ma~da 
Olive ro, tenoris ti Franco Taf! 
liavin i a Gianni Ra irnond i, · ba
ryton isli Mario Zanasi a Scipio 
Colombo a basista Renato Ca
oecchi. 

y o viaeerých sloven&kých 
ri1estách sa ZélČÍna v aprí

lo vých dňoch Hudobná jar pra
cu júcich. Dňa 2. aprila t. r . 
v Tr nave zahájil vežový kon
cert bratislavsk_ých konzerva
tor istov Hudobnú jar Mikuláša 
Schneid ra-Trnavského. V t en 
istý deň bol v tamojšom di 
vadle večer zost a.v.ený z diela 
národného umelca M. Schneid 
ra-Trnavského. Celkove bud e 
mať trnavská akcia osem kon
cer tov s domácou i zahranič
no u účasťou a po t rvá do 15:'" 
júna t. r. 

V rozpätí od 16. aprila do 16. 
júna t. r . usporiadajú Hudob
nú jar pracujúcich a j stredo
s lovenské mestá : Banská Bys
trica, Žilina, Ružomberok, Zvo
len a Martin. Z účinkujúcich 
umelcov a súborov spomeňme 
aspoň Kar lovarský symfonický 
orchester, Orchester mesta Ži
liny, Bratislavs kých komorných 
sólistov, zbor Slovenskej fil 
harmónie, klaviristov D. Du
benovú, Ľ. Marcingera, orQa
nistu Dr. F. Klindu, hobojistu 
E. Hargaša, Beatrice Antonioni 
z Talianska, barytonist u Am
bróza Kukuljeviča z Juhoslávie 
a r ad ďalších umelcov. 

V dňoch 25. a 26. marca t. r . 
odzneli v Redute (v rámci cyk 
lu koncertov pre závody) pod 
taktovkou Vojtecha Gabriela 
Dvofákove "Slovanské tance". 

Snjmka: Ján Bakala 

/ 



Skončilo sa Klusákovo Rondo pre 
klavír a OI'Chcste r a bolo to, ako ked' 
sa skončí tiché rozjímanie vyjadrené_ 
opakovanými dotykami prstov na ži
vom tele nás troja. Koľlw tónov po
trebuje hudba, aby sa premenila na 

prekážky brániace rozletu s lobodneJ 
fantázie. Naj.lríklad na zlf.' pochopenú 
a tvrdohlavo udržiavanú tradíciu · 

zónu modernej hudby a hicie zclôraz
ľtujú ·doäiar · nevyužité nrožnosti obja
vov v sfére metriky a rytmu. Oba 
tt·cndy ne možno však chápať izolova
ne. Tember, metrika a rytmus postu
pujú spr1:vidla ruka v ruke pri tvorbe 
výrazového kontinua a podieľajú sa 
rovnomerne na kompozičnom usporia
daní celku. Dosvedčujú to také sklad
by, v ktorých kontrast tembrov leží 
priamo v osnove tektoniky - naprí
klad Vostft:ikovo Kyvadlo času pre vio
lončelo, štyri nástrojové skupiny a 
elektrofonický organ, alebo ktoré vy
užívajú odlišnú t·ytmicko-zvukovú cha
rakteristiku ako "stavebné kamenie" 
(Ištván; Zaklínáni času pre symfonic
ký orchester a dvoch recitátorov). 
Pritom je zaujímavé, že expanzia 
zvukovosti nesmeruje len k objavova
niu nových nástrojových kombinácii 
alebo nových výrazových možností od
ľahlejších nástrojových registrov (prin
cíp , na akom je založená Vostrákova 
skladba) , ale nový zvuk sa chápe ako 
odrazový môstik do priestoru antizvu
ku, čiže ako prost redníl< začlenenia 
zvukových javov do imaginárneho sve
ta audiovizuálnej totality. J edna z ďal
ších skladieb prehliadky (Kaprova) má 
dokonca príznačný názov: Rotazione 9 

, posolstvo i'loveka k človeku? Na skla
datersl.;e j prehliadke sme počuli nové 
tvorby fortissima t:nasívnych plén or
chestrov a zborov, počuli sme hrmoty. 
ktoré vzbudzovali pocit strachu z roz
pútaných živlov nekonečného sveta 
zvukov, a predsa sme často ne pocí
tili onen neopakovatel'ný zážitok, keď 
tón odl<rýva tajomstvá človeka, tajom-

Zrejme nebolo tak l'ahké vymaniť sa 
v zborovej tvorbe z tt•adicie, (zákony 
jej kedysi určil Foers ter) , l<torá pri
kazovala, aby zborové hlasy opájali 
sluch spevom Sirén. Ivana Loudová 
urobila ten odvážny krok v dramatic
kej freske pre soprán a zmiešaný zbor 
na motívy japonskej rozhlasovej hry 
Kurošio. Vzdala sa opojného zvuku 
v prospech dramatické ho účinku di
(ere ncovaného zvuku zborovej faktúry. 
Vytvorila sugestívny zvukový obraz zo 

J 1 Ri BAJER 

(/) oleneionálna 
la nt ázia 

pre· klavír, hus le, violu a violončelo -
stvá, ktoré sa nemôžu vyjadriť ináč šepotu, z výkrikov. recitácie a rytmic- a príznačný zámer: podobať sa ro-
ako práve láskavo vyprosenými tónmi kých ostinát na opakovanom slove tujúcemu kryštálu. Závratný mnoho-
z oživenej hmoty strún čl drevených (kuroi;io) , z elementov evokujúcic h plošník, otáčajúc! sa v pomyselnom 
tiel hudobných nástrojov. Hudba nie nepokojné vlnobitie sily a vzruchu. priestore, sa symbolicky javí ako ob-
je na to, aby demonštrovala skladate- Ináč, pravda, metamorfózy zborové- raz dobrovoľného ústupu z pevného 
rove vedomosti. .,Vedieť písať", ako ho spevu - a spevu vôbec - neboli stanovišťa, výstupu z ohraničenej sfé-
povedal voľaktorý básnik ,.je to pos- . hlavným ciefom prehliadky. Nie je to ry do širšieho poľa absolútnej ťantá-
ledné". Predtým musí byť zážitok, ima- asi náhoda, že okrem skladby Loudo- :lie. ·Túžba po slobode ide tak ďaleko, 
ginácia, predstava zvukového tvaru, vej bol spievajúci hlas integrovaný že do hry zv ukov vstupujú aj prvky 
ktorá vedie človeka po citlivých ces- do zvukovej štruktúry le n v dvoch típlne nezvukové: významy interpreto-
tičkách mnohovravnosti a bráni mu ďalších dielach: podstatne v J irásko- vané recitovaným slovom súčasného 
vyjadrovať viac ako obsah jeho mozgu vej monumentálnej sk ladbe Stabat básnika, bábkovej hry či biblie. Vstup 
a srdca. Čiže, ·každá skladJ?a potrebu- mater (štyria sóloví speváci, zmiešaný t·ecitátora do hudobnej š truktúry, kto-
je len tie tóny, ktoré jej skutočne a detský zbor s ensemblom dychových t·ý navonok pripomína obrodu koncert-
treba. Všetko ostatné je v nej naviac, a bicích nástrojov a s organom), ol<rajo- nej melod!'ámy (Ištván), posúva to-
zbytočné. exhibicionistické. Oddeliť vo v Bergovej synkretickej hračke Sní- tiž do inej e motívnej polohy i sa-
jedno od druhého však nie je fahké. dane na hrade Stankenva lde pre barytou, motný hudobný zvuk. Vytvára s ním 
Ľudia si zvykli hovoriť viac, ako tre- štyroch recitátorov a šesť sólistov. novú zvukovú kvalitu, ktot·á sa bráni 
ba, slová sa vyrábajú bez zábran, hro- Pritom skutočnou vokálnou formou, vplávaniu do navyl<nut,ých riečíšť s lu-
mádia sa, prekrývajú navzájom, až na- ktorej dramat urgiu určuje sólový a chových s tereotypov. Ide v podstate 
pokon strácajú akýkofvek zmysel. zborový spev, bola len Jiráskova o čosi podobné, ako keď v Dadákovej 
Skladatelia, aspoň poniektorí, si zasa skladba, ktorá sa pokúsila vystavať skladbe pre klavír, š tyri ruky a bicie 
zvykli produkovať vera ,nôt, zanášať modernú stavbu na tradičnom pôdory- nástroje pristúpia ku klavíru obaja 
do nich všetko, čo sa dá a niekedy se cirkevného textu. Vzorový detail hráči akosi ,.odzadu" a preberajú prs -
aj to, čo s a proti tomu. vzpiera. Akci- tejto stavby sa vrýva do pamät ako tami jeho struny. r-.:edá sa to počúvať 
by množstvo bolo predpokladom prav- analogický stavebný prvok gotickej ako hra na klavír , aj keď to v sku-
t!Y a nesmrteľnosti. katedrály: Quis et homo qui non fle- točnosti hra na klavír je. 

Nikto nemôže zistiť, ktoré z tých ret v slabikujúclch hlasoch detského 
šestnástich nových skladieb českých zboru oplieta triezvou girlandou pev- V oblasti nástrojovej hry iš lo teda 
autorov, čo zazneli na XIII. prehliadke nú . melodickú iíniu zmiešaného zboru, hlavne 0 zvukové a rytmické meta-
novej tvorby (Praha 3.-7. III.) si vy- nevlnnosťou detských hlas ov sa od- morfózy. Jedna zo skladieb mala aj 
dobyjú zapamätateľné postavenie v tieňuje vznešehosť, opakovanie rytmic- názov: Metamorfózy pre · dvanásť d-y-
českej hudobnej kultúre našich čias. kej frázy potvrdzuje poriadok, sta- chových nástrojov (Jaroch ) a Kope

lentove Sváry pre dv'anásť sólistov a 1_-Iistória sa správa niekedy nevyspy- v_ebný dômysel, ladnosť proporcií, ne-
~ ~ k orchester nimi skutočne boli. Vyna-

tateľne. Mozno vsa zistiť, ktorá konvenčné poňatie k anonickej regule. tiez.avo~ti sa n~klátlli; ži!ld.nc - me~lze: 
.z . tých skladieb potvrdila · ';"<Ôľu .•autora .. · · Väčšina prehli~dkovýcl1 diel obrlle-

tl;.r~>.zpr.áY.ať hudbou len !) fom,_čo nil.l.'• ·~ dzil<l ' sa -'na pro:s,.t.riedky. ,-nástrojov-ej- Jediná požiadavl<a. •boln, aby to,• čo . •sa ' 
. plňalo j eho vnútro vo chvíli, keď mys- hry. Vysoký 'kurz majú najmä dycho- t:llljaví', V'Yi>lYnii'ío z tirirodzerlei po~-
. lei na úskalie, čo pripravil osud ce- vé a bicie nástroje, medzi ktoré býva staty hudby, ktot·á nepojednáva o sve-

tému l'udskému rodu. Nielen v úzkom z!)radený cimbal a klavír. Záujem o dy- te, ale ktorá ho sama s poluvytvára na 
politickom ohľade - to by bolo zjed- chové nástroje pramení z primárnych základe s ilnej vnútornej skladaterovej 
nodušené a triviálne. Myslíme viac na snáh o rozšírenie tembrového diapa- invencie. 

Siedmeho a-príla dožil sa 
šesťdesi.~~ky Ivan Ballo, na j vý
znamneJSta osobnosť medzi
vojnovej s lovens kej hudobnej 
kritiky. Nežičlivý osud nedo
prial mu naplno rozvíjať o je
dinelé predpoklady pľe vedec
kú a kritickú činnosť až po
dnes, no aj to, čo stiho( pre 
slovenskú hudobnú kultúru 
vykonať do svojej tridsiatky, 
zabezpečilo mu nanajvýš čest
né a trvalé miesto medz i tý-

IVAN 
BAL LO 
ŠESŤDESIAT
ROČNÝ 

mi, čo kládli základy a normy moderného slovenského hu
dobného umenia. 

Ivan Ballo _vyšiel z rodiny predprevratových slovenských 
národovcov. Studoval v Bratislave uprost~·ed vrenia, v akom 
sa hlavné mesto Slovenska menilo v slovenské kultúrne 
centrum. Na utváranie jeho osobnosti mali veľmi hlboký 
a šťastný vplyv dvaja vynikajúci učitelia - Frico Kafenda 
a Oskar Nedbal, rovnako ako dvaja nemenej v,ýznamn! 
priatelia - Eugen Suchoň a Karel Nedbal. Z muzikológov, 
ku · ktorým patril profesiou, ho väčšmi než jeho prvý 
učiteľ Dobroslav Orel, formovali Zdenek Nejedlý a po 
prestupe na brnenskú univerzitu Vladimír Helfert. No 
Ivan Ballo, ktorý už ako sedemnásťročný začína svoju 
kr itickú činnosť, vedel znamenite zužitkovávať podnetý, 
ktoré v medzivojnových rokoch núkali Praha i Viedeň, 
salzburský festival, kontakty s osobnosťami for mátu Bru 
na Waltera atď. 

Kritické dielo - lebo Ballova činnosť je opravdivé die 
Io - Ivana Ballu je t•oztrúsené v novinách a časopisoch 
v Sloyenskom denníku, v Slov~mských pohľadoch i Tempe. 
takže na prvý pohľad nedovoľuje zachytiť šírku a inten
zitu Ballovho pôsobenia. Stačí však trošku intenzíynejši 
kontakt s ním, aby vystúpili do popredia dva dominantné 
rysy: dodnes neprekonaná a žia!' ani nedosahovaná eru
dicia, nárocnosť a úeta, s akou Sallo pristupoval k hod
noteniu slovenského hudobného života a vysoký ideál mo
dernej slovenskej hudobnej tvorby, ktorý ako kr.itik fo r 
muloval a prebojovával , Obe tieto črty sa u Ballu objavu .. 
j ú neuveriteľne skoro a v podobe, ktorá dodnes môže 
a mala by byť pr íkladom. 

Ivan Ballo po dobr.o.wrnom odchode do Prahy, kde po 

okupácii čoskoro st ratil osobnú slobodu, nemal priamy 
kontakt so Slovenskom. Po návrate z nacistických žalárov 
sa vrátil do Prahy na významný post v kancelárii prezi 
denta republiky, no ani vtedy, a ni neskôr, keď ho znovu 
.:bavili možnosti normálneho pr·acovného pôsobenia, nedo
kázalo mu Slovensko ponúknu ť primerané uplatnenie. 
Zhoršujúci sa zdravotný stav, na ktorom mali hlavný po
diel prežité útrapy, mu pravda stále viac sťažoval syste
matickú v.edeckú činnosť. Napriek tomu sa Ivan ·Ball o ne
prestal interesovať o osudy s lovens ke j hudobnej kultúry, 
j eho odborný rozhľad je dodnes n esmierne široký a fe 
nomenálna pamäť j e neprebernou · studnicou informácií. 
To všetko by malo znamenať, že Ivan Ballo nie je a ne
môže byť v slovenskej súčastnosti uzavretou kapitolou. 
Tomu neprotirečí , ani požiadavka vrátiť našej súčasnosti 
to najcennej~ie z jeho medzivojnového kritického diela 
v podobe uceleného výberu. Je tu z čoho vyberať od zbor
níka, ktorý v Pohľadoch ako devätnásťročný zos tavil na 
počesť Jána Levoslava Bellu až po š túdie typu práce o Ví
tezslavovi Novákovi. -lv-

J d Dría 26. apr!Ia t . r. pripomí-e en :1ame si významného sloven-
' !:>kého pnívnik a, vlastenca, sta -

točného obhajcu mnohých ná-- h rodovcov, pn) panslavizmus z prvyc perzek,vovaných učiteľov a 
k('iazov, al~ aj hudobn'ika a hu-
:.lobného skl a dateľa štefana 
E"ajnora. · 

Na j eho hudobné vzdelanie mal veľký vplyv Samuel 
Jurkovič. Tento ho t iež ponúkal, aby s i všímal ľudové pies
ne. Ďalšie vzdelanie v hudbe ziska! v Bratislave u kan
tora nemeckej c irkvi J. V. Schurriga, ktorý vybadal ;jeho 
vlohy a učil ho aj hre na klavír a organ, neskôr mu po 
s kytoi odborné rady z vyššej teórie hudby podľa L. Koeh
lera. Už roku 1860 komponuje prvé drobné klavírnf! sklad
by. R. 1863 zložil slovenský pochod .,Ruša j, junač Tatier" 
(s obľubou spievaný na koncertoch a zábavách ). Fajnor 
zložil vyše 20 zborov na texty Hviezdoslava, S ládkovi ča. 
Kuzmányho, Paulínyi-Tótha a i., ktoré mali budite ľský 
význam. 

Fajnorove skladby s ú kom po nova né v du eh u národ nej 
piesne a mnohé sa vyznačujú melodičnosťou. Zbieral ľu
dové piesne, niektor é z nich vyda l L. Kuba v kniž\o;:e 
.,Slovanstvo ve svých spevech" (1886) . Pozoruhodná ,;e 
Fa jnorova štúdia "Naše národné spevy", uvere jnená v Slo
venských pohľadoch 1881 

Stefan Fajnor zomre l 2G. apríla 1909 vo Viedni, kde 
prekonal ťažkú oper áciu ža lúdka. P ochovaný .ie n•l cintod
ne v Senici. 

Jng. M. Jurko.vič 

Pred štartom 
V ko.~ickom Dome umenia sa začne 16. aprila 

1969 XVI. Košická hudobná jar prvým koncertom 
symfonického orchestra Státne j filharmónie v K o· 
šiciach. Každý, kto pozná dejiny hudobného ži
vota na Slovensku (a najma na výchoť},Jtom Slo
vensku ) - by si isto prial, aby to bol historický 
medzník vo vývoji nášho hudobného života. Vz1~ik 
Státnej filharmónie v K ošiciach (rozhodnutím b:ífv. 
Povereníct va k ultúr y a inf ormácií zo dňa 1. ok-· 
tóbra 1968 - so začatím umelecke j práce sym-· 
tonického orchestra 1. január a 1969) znamená 
rozšírenie nielen počtu symfonických orchestrov, 
ale aj zemepisného péisobenin profesi onálnyt::h 
symfonických telies na Slovensku. V samotných 
Košiciach ' to znamená dovŕšenie viac ako storoč
ných snáh po samostatnom profesionálnom sym-· 
fonickom orchestri, a tým utvor enie ohniska kon-· 
certnej činnosti na poli vážnej hudby pre celé 
východné Slovensko. ' 

Státna filharmónia v Košiciach začína svoju 
činnosť od nuly. V pestovaní symfonicke j hudby 
v Košiciach však nezačina z ničoho - čo je na 
jednej strane j e j výhodou, ale na druhej strane 
aj ne výhodou. K ec! k oncom 18. storočia sa sym
foni cká hudba z c1trá.mov a šľachtľckých dvorov 
dostala pred meštianske publikum v našich mes
tách, zaznamenali sa pokttsy utvoriť sumfoniclcý 
or ches ter aj v Košiciach. Na 1·ozhraní 18. a 19. 
storočia základom pestovania symfonickej hudby 
boli šľachtickí a cirkevní nwzikanti, neskoršie 
divadelné orchestr e, koncom 19. · s toročia · vÓjim
ské hudby a od začiatku 20. storočiá wriaténike 
symf onické or chestre. Už viac ako štyridsať 'r o"Kb tJ 
uážnu úl ohu zohrával i aj orchestre a · muzikanti 
košického rozhlasu. z·a I. CSR v Košiciach · krátku 
cl obu pôsobilo Orchestrálne združenie, neskodie 
Košická filharmónia . ( v Prešove ' bola Prešovská 
filharmó1úa) a po roku 1945 treba spometiiíf 
snahy východoslovenského kultúrneho spóllcu 
Svojina, utvorif z or chest r ov St. divadla a Csl. 
rozhlasu v Košiciach Východosl oveÍtský symfonic 
ký orchester doplneitý Východoslovenským spevo
f(olom. Orchest er SD v K ošiciach sá nepravidelne 
pokz'išal nahrádzať nedostatok symfonického ,or
chestra v K ošiciach, ale 'pravidelnéj šie túto' fwi k '-· 
eiu spíňal najmä v súvislosti s 'organizacne 
úspešným podujatím-košických ·Tiudob'ných: jaŕí : 'O:d 
roku 1956 Košický rozh.Ja~sov'ý orchester. ~ett;efia 

· podceňovať ani prínos hudobného 'šlťolstva ·v J{d-. 
iiiciach za posledných 150 rokov, do riešenia. p~ob-1 
lému pestovania symfon ic1cej hudby .v Košiciach. 

História symfonických, ot·chestróv 'v kloskiaéh 
svedči teda o počeMí.~~ii~.;Hl."a!.éné~~·~·~~ 
ných záčia tkoch, ale i ríe.tísp'eťhoc'f-1. Pfe :\zi"):álé9:v 
i fanúškov koncertného života'~ \i K<ľŠiéi~t:h'' a' 4.a· 
Slovensku sa h istorické skúsenosti zovšeobecrtili 
do začarovaného kruhu : intenzívny hudobný · 2!1 -
vot v Košiciach a na východnom Slovensku (b"a 
na cei'Om Slovensku - ot<:rem 'Bratislav.y.)\ nemož
no rozvinúť pre nedostatók hud'ob'riéllo ·obecen 
stva, ale hudobné obecenstvo nemožno · vychovať 
bez pravidelného a · dramatur gicky preinyslené.ho 
koncel:tného života. Preto prišli k uzáveru, že 
Košice pot rebujú profesioná,Jne cent r um koncert
ného živ~ta na vysokej umeleckej úrovni, že po• 
t rebujú Státnu filharmóniu s umeleckými a or 
[janizačným i úloham i - na rozvinutie koncer tné
ho života v Košiciach a na východnom Slovensku. 
A to nielen kvôli Košiciam a východnému Slo• 
vensku, ale aj kvôli hudobnému rozvoju na celom 
Slovensku. Dlhodobá prtica Slovenskej fllharmónie 
v Bratislave vedela zorganizovať koncertný život 
v Bratislave a obohatila koncertný život napríklad 
v Košiciach. štátna f ilharmónia v Košiciach stojí 
pred tými ist ými úlohami: vytvoriť n ielen druhé 
centrum koncertného života na Slovensku, ale 
rozšíril' aj základňu pr:ofesíonálnych symfonic 
kých orchestrov v celoslovenskom chápaní. štát-· 
na f ilharmónia v Koiíiciac_h chce per spektívne 
pracovať aj na poli symf onicko- vokálnej hudbJf, 
na poli komornej a sólist ickej koncer tnej čin-· 
nosti . 

Utvor enie St átnej f ilharmónie v K ošiciach ne--• 
bolo jednoduché. Táto myšlienka mala svojiéh 
nadšených propagátorov , no aj skeptikov a ne
priateľov. Treba jej dať prostriedky a čas, a~'y 
mohla presvedči( každého, že v súčasných po~
mienkach nášho kultúrneho života len vysoká 
profesionálna umelecká úroveň vie zabezpečiť 
poslucháčske zázemie. Tak t omu bolo v Brati
slave, tak by to malo byť v Košiciach - a potom 
v ďalších slovenských mestách. 

Na čele košickej filharmónie stoja v sloven-
skom hudobnom živote už osvedčení organizační 
a .umeleckí pracovníci: riaditeľ dL-. Ľubomír Čížek 
a šéfdirigent Bystrík Režucha. Hráčska základ1ía 
symfonického orchestra sa tvorí postupne - kon
kurzným pokračovaním v celoštátnom meradle, 
hoci ťažisko je predsa na Slovensku. Treba s r a
dosťou konštatovať, že materiálne vybavenie no
vého umeleckého t elesa (pre pochopenie tak 
u nadriadených orgánov a umeleckých i nštit úcii 
v Bratislave, ako aj u košických činiteľov) je 
dobré, hoci nie bez problém on, k t oré čakajú na 
riešenie. Umelecká práca pri tvorbe orchestr a 
i dramaturgie (ba aj pri utváraní poslucháčskeho 
zázemia) prebieha s náznakmi dobrých výsled
kov. Je vetmi sympatické sledovať odvážne plány 
tejto novej umeleckej institúcie v Košiciach a 
ich postupnú realizácit,. Štátna f ilha_rmónia v Ko
·šiciach sa chce a nutne mus! stať jedným 7.0 

s tredísk kultúrneho života v Košiciach a v har
monickom spolupôsobení s ďalšlm i pt·ofesionálny
mi umeleckými a kultúrnymi inštitúciami v K')
šiciach, ba so širokým kultúmo- spolkovým zú
zemím môže znamenať pre Košice a východné SlQ
vensko závažný . zlom v intenzite kultúrnoumelec
kého života. Mária Potemrová 



~N1 STANISLAV 

Platňa pred novým obdobím 
Hovorí sa o nich 

Po dlhom čase mlčania, ktorý občas prerušilo hundra
nie v kuloároch, sa začal - i keď zat ia ľ pomaly - ko
lotoč okolo slovenskej gramofónovej platne - jej mi
nulosti, súčasnosti a eventuálnych možností rozvoja 
v najbližšej budúcnosti. Prišlo to (i keď znenazdajky) 
nevyhnutne a celkom zákonite, pretože stav v sloven
skej ·edícii zďaleka nezodpoveuá nárokom dnešných dní 
v národe, ktorý sa hlási nielen o vlastnú štátnosť, ktorá 
mu prislúcha vyše pol storočia, ale í o uplatnenie sa 
v celej šírke kultúrneho diania. Už nedávne náznaky 
v denníkoch - sprvu okrajové, dotýkajúce sa nepruž
ného odby.tu a mizivej propagácie, - boli prvým me
mentom, že tu čosi neštimuje. K náznakom sa popridá
vali prvé hlasy, až kacírsky tón dostal možnosť preho
voriť na oficiálnom fóre - na pôde Ministerstva kul
t úry. 

-.. 
•• -~ 

Niet pochýb o tom, že slovenská edícia často varila 
z vody, ale ako prax ukázala, najmä vinou vlastných . 
.pohodlných kuchárov, ktorí si nenárokovalí odovzdať lač
ným masám priliš veľa kalórií. •V tejto súvislosti mi 
pr ichodí na um výstižné prirovnanie dr. Jána Siváčka, 
ktorý kladie slovenský Supraphon do roviny majiteľa 
zlatých banf, čo sa hrdf tým, že vydoloval päť gramov 
zlata. A je to vlastne akosi tak. Aj ked sa pracovníci 
Supraphonu bránia nedostatkom nahrávacích priestorov, 
preds a len majú priamo ideálne možnosti oproti mnohým 
západným produkciám. Ved si len uvedomme, že naši 
rodáci majú možnosť pohodlne, za skromný bakšiš kúpiť 
ktorúkolvek nahrávku od rozhlasu či televizie, ktorú 
môžu hneď v zápätí zmeniť za celkom slušné korunky. 
Pri džungli v autorskom pri'll'e sa Iste zisky ešte zná
sobujú. 

Zo stl'etnutia s vedúcimi pt'acovn!kmi Supraphonu si 
človek . nevdojak odnáša dojem, že vlastne ono je skoro 
všetko v poriadku, sem-tam sa nejaká chybička urobí, 
no, ale veď sme ľudia .. • Predaj z roka na rok narastá, 
peniažky sa sypú, tak čo si vlastne kto dovoľuje kriti
zovať! Hodlajú readlkálne zmeniť svoj vzťah k praž
skému . tútorovi, ale pritom mu nechcú ubližiť. Cítia 
v ňom príliš bohatého pribuzného. Možno, že je v tom 
čosi pravdy. 

Pred dvadsiatimi deviatimi r okmi narodil sa v Luck
nowe v Indii, v rodine úradníka tmavooký synček. Vte
dy ešte nikto netušil, že to ·bude j eden z najvýznamnej
š ích spevákov pop- songu na svete, neskôr nazývaný 
.,sladký Cliff", alebo ,.tajomný spevák", vám už dobl·e 
známy Cliff Richard. 

J eho cesta k vavrínom bola dlhá a zároveň krátka. 

Nechcem byt prílišným horlivcom, ani nereálnym na
cionálnym fanatikom. Poznám silu l slávu značky Sup
raphon. Za akých okolností oboje získala, je však iná 
vec. Krutá sila monopolu, viažuca i výrobňu v Lodeni
ciach, zohrala tu svoju úlohu. Nariadenie ministra pod
ťalo nohy monopolu, vzniká príležitosť i pre druhých. 
Ako teda d'alej? Zotrvať pri ,.strýčkovi z Ameriky" ale
bo sa vybrat svojou cestou? Problém s množstvom hla
SOl' na oboch stranách! Je však po tom všetkom sloven
ský Supraphon zárukou patričného rozvoja slovenskej 
gramofónovej platne v pln ej šírke? Obávam sa, že 
nie! Slovenská kultúra potrebuje taký podnik, ktorý na
ozaj uspokojí ctitefa gramofónovej platne, ktorého ne
bude treba vyzývať cez televíznu obrazovku, aby sa urá-

Zo sveta pop ·music 

č il a začal robiť obchod. Žiada sa moderné hudobné 
vydavatelstvo, nezaťažené neduhami, ktoré by sa stalo 
propagátorom tvorby predovšetkým iných autorov ako 

e Radostnú správu pri
niesol hudobný r ežisé r 
bratislavského rozhlasu 
Leoš Komárek z Paríža. 
~a medzinárodnom sym
uóziu ohodnotili odborníci 
nahrávku piesne Tomáša 
Seidmanna Rojčivé sny 
ako naj lepšiu českosloven
sku stereo snimku tohto 
druhu. Pieseň nahral or
chester Vie r oslava Mat u
šíka (dirigent ju aj at·an
žoval) v br atislavskom 
rozhlasovom štúd iu. z vlastnej redakcie, ktoré by použilo všetky pál<y umu 

odby·t,l;l .na .. to,. >~bY sa platňa dostala pohoto.vo k s potre- . , 
bitefovÍ . . · · • . '[,~~o Décst.' '~ynlka.JQ-cl 

slovenský džezový trúb
kár, pôsobiac1 roky v Pra 
he a v zahraničí, nahrá
val po dlhej prestávke 
opäť v bratislavskom roz
nlasovom štúdiu. 

Problematika pe rspektívy slovenskej gramofónovej 
platne je predmetom rokovania. Musia podumať umeleckí 
pracovníci , ekonómovia i právnici. Treba nájsť najopti
málnejšie riešenie vnútornej štruktúry. ktorá by nepre
hrala v dnešnom zložitom boji ekonomiky. Neslobodno 
však zabudnúť na najdôležitejší moment, že chod kaž
dého podniku je otázkou schopnosti ľud!, ktorí v ňom 
pracujú. Minulá prax to jasne ukázala. Žiaľ, v tom ne
gatívnom zmysle. 

e Diana Ross & The 
Sup~emes naspievali novú 
platňu spolu so skupinou 
The Temptations (,.I'm 
gonna make you love 
me") a dúfajú, že to bu
de pop-senzácia roku 
1969. V Top-Twenty 'la 
pieseň zatiaľ umiestila na 
2. mieste. 

Stojlme pravdepodobne na prahu obdobia, ktoré bude 
znamenať obrat v doterajšej praxi vy<l_ávania gramof.ó
nových platn( na Slovensku. Domnievam sa, že pri ko
nečnom riešeni by sa malo rátať s podnikom, ktorý bu
de v zajat! iba vlastných snáh o čo najvýhodnejšie uplat
nenie sa bez neslovenského pána, teda podnik samostat
ný. ktorý bude môcť a chcieť akceptovať všetky požia
davky, ktoré naň kladie doba a spotrebiteľská verejnosť. 

Prekvapenie 
v Madride 

V mondénnom 'Kráľovskom divadle v 
Madride sa konal 29. marca t. r . štrnásty 
ročník známej autorskej súťaže populár
nych piesní o Vefkú cenu Eurovízie. Sest
násť eurovíznych staníc sa uchádzalo 

Holandsko zastupovala na piesňovom 
festivale Eurovízie v Madride veľmi 
úspešne Lenny Kuhrová s piesňou Trou
badour Hudbu si na text Hartsema zlo · 

žila speváčka sama. 
Snlmka: ČSTK-ANľ 

o prläzeň medzinárodných porôt; keď tu 
celkom nečakane dostali rovnaký počet 
bodov - osemnásť - š t yr i piesne: 
španielska, anglická, holandská a fran
cúzska, čim sa stalo po prvý r az, že rov
nakú cenu udelila španielska speváčka 
Massiel (víťazka z vlaňajšieho ročn!ka 
z Londýna a hosť Bratislavskej lýry) šty
rom skladbám. , 

Ohlas predvedenej tvorby potvrdil zná
mu pravdu z posledných rokov, že dnešný 
poslucháč (i porotca) dáva prednosť jed
noduchej melodike, prostučkému, .,do 
ucha idúcemu" motívu. Konzument po
pulárnej hudby je pohodlný započúvať sa 
do náročnejšej, premysle nejšej . piesne, 
nehodlá si unúvať mozog dôslednejšou 
koncentráciou. Vychádzajúc z tohto po
znatku treba predpovedať budúcnosť oies
ňam tohto typu, ktorých odznelo v Mad
ride niekoľko. Naprlkl :> cl B .,.;:l icl<ej BOOM 
BANG A. .BANG v ;:>Od <lní dvadsaťročnej 
speváčky Ltt.l.v: iť to až dojemne prostý 
popevok s y..tip no.l.l in.štruroentáciou: alebo 
aj španielskej piesni VIVO CANTNADO. 
i kP.r1' tu už bolo cítiť istú vykonštruova
nosť 

Muzikantsky najvydarenejšie bola fran
cúzska reprezentácia skladba UN 
JOUR. UN ENFANT. Pokojná, vyrovnaná 
neskôr účelne a výdatne gradovaná pie
seň dávala obrovské možnosti pr e skvelú 
interpretku Fridu Boccaru. ktorej temnP 
zafarbe ný soprán. znejúci nanajvýš kul
ti\•cvane s brilantnou rutinou intonačnou 
a rytmickou, podkutý zmyslom pre su
gestívny výraz, bol skutočným zážitkom. 

Sestnásť eurovfznych noviniek, aj ked 
nie vždy najvydanmejších, sa počúvalo 
príjemne. Bolo v nich viacej originality 
ako vlani v Londýne. Navyše niekoľko 
istých speváckych výkonov urobilo z mad · 
ridského zápolenia podnik. 7.a klorvn• 
možno cíli ť seriózne zázemie. - s -

e V 4. čísle nášho ča
sopisu sme uverejnili úva
hu PetL·a Chvojku .,Po pr
vej burze estrád". Pre zá
važnosť problematiky es
trádneho umenia na Slo
vensku sme považovali za 
potrebné a užitočné, aby 
sa k téme vyjadrili najpo
volanejší - v tomto pri
pade predsednlčka Zväzu 
slovenských estrádnych 
umelcov Melánia Olláryo
vá. Žiaľ, napriek sľubu 
článok dodnes v redakcií 
n_em.árne .a ak2.,..~a zdá, ani 
mať nebudeme. A tak nie 
našou vinou sa naďa,lej 
bude ,,okolo estrádneho 
kumštu mlčať" - ako sa 
o tom hovori už v spomí
nanej úvahe Petra Chvoj
ku. Je to nechuť alebo ne
schopnosť hovoriť o prob
lémoch veľkej skupiny 
umelcov? V každom prí
pade takéto mlčanie veci 
škodi. Ešte stále však ča
káme, že hrádza nezáujmu 
sa pretrhne a my radi 
zverejnlme názory estrád
nych umelcov. -r-

e Hudobnú show pripra
vu jú speváci Taťjana Hu
binská, Edita Sláviková a 
Miros lav Líčko. Libreto 
tohto programu, postave
ného na domácich a sve
tových hitoch piše redak 
~or Roháča dr. Vlado Hla
•·áček (manžel T. Hubin
skej); ktorý bude show 
uvádzať. Premiéra progra
mu má byť začiatkom leta. 
Cez letnú sezónu by ho 
mali postupne vid ieť 
or iaznivci populá rnej hud 
by takmer na celom Slo
vensku. 

Dlhá v hľa4aní a krátka v odhodlaní. Cliffova um e!('ck1! 
činnosť má ·s voje korene v malom amatérskom di va 
delnom krúžku. No a ako to už býva, v divadle ::id 
i spieva. A vtedy ktosi zistil, že Cliff má celkom prí
jemný, pl·avda, ešte neškolený hlas. Roku 1958 sa pn'!
sťahoval do Londýna a so skupinou mladých hudobníkov 
hrával v kluboch. Neskoršie sa zoznámil s manager::lm 
Noris Parramorom, ktorý mu umožnil nahrať j eho prvú 
platňu Move I t (Pohni s tým). Skladba sa okamžite 
stala hitom a umožnila mladému 19- ročnému Cliffovi 
cestu k najvyšš!m métam pop-music. Istý (a dosť 
dlhý) čas bol sólovým spevákom slávnej, no žiaľ už 
neexistujúcej skupiny The Shadows. S ňou symboli zo
val v histórii a vývine anglickej pop-music a sve tovej 
pop-music svojskú vlnu. J eho nenásilný, j emný a in
tonačne čistý prednes ho zaradil k najstabilnejším ob
ľúbencom ľahkej múzy. O kvali tách tohto speváka 
svedčia štyri zlaté platne, množstvo show, zahraničných 
turné a niekoľko hudobných filmov, z ktorých hlavne 
Kiub mladých dosiahol obrovský úspech na plátnach 
svetových kín (nevyn!majúc ani naše) . Ani dnes ne
možno hovoriť o Cliffovi, ktorý bol, ah~ kto t·ý JE. Pra~
dou zostáva, že okrem účesu zmenil aj svoj prednes 
a repertoár, ale to je len svedectvom doby a jeho 
úspešného pľispôsobenia sa. O tom, že hviezda Cliffa 
Hicharda ešte nezapadla, svedčí i minu loročná Veľká 
cena Eurovízie , kde prekvapil s piesiíou Congratuiations. 
ktorá sa ešte donedávna d.ržala na popredných mies
t ach svetových hit-parád. Preto ho smelo môžeme 
zaradiť k takým menám, ako sú Aretha Frankli :1 , 
Heintje alebo Tom Jones. Cliffovým koníčkom s ú äUtá, 
váži si úprimnosť a čistotu v ľudských vzťahoch. To 
ste koniec koncov mohli vycítiť aj z interpretácie 
skladieb, ktoré spieva. J e isté, že pám pripraví ešt e 
veľa prekvapení a preto kapitolku o Cliffovi Richar
dovi môžeme pokojne zakonč;ť s lovami: ,.Ciiff zomrel, 
nech žije Cliff!" 

Ľubo Zeman 

e Džezový súbot vznikol v orchestri bratislavskej 
Tatra revue. Jeho vedúcim .ie saxofonista František Tu
gendlieb. (Na snímke Old u Zemana t retí sprava.) Sú
bor má za sebou prvé nahrávky v rozhlase. 

e Čierny spevák soulu 
James Brown spieval v 
New Yorku v Madison 
Square Garden pred 18 ti 
síc divákmi, čo j e vraj 
t·elrord pre tento dom. 

e Skupina The Scaffolds 
(ktorú založil brat Paula 
Mc Cartneya) pripravila 
dve hodiny trvajúcu show. 
s ktorou bude štyri me
siace vystupovať na rôz
nych univerzitách a colle
ge v Anglicku. 

e Pieseň .,Litt le Arrows", 
ktorú spieva Leepy Lee 
(u nás ju naspieval Jo
sef Laufer) je zastúpená 
v hit-parádach 18 kraj ín. 

e V Taliansku každoroč
ne odovzqávajíí cenu naj
populárnejšiemu zahra
ničnému spevákovi. Za rok 
1968 odovzdala Caterlna 
Valente cenu Tom Jone
sovl. Tom Jones nakrúca 
show na pokračovanie (má 
ich byť 18) pre americkú 
t elevíziu. 

e Ako je známe, skupinu 
Bee Gees opustil Vince 
Meiouney, sólista na gita
ru. Založil novú s kupinu 
pod názvom ,.Ashton, 
Gardner & Dyke" (Tony 
Ashton, organ, Kim Gard
ner, basová gitara, Roy 
Dyke, bicie). Vince vraj 
chce dokázať, že moze 
existovať aj bez Bee Gees. 

• Brigitte Bardotová, 
ktorá sa v poslednom ča
se dala aj na spievanie a 
má svoju televiznu show, 
stala sa majite ľkou gra
n,ofľ IJovej spoločnosti, 

ktorú bude dávať na trh 

~ramofunové 
značkou !:iB. 

platne pod 

e Amer ická skupina 
The Doors (dvere) je z 
Los Angeles. Ich prvý 1-J it 
bol song ,.The End" (Ko·
niec) ; trvá ll minút a bol 
nie ,.koncom", ale začiat
kom ich popularity. The 
Doors hovoria o sebe , že 
im patrí budúcnosť, pre
tože vraj už dnes p1su 
hudbu, ktorá bude znieť v 
budúcnosti. Ich hla~nou 

atrakciou je spevák sku
piny J im Morrison (24) . 
Keď posle dný raz vyst u
povali v New Yorku, jed
na zo skladieb t rvala bez 
prestávky dve a pol hodi
ny! 

e Francúzsky spevák 
Richard Antony je u nás 
známy predovšetkým z 
televízie a ako interpret 
piesne "Dej Pánbuh dob
rý den", ktorú u nás sote
va Václav Neckár . Vo 
Francúzsku patrí k naj
obľúbenejším spevákom, a 
možno o ňom povedať vP
ľa zaujímavého. Predo
všetkým to, že jeho man
želka MicMie preňho 
komponuje piesne. zlož ila 
ich vyše 60. Richard An
tony hrá výborne na sa
xofón. 

e Parižska Olympia bo
la nedávno s vedkom búr
livých ovácii pri vystú
peni Sylvie Val·tanovej, 
manželky Johnny Holly
daya. Sylvia Vartanová 
vystupovala v Olympii 
krátko po vysielaní t ele 
víznej show, ktorií mala 
vynikajúcu úroveň. 



\' súéásnej situácfi ntm pripaCtäfCI už 
aj podujatia typu Smolenických seminá
rov ako luxus a človek má v hrdle zvie
rajúci pocit, že sa zúčastňuje takéhoto 
Yjlučného podujatia v čase, ked' Alexan
•er Dubček apeluje prerývaným hlasom 
oplf na fudí tejto krajiny a ·označuje 
stéasný stav za najväčšiu krízu od au
gusta. Tento pocit zaľahol na mnohých 
domAclch účastníkov od chvíle, keď idylu 
Smolenických seminárov preťalo prekva
pujúce vyhlásenie Predsedníctva ÚV 
KsCS, zaznlevajúce z náhodne pustené
ho rádia v bufete. S trochou závisti som 
sledovala bezstarostnos~ zahraničných 
hostí, ktorá im umožňuje venovať ozaj 
hlboký a intenzívny záujem výlučne ume
leckým a vedeckým problémom. Našinca . 
fascinuje samozrejmosť, s ktorou pred
pokladajú perfektnosť technických a or
ganizačných záležitostí (môže slúžiť ku 
cti organizátorov seminára, že urobili, čo 
bolo v ich moci - všetko, samozrejme, 
v Ich moci nebolo). Akoby z iného sveta 
zaznie napr. pri prehrávaní Ligetiho skla
dieb dotaz Owe Nordwala, švédskeho mu
zlkológa O· technických finesách gramo
fónovej ihly, o ktorých sa našim tech
nikom ani nesníva. To však Švéd, ktorý 
neprežil nielen vojnu, ale ani ostatné 

ehe i pif. ~ hfsttta zimtteneó. pô
t rebuje svoje obrady, svoje utwrdzovanie 
sa vo viere, svoje .,výroč_né členské schô
dze s hodnote nim". Na moju skeptickú 
otázku, či majú takéto semináre zmysel, 
odpovedal Ligeti, že práve tieto semináre 
majú svoj zmyseL 

Paradoxom je však publicita, ktorä sa 
týmto "obradom" dáva, to množstvo out
siderov - kritikov, novinárov, fotogra~ 
fov, fUmärov, fudí z agentúr rozhlasov 
atď., ktorých je via.c, ako samotných za
svätencov a ktorí majú za úlohu spro
stredkovať .,tým vonku" V:Ýznam a zmy
sel, p ktorom vie a ktorý chápe iba málo 
Jachmanov vo vnútri smolenického zám
ku. účastník semjnára - zasvätenec rov
nako ako outsider, ten prvý snád' s ešh• 
·väčšou odovzdanosťou - sa poslušne po

. tí na koncertoch v žiari reflektorov, spus
tiac dobrý poliiel z .príjP.mné.lto pôžitku. 
aby bolo dostatok fotografií a filmových 
záberov. Je to dôsledok paradoxov. do 
ktorých býva zalmaná avantgarda. Ako· 
by sa snažila do osamelej jaskyne, v kto
rej si našla útočište, vybudovať š irol<>• 
a pohodlnú cestu pre všetkých. 

Tí z autostrády, ktorí sa do jaskyne 
vojdú, akoby kazili tú pravú atmosfét·u 
spikleneckej činnosti "jaskynných mužov" 

Utvrdzova nie sa 
útrapy týchto krajín, nie je schopnt po- a pretože necítia jej príchuť, je pre nich 
chopiť. Zato my sme akýsi ,.rudskejší" seminár mnohokrát nuclou či príjemným 
(naša . obľúbená útecha!), hoci chodime oddychom, alebo novinárskou povinnos-
stAle s nejakou tou vráskou na čele, pre- ťou, sprevádzanou často l trapl'lými po-
triasame aj v Smoleniciach nekonečné citmi. Možno pre toto ,,zneuctenie atmo-
polltlcké problémy, vymýšfame možnosti sféry" sa ani sami zasvätenci nevyhnli 
a znova ich zamietame, bojujeme nezmy- rôznym nedôslednostiam a ani ich ,.oh·· 
selné boje s rdca a rozumu, uchyfujeme rady" nie sú také prísne. 
sa k švejkovštine - alebo pretriasame Ja som napríklad očakäval.a, že takýto 
iné .,neriešiteľné" problémy byrokraticko- seminár bude príležitosťou pre niekoľko 
liradnícke a veľmi často aj malicherné skutočne zainteresovaných ľudí k tomu 
nedorozumenia s osobným zafarbením. No 'aby sl sadli a skonfrontovali Svi>je náz.<.' -
a potom si raz za čas p.oriadne vypije- ry na to, ako to dnes vlastne s novou 
mc hudbou vyzerá. Ale j.e už asi osudom 

~ Prlzn~m sa, že až do svo)ho rozhovoru týchto seminárov, že k tomu dochádz" 
1 5 prominentným skladatelom súčasnej iba akosi sprostredkovanie a viac-men".; 

hudby Gyorgom Ligetlm (ktorý vfjclc náhodne. Na seminár príde niekoľko do· 
v budúcom čísle) , som si medzi .,svojimi" máclch a zahraničných odborníkov 
akosi nestačila, či nevedela uvedomiť, či úzko špecializovaných určitým smerom 
sa tu na seminári ozaj deje čosi z toho, tak~e v prednáškovej tribúne Ide potom 
prečo sa vlastne takéto semináre robia, skôr o kaleidoskop rôznych zistení s 
či sa tu niečo rodí, čo to kvasí v novej aspektov často veľmi špeciálnych. Aj -tHs-
hudbe a okolo nej, nevedela som v .svojej kusie bývajG krátke a pokiaľ sa t u ná -
,.zaťaženosti" cítiť atmos1éru toho, čo sa hodou nevyskytne podobný špecialist~ 
tu dialo. Ligéti ma presvedčil 0 tom, že nezasvätené a dosť formálne, vyzerajúce 
zasvätení - ako on - túto atmosféru skôr ako outsiderský prejav uozorno~ti 
citia, pretože tento ich pocit vyviera z .. predná$ajúce mu. 
11.1ch_sa.mich, _ :~; ich_ posvätné ho na šenia"--"- ...ľ.l:@.~a \'Však došlo - v ~.oretickej "cW!.c 
z Ich úporného úsilia a činorodosti. Eu- Iastl l na koncertoch - ku konfrontáci i 
ďom ako on je úsilie o nové fudské obja- dvoch pohfadov na situáciu novej hudh~ 
vy aj v oblasti hudby všetkým, sú to fa- vo vzťahoch tvorcu - hudby - a človP-
natlci svojej snahy (on ,r;äm konponuje ka, poslucháča. Zástanca prvého sa usi-
16 hodín denne). Samozrejme aj tu, ako tuje výjsť ~ jaskyne rovnp medzi ľudí. 
všade, sa nájdu aj takí, ktorí sa týmto robi Ich ú~astnými na svojom s pikle nec -
veciam nevenujú len z úprimného np.d- kom podie li a sám sa prispôsobuje situá-
§enla, ale aj z dôvodov osobného prospe- eli a hluku na ceste. Vypočuli sme sl ná-

zory, repreZEJrta~ fsflh ~ftt ~j 
hudby, ktoré chcú poprieť zmysel hudby 

· ako výpovede, tvorcu a hudbu vidia ako 
.,súčasť života", celej tej zvukovej reali
ty, ktorá nás obklopuje a z ktorej tvorca 
vyberá, triedi, uvádza do nových súvis~ 
lostí. Stali sme sa účastníkmi toho, ako 
Ladislav Kupkovič rozmiestil svoje .,ná
č inie" a svojich hráčov rovno uprostred 
medzi nás a s dôverou, investovanou snáď 
až naivne do človeka z autostrády dovolil 
nám pestovať jaskynné orgie. Myslím, že 
nás trocha precenil a sám sa nakoniec 
so svojou predstavou, zachytenou v dosť 
komplikovanej (pre nás!) partit úre stra
til v tej haravare, s ktorou sa "fud" 
snažll - patrične neprofesionälne - vy
užiť svoju príležitosť. l ked' došlo aj 
k niektorým vandalským výčinom, spô
sobeným nezod.povednými živlami, kt01·é 
príliš vehementne vyludzovali zvuky z ná
strojov a )doré, samozrejme, odsudzu~e
me, musím ako outsider prijať toto pri
pustenie do .,tvorčieho gangu" a príle
žitosť .,ovoňať" jeho atmosféru, i l<eď ne
umelým čuchom, ako poctu a vyjadriť 
svoje sympatie. Pre nás to bola hra -
úskalia tejto hry pociťoval ist<> viacei 
autor sám. 

Momenty humoru, happeningu, ktoré sú 

• vo v1ere 
súčasťou civil nej tváre teJto novej hud
by a k torými sa má aj divák priviesť 
l< tomu, aby túto realitu prijal celkom 
rád (pretože kto sa rád nesmeje) majú 
však jedno úskalie: ak neostanú v me
dziach samo tnej hudby (v tomto novom 
zmysle). ako ostávajú napr. Kupkovičove 
Preparované texty, alebo v rámci jem- · 
nej Inte lektuálskej irônie, ako bola Li
getiho Symfonická poéma pre 10Q mett·o
nómov, človek si často povie, že zažil u ž 
aj lepšie pobavenie. Aj takéto pocit y som 
na seminári ol<úsila. 

Na inej pozícii stojí druhá časť Novej 
hudby, ktorá rešpektuje tradičné poslanie 
umenia, i keď ho tvorí novými prostried
kami. Tvorca ostáva vo svojej jaskyni, 
nevnucuje sa, nerozkladá si šiatre upro
stred cesty, ale ani neodopiera vstup 
tým, čo sú ochotní i za cenu menšieho 
pohodila skúsiť niečo iné, než ruch a 
zmiitol<, ktorý ich obklopuje vonku na 
každom kroku. Pretože mám radšej sny 
ako hry a možno i pre všetku tú ťarchu 
a vážnosť dnešnej každodennosti, je mi 
toto úsilie veľmi blízke. Možno nás tá 
úporná a vyčerpávajúca snaha o p rav
du a čistotu v ohfi;~nskom živote. z po
sledn ej do.by trocha "pokazila" a sme 
radi. keď j u nájdeme aj v umení. Tento" 
11ocit je r ozhodujúci i pri tvorcoch a die
lach, ktoré prinášajú celkom nové podne
ty. Mám ten pocit z diel juhoslovanského 
skladateľa Vínko Globokara, ozajstnej 
hviezdy, ktorá zažiarila na nebi Novej 
hudby v Smoleniciach. Padajú hviezdy -

tt~ n~e-jlle ...,..er. Ah tmu1 lttnh 
zlariť táto? Uvidíme. 

Jedným z najväčších pôžitkov v tejto 
sfére boli kon.certy elektronickej hudby. 
•Nie je tomu tak dávnd, čo človek z cesty 
'natŕčal Úši a potom krivil nos pri el-ek- ' 
.tronlckýc h :tvukoch, ktoré mixovali .,ja.s- · 
kyniari". Zmúdreli naše uši a aj jasky
niari mixujú čoraz lepšie. Ako našinec, 
ktorý už trocha .,pričuchnul" k veci. a 
preto sa cíti byť hneď povolaným vyná
šať prognózy, myslím, že táto nová sfér~ 
hudobnej reči prinesie ešte vera príťaž
livého · aj pre nás, fud! zvonka. Nezmie
iíujem sa o podrobnostiach, pretože po
drobnä kritika smolenických koncertov 
vyjde v nasledujúcom čísle Hudobného 
života. 

Tá istä úpllrná a vyčerpávajúca sna
ha, o ktorej sme hovorili, nás robí aler
gickými vtedy, keď máme pocit márno:
tratnosti v narábaní s tým, čo sme si 
zvykli nazývať hudbou, akéhosi hudobné
ho sadizmu, či nezmyse lnej karikatúrv -
l keď posvätenej s nahou o experiment 
a často neuveritefnou zanietenosťou in~ 
terprétov. Bolo nad moje sily vypočut 
si do konca produkcie súboru Quax z 
Prahy - inak predstavitefov úsilia o he
gemóniu interpréta v Novej hudbe -
hoci soni doslova závidela tým chlapcom 
opojenie, s ktorým vyludzovali z elek
tronicky inštalovaných blcich nástrojo• 
tie najstrašnejšie zvuky. Treba však pri
znať, že títo " jaskynní muži" sú skutoč- · 
ne dôslední, ich zanietenie je výlučne ich 
vnútornou zäležitosťou a - aspoň ja som 
mala taký pocit - o ľudí z cesty sa ani 
tro·cha nezaujímajú. 

Patrí však už k paradoxom, ktorými sa 
hemží nové umt! nie - že na inom !..on
certe vyrábali tít o ľudia ume nie pre ľud, 
hodné všeumelcov - igricov, hudobníkov 
i komediantov, i keď, prirodzene, igricov 
20. stor., ktorí majú vedľa pišťal aj pofný 
gramo[ón - hoci zase namiesto cvičené
ho medveďa predvádzajú iba biele myš
ky. Priznám sa, že mi toto bolo sympa
tickejšie, hoci som sa vnút~rne bránila 
proti tomu stálemu zneužívaniu kúzla 
prekvapenia, z l<torého Nová hudba uro
bila šok a ktorý pri zneužití nevyvolá\'a 
už Iba prekvapenie a smiech, ale aj zne
chutenie a skrivený úsmev. Mys lfm si 
však, že títo potulní hudobni clowni, ak 
robia svoje remeslo dobre, môžu rozdá
vať nielen čistú a prostú veselosť, ale aj 
čosi viac. Hoci aj k tomu prvému t reba 
dosť ume nia. 

A tak na záver svojich smolenických 
marginálií musím predsa skonštatovať, že 
pri všetkom, čo som spomínala, som zo 
Smoleníc odchádzala s dobrými pocjtmi 
človeka z cesty, ktorý predsa len nahlia-
dol do j askyne zasvätencov a ktorý s a 
v nej na chvíľu aj udomácnil. Prežila 
som Kupkovičov experiment a všetko 
os tatné a p'oiíčila som sa, že niet iba jed
nej' ·sprävl're:l''a· d.okolialej ce'!~ ty• ani ' v hb'..ti'"' 
vej hudbe a že stojí za to byt tolerant
ným, i vtedy, ked' si z mnohých ciest 
vyberieme pre seba len jednu. Toto 
ovzdušie tolerancie bolo mojim naj lepším 
pocitom. Už iba vďaka tomu sa - i na
priek iným intoleranciám a zlým pocitom., 
ktoré vyvolávalo rádio v bufete - vy
platilo ís.ť do Smoleni'e. 

Pohl'ad z lietadla Tip na dva týždne Z obsahu 6. čísla: 

Zväz slovenských skladateľov ä Osvetový ústav v Bratislav!'! pripravili 

v Dome kultúry výstavu .,50 rokov slovenskej hudby". Otvorili ju 4. apri

la a potrvá do 30. apríla t. r. To!ko stručnä novinová spräva. ---.---
Išla som na výstavu v nádeji, že mi podá originálny pohíad na nie 

veCm1 dlhú - no ani príliš krátku - históriu modernej slovenskej hudb11 
od vzniku republiky. Dúfala som, že sa tu stretnem s viacer ými ·doku
mentami, doposiaľ ukrytými v múzeách a archívoch. NiekoCko zaujíma
vých písomných i fotografických dokumentov tu skutočne bolo a - pri
znám sa - stála som pri nich najdlhšie. Skoda však, že ďalšie panely 
prinášalí telegrafický pohtad na slovenských interprétov , skladateľov, na 
inscenácie operné i televízne hudobné filmy, že fotografický materiál 
1 portrétmi (nie práve naj mladšími) prevažoval nad objavnosťou a účel
nosťou zoskupenia vyššie menovaných partnerov. Sktípe a často nevhodne 
ltylizovcmé slogany pod f otografiami hovoria veci známe, niekedy snáď 
možno až ironicko vyznievajúce. čo spôsobila - ako som už spomínala ·
práve net>hodnti štylizácia, rátajúca každé slovo. každ ú čiarku. Pravda, 
na !ilcor veci. Návšteva tejto výs tavy, ktorá má byf reprezentačným p_o· 
hradom "'U to, čo budovalt desiatky tudí v rozplití polstoročia, je vo vý 
slednom polťľade komponovaná teda IJiac pre náhodného návštevní~:a 

alebo zahraničného záujemcu, ako pre záujemcov z 1·adov hudobnej ve 
rejno~ti, ktorí iste nie sú zvedaví na portréty známych dirigentov, spe
vákov na obálky gramoplatní a ,.dokumenty" zostavené z vličšej časti iba 
z partitúr . Možno, že poriadateľom krivdím a slovenská hudba má sku
točne iba také skromné dejiny, že niet čo dokumentovat . . . My.~lím st 
však. ie to celkom t ak nie je. Ide totiž o koncepčnost. V tomto prípade 
mohlo ísf o prípadne už8í pohtad - no doložený 'skutočne iba ťým, čo 
hovorí viac, ako pripomenutie si známych tvárí, plagátov, výstrižkov z hu
dob"!ého časopisu a panelov - výtvarne účinných, no zaberajúcich toľko 
miesta, že už možno niet priestoru p1·e veci zaujímavejšie. Nerada by 
som '<rivdUa tým nadšencom, ktorí okolo Roku slovenskej hudby urobili 
k :1s prdce. To je jedna vec. Ale ďalšia je zase tá, že telltokrát sa dielo 
nie celkom podarilo. -uy-

Robert Craft: IGOR STRAVINSKIJ 
DENNfK ZO SPOLOČN'í"CH CIEST. Kni
ha, ktorá pr ibližuje j edného z najväč
ších skladateľov súčasnej doby. Cha
rakteristickými črtami Denníka je ume
nie skrat ky, humor, otrasná úprimnosť, 
recesia, vtip, hlbka a ľahkosť postre
hov. S_travinskij tu podäva originálne 
skice významných osobnost[ nášho 
veku a cez úvahy spoznávame predo
všetkým jeho bystrý Intelekt. Vydal 
Supraphon Praha - Bratislava, cena 
viazaného vý t lačku 17,- Kčs. 

e Americký zájazd Lúčnke 

e Bioelektrická hudbol 

e Vel'konočný festival . v Salzburgu 

e S G. Ligetim o Novej hudbe 

Opera DJGT v Banskej Bystrici 

ponúka svojim priaznivcom: 

Oprava 

V 3. čísle Hu
dobného života 
sme uvie dli, že 
(unkciu predsedu 
>ekcie skladateľo'' 
populárnej hudby 
Zväzu slovenských 
>kladateľov zas tli
va Bohumil Trneč
i<a. Opravujeme 
text v tom zmys
le, že B. Trnečka 
ie tajomníkom 
sekcie a nredse 
dom je Teodor še
bo-Martinský. V 
!. čísle Hudobného 
života nám vypad
lo meno autorky 
čliínku Slovák v 
Prahe. Je ňou Na
ďa Hrčková. 

ll. IV. 
12. IV. 
15. IV. 
16. IV. 
18. IV. 
19. IV. 
22. IV. 
23. IV. 
24. IV. 
25. IV. 
26. IV. 
29. IV. 
30. IV. 

POESKA KRV (v Nitre) 
TRAVIATA (v Banskej Bystrici) 
BARBIER ZO SEVILLY (v Bans kej Bystrici l 
ROZPRÁVKA PRI PRASLICI (v Ziari n. Hr.l 
JURO JÁNOŠJK (v Banskej Bystrici) 
POĽSKÁ KRV (v Banskej Bystrici) 
ERINDO (v Banskej Bystrici) 
DON CAHLOS ' (v Handlovej) 
TRAVIATA (v ZlliQe) 
TRUBADÚR (v Banskej Bystrici) 
TRAVIATA (yo Zvolene) 
POĽSKÁ KRV (v Banskej Bystrici) 
TRAVIATA (v Nitre) 

Aranžujem pt·e tanečný orchester. Obs.: tr - ah - t4!n +. 
ry tm. sk. + voc. Zn.: ,.Hity - pružfte". 

l 
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p ó'kúsme 'Sa st<timät 'drez lnäk než 
z obvyklého historického stanovis

ka, ktoré je už príliš známe: pristúpme 
priamo k samotnej hudbe. Preskúmame 
hudobné jadro džezu, aby sme už raz 
navždy zistili, čím sa odlišuje od ostat-· 
ne j hudby. 

Džez je· veľmi široký pojem: zahrnuje 
množstvo rôznych zvukových typov od 
prvých bluesov až po dixieland, charles
ton, swing, boogie-woogie, crazy bop, 
cool bop, mambo - a mnoho inéh.o. To 
všetko je džez a ja ho mám rád, pre
t ože je to originálny výraz c itov, v kto
rom nikdy nie j e vyjadrený a-ni úplný 
smútok, ani úplnó šťastie. Dokonca aj 
blues má v sebe akúsi robustnost a 
vzdorovitosť, ktorá mu nedovolí sk!znuť 
do sentimentality, nech by sa v t exte 
ozývalo koľkokoľvek ľútosti nad sebou 
samým. A na druhej strane a j najve
s elší, najdivoke jší džez sa ~i vždy zdá, 
akoby mal v s ebe akýsi náznak bolesti. 
Táto črta džezu ma priťahuje; j e to je
dinečná , svoj rázna ·for ma výrazu. 

Milu jem džez aj pre jeho humor. Džez 
sa skutočne hrá s tónmi. Hovoríme s ice 
vždy o " hraní" hudby: hráme Brahmsa, 
h ráme Bacha - hádam . je tento termín 
vhodnejší pre te nis ako pre hudbu. Ale 
džez je skutočná hra. "Laškuje" s tón
mi, povedal by som a robí si z nich 
zarty. Preto je v pravom slova zmysl~ 
zábavo u. 

Zisťujem však, že musím brániť džez 
proti tým, čo mu vytýka jú ,.nízkosť". 
Ale v skutočnosti je predsa nízkeho 
pôvodu všetka hudba, lebo pochádza 
z hudby ľudovej a t á je samozrejme 
drsnel, zemitá. Haydnove menuety sú 
kon iec koncov len zjemnenou podobou 
prostých nemeckých vidieckych tancov 
a rovna ko B'eethoVfmove scherzá. Pôvod 
hociktorej árie z Verdiho opery možno 
sledovať až k najjednoduchšiemu nea
polskému rybáro vi. P ravda, na hudbe' od
dávna l e~í určitý tieň nedôstojnost i, naj
mä na l'uďoch, čo ju hr.a;jú. 

Podl'a mo je j mie nky ;je to preto. že 
z historického hľadiska sa zrejme hrá
čom nedostáva dôs to jnosti skladatel'ov. 
Toto platí najmä o džeze, ktorý je tak
mer výhradne hr ácskym ume ním, lebo 
závisí s kôr od improvizácie ako od kom
pozície . To však tiež znamená, ž·e hráč 
džezu :ie súm skutočným skladateľom, 
čo mu dáv a tvorivé - a pre to dôsto;j 
n~,iš ie - posGaven ie. 
Ďalej niektorí ľudi a t vrd ia, že džez je 

h l učný. To sa však dá povedať a j o dy
chovke, k tor á hrá pochody a na ňu 
sťažnQsti nepočujeme. Pravda, džez vždy 
hlučný nie ;j e. Často je skôr veľmi jem
ný. Možno táto výčitka pramení zo si
t uácie, kto rá nevyh nutne musí nastať, 
ak hrá džezová, teda koniec koncov 
dychovä kapela v príliš male.i miest
nosti. To, pravda, nie je vinou džezu sa
mé ho. 

Avšak hlavným arnumcntom proti 
džezu vždy bolo a je tvrdenie, že to nie 
je umenie. Ja myslim, že džez umenie 
je, a to ve l'mi zvláštne umenie. Aby sr;ne 
sa mohli pustiť do debaty na tú to M
thu, mus íme na jskôr ved ieť, čo je to 
vôbec džez, z akých prvkov sa s kladá. 

Predovšetkým je tu prvok melodický. 
Pokiaľ ide o melódiu, základom západ
nej hudby vôbec sú s tupn ice, napríklad 
s tupn ica du rová. Džez má však zvláštnu 
stupnicu, k torá je variáciou obvykle;i 
stupnice durovej. V džeze j e durová 
stupnica na troch miestach upravená, a 
to tak, ŽP tretí, piaty a s iedmy tón je 
znížený. Týmto t rom zmeneným tónom 
sa hovorí "blue". 

Táto tzv. džezová s t up nica sa však 
používa len v me lódii. V har mónii zos
távame pn našich starých neznížených 
tónoch, a to spôsobuje diso nancie medzi 
nápe vom a akordami. Ale práve ti eto 
disonancie majú pravý džezový zvuk. 
Dokonca poču jeme i tón, ktorý t am vô
bec nic je, ale leží niekde medzi tými
to oboma tónmi a volá sa štvrťtón. 

štvrťtón pochádza priamo z Afriky, 
kt orá .ie kolískou džezu a kde sú štvrť
tóny ·čímsi ce lkom bežným. Štvrťtón 
môžeme vytvoriť na dychovom a lebo 
strunovom nástroj i alebo ho môžeme 
zaspieva ť , a le na klavíri sa mu môžeme 
len približiť tým, že h nime súčasne dva 
tóny, ktoré s ním po oboch stranách 
s usedia. 

Ten pravý tón j e kdes i vnútri, v me
dzere medzi nimi. Keď s i skúsite štVťť
tón zaspievať, znie to akoby falošne, 
a le v s ku to čnos ti je to Správny tón z 
iného hudobného jazyka. V džeze je 
Úpln e- ria mieste. 

Ešte dôležit ejší ako melódia j e v dže
ze prvok rytmický. Veď "rytmus " j e pr
vé, čo sa vám vynorí v mysli, keď sa 
povie ,,džez". Džezový rytmus má dvo
jakú z ložku. Prvou je beat. To je to, 
čo počuje te, keď bubeník, basista alebo 
klav irista hrá základný rytmus. To všet 
ko tvori základ. Beat , čiže úde ry jed
notlivých dôb, znie s tále, od začiatku 
skladby až do konca, po dvoch alebo 
po š tyroch úderoch v každom takte a 
vôbec nemení t empo ani metrum. Je 
to - aby som tak povedal - tlkot srd
ca džezu. 

Zložitejší a zaujímavejší je však ryt
mus, kto rý prebieha nad beatom - ryt
mické motívy. ktoré závisia od tzv. syn
J..:opovania; iste ste už toto slovo po
čul i . ale možno, že ste nevedeli presne, 
čo zname ná. Synkopovanie by sa hádam 
dalo dobre pochopiť tak, že by s te si 
pr edstavil i tlkot s t·dca, ktorý j e stále 
pravidelný - a zrazu v okamihu pre-

~niä' alebo araku jeden úder vyne
chá. To je teda fyzická reakcia. Z hľa 
diska technického znamená synkopova
nie buď odstráne nie prízvuku tam, kde 
ho človek . očakáva, alebo umiestenie 
prízvuku tam , kde ho najmene j oča
kál'l.a. V obi<kroch prípadoch pôsobi pr
vok prek...apenia a určitého nárazu na 
nervovú sústavu. Telo reaguje na t ento 
náraz buď nahradením chýbaj úceho prí
zvuku, alebo reakciou na prlzvuk ne
očakávaný. 

'zatial' sme sa zaoberali dvoma vel'mi 
dôležitými prvkami: melódiou a rytmom. 
Ale džez by nebol džezom, keby ne mal 
zvláštne farby tónov, tie zvukové hod
noty, ktoré skutočne počujete. Týchto 
far ie b je mnoho, a le väčšinou poc há
dzajú z vlastností hlasu černošských 
spevákov. Keď napríkl ad Louis Arm
strong hrá na trúbke, je to len obmena 
jeho vlastného hlasu. Vypočujte si nie
ktorú Armstrongovu nahrávku a porov
najte si sólo na trúbke so sólovým spe
vom. Celkom určite spoznáte, že hrá a j 
spieva ten istý človek. Ale černošský 
hlas uviedol do života aj iné druhy na
podobňovania. Akýmsi jeho napodobne
ním je a j sám saxofó n - plný dychu, 
trochu chraptivý, s vibratom čiže chve
ním. Potom sú tu rôzne bručivé a $kri
pavé zvuky, ktoré vznikajú nasadením 
dusidla do ozvučnice. 

Tieto zvláštne zvukové zaťarbeni~ 
pris pievajú k celkovej kvalite džezu . 
Iste :;;te už všetc! počuli džezové me-

Leonard Bernstein 

s 
..,. 

z 
lódie hrané .,pod l'a všetkých pravid iel" 
inými Ol'éhestrami než džezo\lýYni a ču
dovali ste sa, čo tom u ch,ýba. Eravda
že čosi chýba - tot iž práve zafarbenie• 

Džez má ešte jeden prvok, k torý mož
no prekvapí tých z vás. čo sa domnie
vajú, že džez nie je umenie. Míim na 
mysli form u. Viet e napríklad, že blues 
je klasická forma ? Väčšina ľud i mys lí 
pod slovom blues každú pieseň, ktoní 
je melancholická, s ent imentá lna, skľú 
čená alebo srdcervúca. To je však omyl 

Blues je v podstate prísna básnlckii 
forma spojená s hudbou. Jej základom 
je rý mované dvojveršie, k torého prvý 
ver š sa !Jpaku je. Napríklad Billie Ho
lidayová spieva: 

,.My man don't love me, t reats me 
awful mean ; 
Oh, he's t he lowest man ľve cver 
seen." 

Ale pri s peve opakuje prvý verš, takže 
to vyzerá takto: 

"My man don't love me. treats me 
awful mean ; 
I sa id, my man don't love me, treats 
me awful mean; 
Oh, he's t he lowest man I've ever 
seen." 

To je jedna sloha bluesu. Celý blues 
potom nie jP nič iné než rad takýchto 
s lôh, ktoré na seba nadväzujú tak dl ho, 
ako si spevák že lá. 

To j e predsa taká klasická forma, akú 
s i len môžete priať. 'ro znamená, že 
môžete vziať ktoréko l'vek rýmované 
dvojveršie v päťstopovom jambe - na
príklad zo Shakespeara - a urobiť z ne
ho dokonalý blues. Pokia!' ste si vš imli, 
každý z troch veršov má štyri takty, 
spolu teda evoria slohu o dvanástich 
taktoch. Z každého š tvortaktového ver
ša sa však s pieva len asi polovica a 
predpokladá sa, že zvyš ok vyplní s pr ie 
vod. Toto vyplňovanie sa nazýva ,.break" 
(vysl. brejk - prerušenie, prestávka) . 
A práve z neh.o pochádzajú nástrojové 
napodobnenia hlasu; to j e tá pravá pô
da, z ktorej r.astie džez. Podstatou d;le
zového zvuku sú asi improvizácie Louisa 
Armstronga, ktorý hral "breaky" v blue
se, čo sp\evala Bessie Smithová. Z ta
kéhoto napodobnenia hlasu sa . od tých 
čias vyvíja. každá nástrojová improvizá
ci'e.. 

Tak teda: melódia, rytmus, farbá tó
no v, forma, harmónia. Každá z týchto 
zložiek má osobi tné črty, ktor.ým i sa vy
značuje práve len džez, nie hudba vô
bec. 
Zatiaľ ste pravdepodobne z môjho vý

kladu získali dojem, že džez je výhrad 
ne blues. Tak t o však nie je. Blues pri 
na!;om skúmaní džezu uvádzam ako prí
klad len preto, že stelesňuje rôzne dže
zové prvky tak zretel'n~ a čisto. Ale tie 
isté prvky sa uplatňujú aj v ostatných 
typoch džezu, a to v spojení s tzv. po
pulárnou piesňou. Aj populárna pleseň 
má určitú formu a zachováva určité 
prís ne vzorce. J e alebo dvojdielna, ale
bo trojdielna. Túto for mu samozrejme 
všetci poznáte, pretože ju tak často po
čujete. Je vel'mi jednoduchá. Dokázal by 
;ju napísať každý. Ale to ešte nie je 
džez. Z populárnej pesničky sa stáva 
džez až vtedy, keiľ sa na ňu improvizu
je a to je pcáve skutočná dreň každé
ho džezu: improvizácia. Spomeňte si, 
že sme o džeze povedali, že je skôr 
umením hráča než skladatera. V t om 
j e kľúč k celému problému. Džez tvorí 
hráč s vojou improvizáciou. Populárna 
pieseň mu slúži ako krajčírska bábka: 
vešia na ňu svoje tóny ako šaty. Vy
strojí si ju podfa svojho, a výsledok je 
originálny. Ak populárna pesnička do
stane nové oblečenie, zme·ní úplne svoj 
charakter, práve tak ako mnohí ľudia, 
ktorí sa správajú určitým spôsobom 
v texaskách a celkom inak vo večernom 

. čO. n~.Qzornejšre, äl:iy ste ved~ll. čO 98 
robí. 

Tak sa stáva z džezu akási komorná 
hudba, vyspelé rafinované umenie hlav
ne pre počúvanie, plné vplyvov Bartóka 
a Stravinského a úžasne vážne. Či už 
nazvete takúto záhadnú skladbu ,.cool" 
a le ,.cranzy" alebo " futuris tická" alebo 
" modernistická", alebo ako len c hcete, 
fa kt je, že sa pohybuje na hranici váž
nej koncet·tnej hudby. Z úpravy sa stá
va skladba. Odmysl'ite si beat a ani ne
spoznáte, že je to vôbec džez. Mohol 
by to byť jednoducho koncertný kus. 
A pt·ečo je t o džez? Pretože ho hra jú 
džezoví hudobníci n a džezových nástro
joch a pretože jeho korene spočívajú 
v džeze a nie v Bachovi. 

Myslím, že kľúč k tomu všetkému 
dáva slovo "cool". Môžeme ho chápať 
v jeho doslovnom význame - "chlad
ný". Predtým si džez robil reklamu prí
vlastkom "hot" (horúci ); tera z je už po 
hordčosti. Z džezového hudobníka s a 
stala veľmi vážna osoba. Dokonca to 
môže byť intelektuál. Má s klon nosiť 
exkluzívne obleky, dávať s a strihať na 
módnu fazónu alebo nosiť kostené oku
liare. Možno , že študoval hudbu na kon
zervatóriu alebo na vysokej škole. To 
bolo za starých čias nemyslitel'né. Náš 
nový ,.džezman" hrá pokojnejšie, s väč
ší,m sústredením na hudobné hodnoty, 
na akosť tónu, na t echniku. P ozná Bar
tóka a Stravinského a na j eho hudbe 
to poznať. Má sklon vyhýbať sa hluč-

Záber z baletu Leonarda Bernsteina .. Age of Anxiety". V choreografii Jerome 
Robbinsa ho uviedol New York City Ballet. 

spoločerlskom úbore. Niekto z vas má 
tPožno proti tomuto vyfinte niu námiet
ky a hovorí: "Chcem počuť melódiu, íl 
nie všetky t ie ozdôbky." Dokiaľ však 
neprijmet e z<'isadu improvizácie, nepo
chop!te džez. 

čo znamená improvizácia? Znamená 
to, že si vezmete nejakú melódiu, za
pamätáte si j u aj s jej harmóniou .a ,so , 
všetkým, a potom sa len, ako sa kedy
si vrav ievalo, "odviažete ", čiže len tak 
- akoby nič - si tú melód iu vybavuje
t e . .,Odvi azať sa" ·znamená, že sa pr i- · 
dúvajú ozdoby a figurácie , alebo sa lvo
ria skutočné s taromódne variácie pres
ne tak, ako ich robieva l Moza rt a Be~• 
hove n. 

A teraz sa dostávame k tomu, čo je 
na džeze na jviac vzrušujúce , - aspoň -
pre m :! .. :·o7hod ne - a to j e súčasná im
provizúcia. Dochádza k ne j vtedy, ked' 
dvaja alebo viac h udobníkov improvi
zuje na tú istú tému súčasne. Ani je-... 
den z nich presne nevie, čo t en dru
tlý urob!; a le počúvajú sa navzájom, 
jede n od druhého preberá motívy, je to 
akoby spoločný rozhovor. · Spoločným ' 
putom sú pre nich akordy, harmónia 
pesn i čky. Nad tout o harmóniou hra jú 
ohaja hudobníci súčasne dve rozdielne 
melodické linky, čo vytvára - vyjadre - · 
né hudobným termínom - akýsi náhod
ný kontrapunkt. To je zárodok tzv. jam . 
session. Ten to spôsob spoločnej impro
vizácie dal vznik štýlu dixieland, k to rý 
stále znovu ožíva. Máloktorý iný hudob
ný zvuk dokáže tak rozveseliť , ako keď 
dixielandový s úbor vytrubuje nap lno zá
verečný refrén a všetci improvizu jú na
raz. 

Vo vývoji džezu došlo ešte k jednej 
dôležite j zmene. V dnešnej dobe sa 
zdôrazňuje namiesto spevu a tanca po
čúvanie. K tejto zme ne muselo dôjsť. 
J ednak nás úžasný rozvoj nahrávacieho 
priemys lu naučil počúvať tak ako nikdy 
predtým. Ale ešte závažnejšie j e, že 
s príchodom zložitejšieho swingu a dže
zu na spôsob boogie -woogie a bopu sa 
presunul náš záujem na hudbu samu a 
na virtuozitu jej interpretov. To jest 
zau.ií'<a nás, aké tóny sa hrajú, ako ďobt e. 
'!ko rýchlo, a ko originá lne. Nemôžete s po
rozumením počúvať bop, k ed pritom 
tancujete a svojej partnerke šepkáte do 
uška sladké márnosti. Musíte počúvať 

nýltl, d ivokým záver om: keď je koniec, 
hudba jednoduc ho p.x:estane.. 
ľak ako on s ám, vychladli a j jeho 

poslucháči: net ancuj ú; úctivo počúvajú, 
akoby sa hra la komorná hudba , a na 
konci zdvorilo zatlieskajú. V džezových 
baroch na celom svele ná jdete pos lu
cháčov, ktorí povedzme ani nedržia 
v ruke pohárik, k torí si nevyťukávajú 

· rytmus a 'nepridá vajú s a ku kapele, a ko 
sme to robievali za môjho detst va. Ak 
uvážime, že džez .ie v podstate citový 
záž itok, je to všetko trochu chladné 
a 'prekvapujilcó · ovládané. 

Kam nás to · vedie v našom skúma ní? 
K dosť ohromujúcim záverom. Niek tor í 
ľudia z toho všetkého vyvodzujú, že t u, 

. v novom džeze, j e skutočný začiatok 
americkej vážnej hudby; že americký 
s!lcladate l' konečne má svoj vlas tný vý
raz.'< Týmto tvrdením, pravda, nazna
čujú, že všetky ·· doterajšie ame rické 
symfonické diela sú iba osobne pocho
pené napodobeniny európskej symfonic
kej t radície od Mozarta po Mahlera. 

· V niečom im tl~v~111 za pravdu, to musím 
. priznať. Rozhodne je islé, že hranica 

medzi vúžnou hudbou a džezom ;je čo 
raz menej zretel'ná. Miime vážnych skla
date l'ov, ktorí píšu v džezovom idióme 
a máme džezových hudobníkov, ktorí 
sa stávajú váž nymi skladatel'mi. Možno 
s me narazili na ne jakú teór iu. 

Ale teória, neteót·ia, džez pokračuje 
v objavovaní nových ciest . niekedy oži
vuje s ta ré štýly, ale v oboch prípadoch 
hľadá sviežosť. V každom umení, ktor é 
j e skutočne životné a hľadajúce, mus ia 
sa vyvíjať rozpory; diskutuje sa, lvoria 
sa protik ladné tábory. Práve l ak a ko 
v maliarstve sú na bojovej nohe prí
vrženci smeru pre dmetného a nepred
metného, tak ako v poézii broja t·ealist i 
proti s urrealistom, odohráva sa v džeze 
boj medzi tradicional is tami a modernis
t am i. 

Modernisti sú t í, čo sa us ilovne sna
žia vymaniť sa zo schém star ých pol 
storočia, experiment ujú s novými zvuk
mi, používajú tónové vzťahy, ktoré nie 
sú v star om dže ze obvyklé, a vôbec s a 
snažia zachovať ži votnosť a zaujímavosť 
džezu tým, že rozširujú jeho obzory. 
Džez je svieže, ž ivé umenie v dobe prí
tomnej, má za sebou dôveryhodnú mi
nulosť a pred sebou vzrušujúcu budúc
nosť. 
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