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Zl Vot· 
Nechajte 
maličkých ... 
l Celkom mali zase nie sa. Navšlevu;a 
" stredna školu" [ešte stále si nevieme udo
mdcnit slovo zédeeškdr i • • • ) , maja pres
ne tle isté záu jmy, ako sme mali my v ich 
veku, verím, že dostáva;a rovnaký výprask 
za nenaplnené rzddoby vedomostí a lebo pre
plnenú mieru trpezlivosti - ako všetky 
deli sveta. lch jedinou zvláštnosťou te, že 
sú žiakmi tzv. cvil:!net školy pri Pedagogic
kef fakulte v Banske/ Bystrici a teda ma;ú 
o kus viac fint odpozorovaných z lwdlrz, 
na ktorých sa "utí učiť". Rozdala som im 
fo'lografie spevákov, hudobníkov, orches
trov, snímky talcreceno konkrétne t vyjdd
rujúce náladu a už vopred som st mys
lela, že viace; fantázie v IT.icl! vzbudia ob
rázky populárnych spevákov, ktorí matú 
práve v týchto zelených rokoch dospieva
nia vysoký k urz. Tak sa mi zdalo po prve; 
reakcii .:.... ale bol to omyl. Možno práve 
veci nie každodenne zažité vyvolávaja v 
deťoch tíe natfantastickefšie ta žby a pred
stavy - ai keď zasa vieme, že ich uči
teľka . hudby patrí meclzi tých zriedkavýcfl 
pedagógov, ktorí sa nehanbia vziať so se
bou dvadsať-tridsať detí a lzoci po vyučova
con~ iiase i m zorganizovať návštevu kon
certu alebo opery. 

Dostala som desiatky hárkov, na kto
rých sa napriklad písalo toto: 
· Beatles? Sú to chlapci, ·!{tort prví na 
~v~té začali skladať beatovú hudbu. Aby 
zÍskali popularitu, nechali si narásť dlhé 
vlasy . . . " A d'alej: "Mnohé podobné slm
ptny robia na javisku cirkus a nie hudbu. 
Mo.jou túžbou je - aspofi raz ich vidieť 
živých.: ." 

Alebo: 
Na Vaškovl Nec!{ái'ovi sa mi páčia je

h~' pohyby a to, že vynikajúco spieva 
1 podľa . môjho vkusu." 

· Pod fotografiou Ciemeho basislll f i mmy 
Wood5 ml. boli nasl edujúce riadky: ,.Tento 
človek - to predsa vidieť ! - mus! mať 
dobrý vzťah k hudbe. Aha - ako s a tvári! 
škoda že n iektorí ľudia hrajú len p reto, 
ž~ m~sia, alebo si chcú zarobiť." [ Slcu
to~ne - škoda, pomyslela som si •• • ] 
· Veľmi sa mi páč ll a úprimná veta diev
čatka ktoré má veľkú túzbu ,.zaspievať si 
aspoň raz v živote - v opere". Mo.~no fu 
k tomu inšpiroval pekný záber z Janackot/81 
Lf§ky Bystroušky. Ktovie, či by podo/me 
reagovala naprílclad na obrázok z insce
nácie Wagnerovho Rýnskeho zl ata, •• 

Dala som pozrie( at snímku, na ktore j 
boli krásne !'uky organistu. Pravda - vkus 
a cit pre krásu te ast v každom ro ku íný, 
lebo školácka mi napisala, že jej prvou re
akciou pri prezeraní fotografie bolo: 
· Ten má ale žilovaté ruky!" 
tMel však už filozoju;e: 
,.Keď som s l lepšie uvedomila obsah toh

to obrázku, pr iš la s om na to, koľko odrie
kania sloji veľké umenie .. -" 

Naiviac sa mi pácil prispevok miestne
ho vtipkára, ktorý napísal skoro celú úva!w 
o ,dirigentovi pijacom z verkého pohara 

pivo: 
Keď sa tak zahľadím · na obrazok, p red

st~~uj en1 si, že asi takto budem vyzerať 
pri pit! piva o nejal~:ých 25 rolmv. Ale nech 
to padne dirigentovi na úžitok! {Koľká bl a
lzosklonnost'l J Celkove mi if:! však pán di· 
rlgent sympatický. Možno preto, že _}e ele
gantne oblečený. ja osobne som este :1e
videl človeka takto dokonale oblečeneho 
piť pivo . Tak! ľudia si predsa objednávajú 
luxusnejšie nápoje! No i ke d je to ve ľmi 
pekný a sympatický pán, priznám sa, že 
by som na obrázku radšej videl n e jakú že
I1u .. . Veď sme chlapi, či nie?" 
· Veru, chlapi. Na čo len nemysl ia, hoci 

s!l iba chlapčislcd a ma jú radi hudbu ... 
Tereza úrsínyová 
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PAU PERA,· ET PERDltA'? 
'' . 

, Aby • bolo j asné hneď pre· začiatok: hornosť ' z VŠMU nestačí, ak učíte !' ne -
úemám na mysli ani .hudobnú tvorbu, vie ovládať svoj 'vonkaj ší prejav v pro- ' 
áni ínt!!rpretačrié umenie, ani úroveň spech v'ýchovného cieľa. l keď v budúc- · 
profesionálneho hudobného školstva, ale nosti · môže dôj sť · k odbornému vyučo -
neuspokoji.vý s tav hu!lobnej výchovy na vani u · hudobne j výchovy na ZDŠ •Od 2.' 
všeobe.cno-vzdelávacích š ko lách a· p rob- ·· t•o'čníka, nemOžno upustiť od špecializá -
lémov'é 'di'menzie učiteľského vzdelávan ia cie učiteľského vzde lávan ia pre vých:ovu · 
hudobi\ýCI:l pedagógov. Vypočuli sme de tí mladšieho školského veku a nemože 
doteL'az ,· priam horu kuloárového ľrá z iz- · no upustiť od h ľadania špecifično sti uči -' 
mu, formálnych · gest a rezolúcií, s l'u bov teľského ' š túdia pre t ento stupeň. Až 
i . neporozumenia, znáša li sme dosť t rp- · budeme prj:jlmať na Pedagog. fakultu 
kostí v súvise so zväzovým kastovníc- maturantov, ktorí súčasne absolvovali . 
tvom, ktoré vždy zaznávalo učiteľov a ĽŠU, alebo ),torí sú v hre na nástroj 
pref.erovalo muz.iko lógov. Pri tom všet- ešte na vyšše j úrovni, pot om sa zmení 
kom sa múdre hlavy le n čiastočne za - celá atmosféra štúdia, uče brié plány i 
mý.šľali nad profesionalizáciou učiteľ- osnovy. Zatiaľ si trúfam prehlás iť, že . 
ského vzde lávania, takmer obišli sociá l- aprobáciu pre 1.-5. postupný ročník 
ne, ekonomické, ku ltú'rno - vzdelávacie, ZDŠ nemožno' štu5lovať . analogickým s pô-
š ko lsko-adminis t ratívne dimenzie, ne- · s obom ako na ' filozofických a prírodo-
vyspodadali sa s bipolárnou t eóriou uči- vedeckých faku ltá'ch a že pri t erajš om 
teľského · vzdelávania a neprekonali dua- hľadaní a pokusoch nevylučuj em pokles 
lizmus v prospech zdravo chápanej .. úrovne učiteľo:v. · Pokles . hudobne j. eru- . 
oipolái;nos t i cieľov učitel'ského vzdela- cHcie v porovnaní s pedagogickýn1i ško 
nia pre ZDŠ atď. (do nekonečna ). A ke - · . lami a bývalými u čiteľskými ústavmi .ie 
by sme t eraz nas tolili p roblém vzťahu . očividný, čo s pôs obuje, .že . mladý učiteľ · 
poznania a jeho tranzmisie vo vyučova - sa často dostáva do stresových . s ituácií 
n í, problém komunikácie ideí, metód a na jčast·ej šie pri kontrole· a hodnotení vy-
systému poz natkov, stáli by sme práve . ' učovania · hu'dobne:i výchovy. Okresní iit - . 
tak na j ednom z e xtrémnych pólov, · ako š pektori s a . vôbec nep'ozastavujú n'ad 
za opačný protipól pokladáme trochu tým, · že uči t el' pri vyučovaní nepoužíva 
prehfbene;jš íu hudobnopedagogickú gL:a - hudobný nástroj a netrúfajú ' sí . ani 
matnosť, ktorá · býva dostatočným pred- označiť takuto úroveň hudobne j výcho-
pokladom k vyučovaniu hudobnej vý- vy za negramotnosť a p r imitivizmus. Pí-
chovy. Riaditelia ZDŠ toho veľa nechcú sané príp'ravy t u nepomôžu a metodické 
- a keď už, tak pre samoľúbu r eprc- rady po tzv_ vzorových "otvorených ho-
zentáciu školy, k t orú riadia. Takmer dinách" Sú bezcenné , formálne. 
nikto nepochybuje, že učiteľské vzde - .A Vzd elanie , učiteľov hudobne .i vý-
lanie j e vzdelaním odborným (alebo chovy pre 6.-9. ročník našich ZDŠ bu-
aspoň takým má byť v pokrokovej kul- de pochopiteľne pri štvorročnom š túdiu 
t úrnej poJitike) a pritom a djektívom náročne;jší (napr. v h re na hus le by 
"odborný" označujeme zvyčajne iba jed- som požadoval znalosť Kreutzerových 
nu zložku učiteľskej prípravy. e tud , u huslistov by som požadoval h ru 

.A Rozhodne činnosť učiteľov v 1.- 5. na k lavír s opt imálne menšími požia -
ročníku ZDŠ je š pecifická a ťažko ju davkami) - štúdium hudobnote ot etíc-
porovnávať s č innosťou vedcov alebo kých i prakt ických disciplín by som 
umelcov; preto aj príprava musí byť však zamera l "funkčne", to z namená : 
zameraná k špecif ickým uč iteľským obs ah i metódy by bolo užitočné pri-
c i eľom, ktoré pr edpokladajú k spl neniu spôsobí.ť buclqcemu učiteľsk ému · pavola-
značnú erudíc iu pedagogickú a psycho - niu. Táto koncepcia našla na FFllK 
logickú. rad zru čností výtvarných a hu- mocných odporcov; stačilo potom s po-
dobných, patrič né povahové vlastfl,o sti, jenectvo s odbomíkmi hudobne nekul-
utvárajúce a formu júce osobné vzťahy tivovanými na iných katedrách a Im -
medzi učiteľom a žiakom. často intui- dobná výchova ako aprobačný, predmet 
tívny odhad s ituác ie je t u smerodajne j - pre vyučovanie na PŠ, PI, PF zahynula 
~ í než sebalepšia znE losť objek tívno- od- práve v období, ked y s a v uvážených 
horným s pôsobom získaných poznatkov. hlavách začal a i:rtať nutnosť est et ické-
Toto v podstate platí i pre nižšie L'OČ- ho vzdelania na bud.úcich gymnáziách -
níky - ĽŠU, kde tá najdokonalejš ia od- ako pro tiváha j ednostranného intele k-

· t ualizmu . a : techhicizmu. ·'Aprobovanych 
učiteľov 'pre túto· gymnazii'tlnu estetickú 
výchovu budéme mať až · za ' päť rokov, 

. ak toto vyučovanie 1 radšej nezais tíme 
promovanými 'hudobnými · (a výtvarný
mi) pedagógmi z liývalej Vysokej školy 
pedagogickej , á· FFUK. · Poto m n'ás · čaká 
nepríjemn·á' nevyhmitúosť ' prevériť ne -

, dost atky nci.ve j . tin í-veľzitnéj\ aprobác ie, 
kto rá sa · ukazuje •v takom syetle, že 
;,sle pí" ' budú · rozprávať o• farbá:ch· a 
,.hluchí:' .. o . ťónc;rch, :.budú . žiakom ·vs une 
rovávať svoje esťctlcké normy a ,.l\me
lecké". hodnoten ia. -- Nepodceňu,;em , re
ceptívnu zložku v hudo bne j výchove, 
všest~anné intelek~uálne poznanie vý
razových rj rost r iedkov a h lbš ieho vý
znamu di ela na základe porovnávacieho 
pohľadu poučeného ·historičky ·a syste
mat icky, predsa však r.ecepciu bez z~
žitkov, . akt.iv:ity. a , priamej úča~ti na m u
zicil:ovani budeme pokladať za neúplnú · 
a j ednos.tramiú. ' · · 

"t. Hiešenie sa nám pozdáva nadmie
'ru jednoduché: oživotvoriť š túdiurrihu
dobnej (aj výtvarne j) výchovy. na FFUK 
s výhodným d r uhým aprobačným 'pred
metom a s uváženým prívažkom filmo
vej (divadelnej) vedy. Na tomto m ieste 
bolo by užitočné upozorniť na perspel;:
tívnÓsť ·t zv. pedagogických a hudobných 
gymnázií, ktoré by pripravovali kandi 
dátov pre štúdium na pedagogických 
fakultách. A j učebné osnovy majú rad 
nedostatkov: na FFUK stačí pre pozna
nie de j ín českej hudby iba ;jeden se
mester prednášok, absolventi PF nema;ju 
cJostatočnú zásobu vhodných piesní pre 
š ko lu, až na výnimky n ie sú dostatočne 
pripravovaní pre pohybovú zložku hu
dobne j výchovy, neve dia oceniť hodnoty 
nášho hudobného folklóru a nevedia ho 
vkusne interpretovať a najmä učiteľ pre 
roč. 1.-5. naprosto nevie prebúdzať a 
podnecovať hudobnú akt ivitu s vojich 
žiakov. A my predsa po t rebu;jeme uč í
teľa podkut ého teoreticky, tvorivého, 
ľudsky zaujímavého, súc~ho za sahovať 
aj do interpers onálnych vzťahov, u čite
ľa-odborníka vo výchovných pro~esoch, 
v ich spoločenskej i individuálne ľud
skej podmienenost i, učiteľa s veľkou 
spoločenskou aut oritou. I v t c;jlo s po
ločenskej druhoradost i u č ite ľ hudobne j 
výchovy j e v u č ite ľských radoch na 
chvos te nepochybne a j pre nedos ta tky 
v tak l<ardinálne;j otázk·e, ako :ie prípra
va učite!ov pre všeob.-vzdel. š koly. 

\ 



Národný _výbor odpovedá 
V treťom čísle Vášho časopisu bola zverejnená 

správa pod nadpisom .. čakáme odpoveď od MI
nisterstva školstva SSR'', v l'torej sa pfše o cel
kovej priestorovej situáci!. ĽSU a najmä o hava
rijnom stave ĽSU - Vinohrady v Bra tis lave. 

Odbor školstva NVB v predmet)lej veci ozna
muje nasledovné: V Bratislave an! jedna ĽSU 
nemá vlastnú budovu. Priestorová situácia na 
všetkých ĽšU l ô l je zlá, až ln•it!cl,á. Najhoršie 
j e na tow ĽSU - Malinovského ul. a ĽšU -
Stefúnikova ul. 27. útvar ťízemného plánu ·a ar
chitel<túry zabezpečil priestory pre stavby ĽSU 
vo všetkých opvodoch Bratislavy okrem obvodu 
Vinohrady. V to mto obvode by to bolo možné len 
p o asanácii, čo naráža na kr!tick\1 bytov(! situ
áciu. Do r. 1970 nie je plánovaná ani jedna vý
s tavba ĽŠU pre nedostatok kapacity dodávateľ
ských podnikov a pre nedostatok finančných pro
striedkov. Po roku 1970 je plánovanli stavba ĽSU 
v obvode Nové Mesto. 

Na ĽŠU štefánilwva 27 by bolo možné zlepšiť 
priestorovú s ituáciu, keby sa v tejto budove uvoľ
nili sdkromné byty. 

Odbor školstva NVB je dôkladne oboznámený s 
priestorovými problémam! ĽSU v Bratislave a hľa
dá možnosti nápravy. Ziaľ, za sl1časných podmle· 
nok niet nádeje na účinnejšie zlepšenie situácie, 

Gustáv Hole, !!k. ln!!pektor 
Národný výbor hlavMho mesta Slovenska 
Bratislavy 

MARIAN VANEK: Hudobné 
vynálezy 
storočia 

u. JEDNODUCHJ!: OHRIEVADLO 
KOVOVÝCH DYCHOVÝCH NÁSTROJOV 

často sa stane, že 1 v zime sa hrá na kovo• 
vých dychových nástrojoch. Zvyčajne je to po· 
hreb dôležitého alebo menej dôležitého funkcio
n ára, iHätn!l,a, rospol,tíve významného umelca. 
Tres!{úca zima a silný mráz mô2u nečakane za. 
sko'č'i'ť 'n\.ajiteľa kovového dychovéh'o Itlástroja. Je 
saínozrejmé; '.že hra na ko vový ''dychový nást ro j 
s pl'irmznutými prstami a perami má za ná
s ledok i poclpriememý a nepresvedCivý výkon, 
ktorý je nedôstojný pamiatke zosnulého f. trúch· 
liacich pozostalýc h. 

Najmä pre t ieto dôvody som vo svojej vyná· 
l ezcovsl,ej d ie lni vytvoril "jednoduche ohrievad· 
lo kovových dychových nástrojov". Jednoduchosť 
tohto vyn lilezu predčí i t\1 najbujnejšiu fa ntáziu. 
Spokojnosť majiteľov kovových dychových nlis tro· 
jav je zaručená ! S mojim 'ohrievadlom môžete 
už bez obiiv hrať na pohreboch a ani ten naj
silnejší mráz nebude mať vplyv na váš výkon, 
l\torý pomocou ohrievadla bude bezchybný. 

Ohrievadlo s a skladá: a ] elektrická šnúra - na 
jednom konci rozdvojená (a2) a na druhom konc! 
je pripojená zástrčka (f3 ]. Postup je nas ledovný: 
rozdvojenú el. šndru ( aZ l prichytíme na kovo
vý dychový nástroj ( m ), zástrčku ( f3) zasunieme 
do elektrickej zlisuvl<y a ohrievač funguje.! 

"Máme smolu, fe sme sa narodil! " tejto 7iobb t2 prdtJ4 M tomto 
kúsku zeme" - to ;e čoraz časte/Sie sumó.rum medltdctt, ktor~ spre~ 
vádza;ú pokra!Jujúcu "normalizáciu". Cas a priestor na§ef existencie 
sme sl nevyberali, bol nám daný a nem.ôfeme ho änt óbplyvnlt. Preto 
sa mt vtdl pomýlen~, ak st tento neod!!krtep!terng hlstorlcko-geograflc· 
ký fakt privlastfzu/eme ako kľúl! k otázkam ntUhO bytia, ako stavebnO 
materiál posto/a k životu. Možno budoiJať životn~ kr~do na détermi· 
nante bez alternatív, na tedlnej možnej alternative, ktor6. Je mimo 
dosahu naSet aktlv!ly? 
Nebezpečenstvo rezignácie, letargie a úteku pred "tvrdóu realltóu• "'") 

má mnoho pod6b. Nafnebezpečne/S/a z nich sa skrýva v ut!lltárnom 
výklade t~zy, !te odmietnuť voliť, ;e ttež voľbol,l. Myslím si, že le to 
postoJ pohodlný a zba/Jelý, Mlčanie znamená účasť na zločine, nech 
si akokoľvek Intenzívne nahovdrame .opqk. Utlahnuttm sil do vlastne/ 
ulity sa nevzdávame zodpmJednosti. Zl vatu neutečiemé, lnôteliu? s n!m 
iba súhlasiť, alebo nesríf!lastť. Nesúhlas nemo!f.ilo pre;avtť t{jm, fe 
chodtme okolo vect, {ktorf1 nds bytostne trýznia a dotýka/tí. sa nás/ 
so zavretými očami. Zaclwvaf si čistý šilt znamená stále obnovovať 
J,rUtcký posto/ k realite, znamend privlastniť si potenciálnu schopnost 
permanentne/ revolty. šamozrefme, za predpokladu, !te vieme nielen ' 
to, prot! čomu bofuteme; ale at za čol Schopnosť uJasniť st o čo nám 
dnes Ide, ;e rozhoduJúca. 

CAKAME ODPOVED 
od Ministerstva kulttíry SSR 

Ako sme sa dozvedeU, budtl v tomto roku obmedzené roz.hlasové 
a televízne prenosy z významných hudobných udalost!, ako je napr. 
Pra~ská jar a Bratislavské hudobné slávrtostl. Je to isté· ochudob
nenie rozhlasového 1 telev!zneho _. vysielania a postihne najmä 
tých poslucháčov, ktorí mal! Iba takto možnost sledovať výzMmné 
hudobné podujatia. Ako vieme, je tento fakt dôsledkom toho, že 
orchestre v Ceskoslovensku dostávaj11 pri prenosoch takO. malll 
odmenu, že hráč! za ňu odmletajll dalej hrať. VIeme aj to, že mo
mentálne sa vedie rokovanie zástupcov odborov zo Slovenskej fll· 
harmónie s kompetentnými č!n!tefml a je nádeJ, že sa tieto vec! 
dostanú postupne na správnu koiaj. Boli by sme rad!, keby Mi
nisterstvo kultllt'Y SSR včas Informovalo na!u redakciu o výsled
koch rokovania medz! Cs. rozhlasom, Cs. telev!z!ou, zástupcam! Ml· 
nlsterstva a odborármi v Slovenskej filharmónii, ako aj v Iných 
orchestrálnych telesách, -R· 

e Dvadslatyštvrtý ročnlk festi
valu Pražská jar bude _tradične 
otvorený v deň výročia smrti B. 
Smetanu - v pondelok 12. mája 
t. r. a potrvá do stredy 4. júna. 
V tomto období bude us poriadané 
celkove 48 festivaloY,.\Íc;:,b, , poduja 
tí, z toho 39 koncerťóv v ' Sme
tanovej s ieni, v Dome tJme lcov a 
v historických pr iestoroch, ako aj 
9 operných predstavení v budo· 
vách Národného a Tylovho dí· 
vadia. Návštevníci tohto medzi
národného festivalu budil mať 
možnosť počuť a vidieť l dva po
predné európske orchestt•e: Ber
Unsky filharmonický orchester zo 
západného Berlína a Royal Phil· 
harmonie Orchestra z Londýna. 
Z dirigentov budil hosťovať také 
známe mená ako je Herbert von 
Kara,ian, Lovro von Matač ič, Ru
dolf Kempe, Alberto Erede a !ni. 
Významnou sdčasťou. Pražske j .ia
ri bude a j prehliadka 18 naš ich 
a 18 zahraničných sólis tov. Me
dzi nimi sil napr. klaviristi: Paul 
Badura - Skoda, Sydney Harth, 
s peváci Elizabeth Schwarzkopfo-

vá, violista Frederick Ridle a Iní. 
Okrem našich popredných vokál
nych súborov sa predstavia aj 3 
významné zahraničné súbory a 
Madrigalový súbor Volkonského. 
Významnou súčasťou festivalu bu
de uvedenie Janáčkovho operné~ 
ho cyklu, v ktorom opet·a Národ
ného divadla predvedie 6 hlav
ných Janáčkových opier. Cyklus 
uzavrie premiéra nového naštu
dovania Jej pastorkyne. Okrem 
toho zaraďuje opera Národného 
divadla 2 predstavenia Mozartove j 
opery Don Glovani a predstavenie 
opery B. MartinO Hry o Marij, 

e československá televízia pri
pravuje ťllm o národnom umelco
v! Jánov! C!kkerovl. Cikker tu bu~ 
de sám dirigovať svoje diela. 

e V pondelok - 5. mája t. r. 
uvedie balet pražského Národné
ho divadla premiéru Bhldenia 
Odysseovho od Helmuta Edera v 
choreografii J , Nemečka a druh\1 
polovicu večera vyplni balet B. 
MartinO Vzbura (choreografi a J . 
Blažek). 

ILJA HURNIK LEONARDO. "Madona, neodchildzatte e!íte.• 
Ponechala mu ruku v dlant. 
"Poďte, madona, niečo vám ukáfem.• 
VIedol fu kamsi za dom. Zastali na nepatrnom dvorčeku. 

Sediac v kresle, hľadela na teho tvdr, ktord obl!as zmiz· 
l a za plátnom. Ako dobre pozná tú tvdr po toľkých ro· 
koch! Možno lepšie ako svoju. Veď Leonardo hľadt viac na 
svo; obraz ako na 1~u a niekedy an! na obraz nie. Zmera· 
vie so !!tetco,m v ruke, akoby v sebe čomusi načúval. A ona 
sedí a čaká, až konečne precitne a povie, Mona Líza, dosť, 
$}wnčime, svetlo nám pohaslo. 

V poslednom čase sa v§ak v teho pohľade obfavtlo čast 
no,vé, napätie, čakanie. Namočt štetec, ale nedonesie ho 
k pláthu, číha a keď sa nedočká, odhodí ho a ;eho "skonči· 
me" je nevľúdne a nešťastné. 

Pokúšala sa ho rozptýliť, či vlastne upútať, aby sa vytr· 
hol zo snenia, aby prdca trochu pokročila. Skúsila sp!evat, 
možno sa mu to zapáči. Nedávno st zvolila pieseň, natkraf
šlu, akú poznd, madrigal od Josquina de Prés. Zosilnila 
hlas, keď videla, ako sa malltrr vrhol k plátnu. Lenfe -
mračil sa čoraz viac, až odlzodil štetec a koniec - pre 
dnešok dosť. · 

Ten obraz nebude nikdy hotový. Jedného dňa sa na ňu 
Leonardo naozaj zahľadí, a už ju nespozná, zostarne mu 
medzitým, veď, bože, koľko rokov tu už takto vysedáva 
pred sto;anom ••• 

Mona Ltza ;e dnes čudnd. Prečo ani nespieva? Nie !eby 
rád počúval ;ef spev, to nie, naopak, te to zM, keď začn{!', 
vtedy te s prácou koniec. Ale čakanie te .e§te horšie. No, 
spusťte, madona, nech viem, že dnes z maľovania zase nič 
nebude. 

Keby aspoň spievala, aby človek rozumel. Zvláštne, taká 
krásna, takd vzdelaná fena, a predsa spieva, hm, akosi ne
jasne, možno povedať - nie dosť čisto. Mlčíte, Mona Líza? 
Na čo asi myslíte, fe máte v tvdri také ploché tiene? 
Ach, m6ct tak povedať, hotovo, skončené, naposledy vyprat 
!!tetce, navžcly uložiť farby .,. 
"Dosť, svetlo pohaslo." 
Vzdychla a vstala z kresla. 
Keď mu podávala ruku, v§tmol si únavu v ;ej očiach. 

Aj na ňom ,spp~íuruq tqraM.. .,,..-

Koldokola st6.la vysoká hradba cyprusov. O tomto mieste 
dostaT: nevedela. 

Upro~tred - akási mall1z'ká skrinka s čudnOm strofom. 
Leonardo potiahol akoust pdkou. Z vrcholka strofa začala 
strtekat voda. Padala na retazec gult, ktor~ sa lesklt ako 
meď, pomaly a nepravidelne sa otáčali a vyd6.valt ltí.beznO 
zvuk. 

Fontána · hrala a Mona Ltza zataf!la dych. To te predsa 
fef pieseň, madrigal od verk~ho fosquinat 

"Madona, chcem sa v6.m s ntečlm zveriť. čo ešte nikto 
• ll vze. 
Sadli si do trávy. Kovové gule pl6.polal! v podvečernom 

slnku a sladko splevalt. 
" Mona Ltza, fa ·som sk ladater.• 
S úfasom sa naňho zahradela. 
"Tottf," !!epkal rozpačito, "fa som e!íte ntč neskompono· 

val, tba nefak~ malll!kosti. Ale te to vo mne!' 
"Viete, madona," pokračoval o chvtľu, "maľujem celkom 

rdd. Maľovanie te služba. a pokorne sltí.!t.tt te pekné. Keď 
mám pred sebou tvár alebo kra;tnu alebo kvetinu, fe to pán, 
k torý rozkazu je, t ento tieň tu prehlb, toto svetlo ztasnl a fa 
to urobím. Ale teraz, keď som zostarel, tú!tm byt aspoň 
tOch pár rokov sl obodng. Keď som vymý§ľal skladbu, ktorú 
teraz počúvate, vedel som, že m6žem v§etko. Nlfaký mo
del mt 71edtktoval , ktortí. farbu mám zvoltt, ako mám viesť 
líniu kresby. Mal som pred sebou sto tónov, mohol som sl 

· zvoliť lctorýkoľvek. Počúvatte. . . od toho tónu som mohol 
hore al ebo dole, al e mne sa zapáčilo zotrvať na ňom. A te-
1'az .• . teraz som mohol vystriedať tento tón iným, ale mne 
sa zachcelo opakovať lJo, tak som ho opakoval. Nem6.te tu· 
šenta, ak~ !!ťastte som zakúsil pri náhl e nadobudnutef sl a· 
bode. Namaľoval som mnofstvo obrazov, ale nie sú mate. 
To som l en napodobnil dielo božte, Ale hudba fe mo;a, 
t eíto skl adba ;e mo;a, celkom 1noía .. , Madona, máte taký 
zvlá!!tny úsmev •. . " 

Uchopil fu za ruku, nespú!!ťaftí.c ... z ne; zrak, viedol ju 
späť do .domu, usadil do kresla a cúvafúc k stojanu s plát· 
nom, p_oslep_ia9.kll š.mátr~l j!O. š!e1C()C/Z, · 

SLOVENSKA KRITIKA - Veľa sa o nej na• 
písalo, o jej ťírovni, problémoch, nedostat• 
koch a pod. Mne však najviac na nej prekáža, 
ža prakticky neexistuje. Neveríte? Sťíbor Hud
ba dneška uskutočnil 28. októbra vo foyeri 
koncertnej siene Slovenskej filharmónie ko· 
morný koncert. O tomto koncerte boli napísa~ 
né spolu dve kritiky; jedna v kultťírnopoli· 
tlckom týždennlku, druhá v Slovenskej hudbe, 
Pričom len Bratislava disponuje šiestimi den
nikmi, o ďalšej !!asti republiky nehovoriac, 
Ak sa niekto domnieva, že dve kritiky cel· 
kom stačia (pričom nemožno nekonštatovať, 
le obidve boli .na vysokej odbornej tirovni l 
najlépšie bude, ak si 11rezrie zoznam novín 
(len dennlkov a týždenníkov, ani jedného od• 
borného hudobného časopisu, kde kritiky vy· 
chádzajti neskoršie), ktoré v západnom Ber• 
Hne a na tizemí Nemecltej spolkovej repub· 
liky uverejnili l(ritiku na koncert, ktorý Hud· 
ba dneška uskutočnila diia 6. januára 1969 
v západnom Berlíne v Akademie der Kiinste. 
Prosím: 7. januára; Der Abend, H. januára: 
Die Welt, Der T~gesspiegel, BZ, Morgenpost 
Spandauer Volksblatt, Berliner Morgenpost, 
Telegraf, tz 1\liincben, Dtisseldorfer Express 
Westfälische Nachrichten, Westfäliscbe Ruud.., 
schan, Rbeinische Post, Hers[elder Zeitung, 
Fränkische Tegespost, Niederelbe Zeitung, 
Landeszeitung fiir die Ltineburger Halde, 
Rhein ,Neckar' Zeitung, Die Rbeinplalz Lud· 
wigshavener Rundschan, Schwäbische Zeitung, 
Nachtdopesche, 9. januära: Ludwigsburger 
Krelszeltung, Wetzlarer Neue Zeitung, Obor
fränkische Volkszeitung, Generalanzeiger 
Wuppertal, Westfalischer Anzeiger, Fränkische 
Landeszeitung, Saarbriicker Zeitung, Westfalen~ 
blatt, Liibecker Morgen, Siegener Zeitung, 
Stuttgarter Nacp.richten, Dithmarschner Lan~ 
deszeitung, 10. januára: Hanauer Anzeiger, 
Hannoversche Presse, Goppinger Kreisnachrich. 
ten, Trotsberger Tagblatt, Die Welt, Abendzei· 
tung-8-Uhr·Blatt, 11.. januára: Gottinger Tage
blatt, Tagesanzeiger, 13. januára; Allgemeine 
Zeitung Malnz, 14. januára: Rheinische Post, 
Weser-Kurier, Mannheimer Morgen, 15. janu-1 
ára: Darmstädter Tageblatt,, 17. januára: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. januát>n: 
Augsburger Allgemeine, 21. januára; Frank· 
Iurter Rundschau. · 

Nemusíte to spočftavať, je i ch spolu 48. Nie~ 
ktoré sa opakujú, hlavne vtedy, ak preberá 
kritiku dennlk v inom meste. DôlelHté je, ·že 
s li. 

Je tu snaha nezamlčovať pred obyvateľstvom 
ani to, čo sa deje v kultťírnej sfére. Na za· 
myslenie iié[redaktorom našich novín? -LK-1 

UBYTOVANIE UMELCOV počas takých vý• 
znamných podujatí, ako sft napríklad Bratí-< 
slavské hudobné slávno1lti (ale aj počas inýclt. 
príležitostných · akcií) je už · dnes v Bratislave 
nevyhovujúce. Carlton nesplňa požiadavky sku•. 
točne komfortného a moderného hotela a De
vín na všetko nestačt Isteže - "hotelový'' 
problém nie je iba špeciálne bratislavskou zá _, 
ležitosťou. Ale Bratislavu spomínam práve vo 
vzťahu k BHS, o ktorých sa hovorilo na ne
dávnej tlačovej konferencii s predstavitelmi 
festivalového výboru. Výboru takmer ama-1 
térskeho, pretože - kupodivu - taká význam
ná akcia nemá v súčasnej dobe profesionál· 
nych pracovníkov, ktorí by vybavovali zrejme 
nie malú agentáž hudobných slávnostf. Zatial 
všetky funkde doi'!asne vykonäva Slovkon· 
cert. , . A tak tohtoročné BHS nemajú iba 
problém ·ubytovaci {čo sa na prvý pollľad mil
že zdať nie najpálčivejšou otázkou, no skutoč ., 
ne - iba na prvý · pohl'ad ), ale aj usporia· 
datolský. Podľa slov prof. E . Suchoňa je vll
uec zázrak, že tohto roku je všetko načal 
v poriadku. -ny· - ( 

V MNOH~CH EUROPSKYCH KRAJINACH má 
kulttira a turistika spoloi'!nú stl•echu. Mestá sa 
predbiehajú v tom, aby boli sídlom význam~ 
ných a tradičných podujatí (resp. - tradíciu 
si budujticich podujatí), ktoré priláka jú en· 
dzineov a tým naplnia valutami mestské vrec· 
ko. Je len sarnozre.jmé, že host'om hudóbného 
festivalu treba spestriť dni návštevami kultťír
nych a historických pamiatok, pripraviť im 
bohatý spoločenský llr ogram, usporiadať r e· 
cepcie s prítomnosťou predstaviteľov mes_, 
ta .• , at~., atď. To všetko sa robi ...! ako som 
už spomlnala - v mnohých európskych kra
jinách. Iba v Ceskoslovensku, zná mom údajne 
vysokou kultúrou, robi vefký problém skutoč• 
nosť, či sa predstavitelia mesta a sloveJnskej 
vlády - áno, nž našej, slovenskej vlády -
zúčastnia jediného koncertu, či usporiadajú 
alebo neusporiadajú prijatie významných za· 
hraničných umelcov - hoci na radnici mesta. 
O náplni programu pre "obyčajn ého" zahra
ničného návštevníka už ani nehovorím. u nás 
totil! ešte stále platí: "Ak si tu, staraj sa 
o seba, ako vieš. Hlavne, že ťa tu máme ... " 
Pravda, česť výnimkám. Napriklad takým ako 
je Bratislavská lýra . . . škoda, že je ib~ raz 
za rok, škoda, že je to i b a lýra a nie aj 
- napriklad - Bratislavsl{é hudobné sláv
nosti. -uy-

APELOVANIE NA NOVINÁROV bolo záve· 
rom tlačovej besedy o BHS. " Píšte o tomto 
podujati, uverejňujte pravidelnejšie fotografie 
významných umelcov, pozývame vás na sláv
nostné otvorenie BHS, na všetky koncerty, 
len nech sa táto - snáď najväčšia - slo-: 
venská hudobná akcia stane vecou čo naj· 
širšieho okruhu ľudí. Veď ste . . . kol'káže ste 
to veľmoc?" Pohotová zástupkyňa "veľmoci" 
však nemenej rýchlo zareagovala: .,v súčas
nej doba sme asi 88., a le pisať budeme, ne· 
bojte sa . .• " Aspoň to, uspokojil sa zástupca 
m~oj~t~~~~!~--~~-~~~- · ~uy ... 

' ' 



Nedokončený- rozhoVor 'JA' Ktort sl(latläťeH:i si1' podri vtf 
v tomto momentll najdôl~ 'í:itejií prP. ďal~ 
ši vývoj modernej hudl>y? 

Ťažko mi je na to odpovedať, preto
že mnohé diela mojich k9legov sú mi 
z mnohých hľadisk sympatické a súčas!le 
som k mnohým aj kritický. čo ma zaují
ma v tomto momente? Predovšetkým Ca· 
gel s tými jeho spojitosťami hudby a eli~ 
vadia - čo mne je síce vzdialené, f:lle 
osobne mám rád práve takých skladate~ 
ľov, ktorí robia čosi iné ako ja. Z me
nej známych skl9dateľov robí zaujímavé 
veci v podobe statických foriem rakúsky 
skladateľ Cerha. Stockhausen ma zaují
mal najviac v päťdesiatych rokoch, v po
slednom čase som sa mu už akosi vzdia~ 

\ 

· Predkladám čltateľóm tento svoj rozho
vor s Gyorgyom Ligetim po dlhšom vá~ 
haní a s trochou trpkosti i sebakritiky. 
A. J. Liehm v svoje;j knižke Rozhovor 
p!še: "Rozhovor v novinách nie je ten 

·to, čo mi ten čí onen náhodou odpovedal 
v n6hodnom okamžiku medzi dvoma hlt-. 
ml múi!nika, medzi dvoma vlakmi či li~
tadlaml, medzi dvoma inými schôdzkami, 
s hlavou plnou iných problémov a sta• 
rostl . ,. Rozhovor, ako mu ja rozumiem, 
je tiež všetko, čo ja viem o človeku, s 
ktorým hovorím, čo zaujíma mňa a o čom 
premýšľam, to je uj čas, kedy k rozho~ 
vor-u. došlo, to je aj čitateľ, ktor,ý ho bude 
Čítať". Žiaľ, v mojom rozhovore so skla
dateľom Ligetim chýbali aspoň dva z 
týchto momentov: predovšetkým moja 
predstava o tomto človeku, s ktorým som 
hovorila po prvý raz v živote (hoci o ňom 
ako o prominentnej osobnost i súl!asnej 
hudby pvládam určité · fakty), bola ce l
kom nedostatočná. Stačila som si o ňom 
uvedomiť !ba to ľko, koľko je možné pri 
pozorovaní "z diaľky" počas dvoch dní, 
v ktorých som ho vídala pri vzrušených 
rozhovoroch s kolegami (zdalo sa mi 
pritom, že akákciľvel~ činnosť, hoci aj oby
čajný rozhovor ho pohlcuje celého, že 
všetko rob! akosi ce lou dušou), počas ;je
ho vlastných prednášok a keď som po
zorovala 'jeho zamyslenú pozorr;osť pri 
koncertoch i rôznych happenlngovych pod
ujatiach. 

V tomto jemnom, kultivovanom, šedo
vlasom 47-ročnom pánovi, hovoriacom 
perfektne niekoľkými jazykmi, ale najrad -

~ šej predsa len rodnou maďarčinou, je čo~ 
sl vznešené a zároveň i detsky do,jíma
vé. Vznešená je hlbka a sila jeho inte~ 
lektu l umeleckého postoja, ktorými v 
svojej úpornosti a poctivost~ prip~mín~ 
tt·ocha Gustava Mahlera. _Prttorn Je a~ 
detsky spontánny a prostý, vždy t rocha 

· bezradný, celkom vzdialený manieram 
vel'kých hviezd. Možno preto - a;j pri 
vyhranenost i svojich umeleckých pred
stáv - je tolerant ný k mym. 
čas, v ktorom k rozhovoru došlo', nebol 

vôbec podľa liehmovských predstáv, lebo 
to bolo iba 20 minút, ktoré mal 'pán Li.o 
,getľ volné pred svojou prednáškou, tak
že už bol v mysli viacej pri nej ako pri 
rozhovore. Nech už je to moja novinárska 
nešikovnosť, či osud takýchto osobnosti, 
ktoré sú aj na seminároch v Smoleni~ 
ciach zaneprázdnené a obliehané, faktom 
zostáva, že náš rozhovor sa vlastne iba 
za#nal vtedy, keď sme ho už museli 
l'lkončiť:- Uverejňujem ho ako , torzo .\f .nú
dé'jh ze ešte raz budem mať príležitosť 
urobiť s touto vzácnou osobnosťou sú ~ 
časného hudobného sveta ozaJstný rozho
vor. 
·· • Aký je váš názor na tú časť súčas

nej hudby, ktorá popiera zmysel hudby 
ako umeleckej a ľudskej výpovede a chá~ 
pe ju ako súčasť ·života, celej zvukovej 
reality ktorá nás obklopuje? Ako sa na 
to vy ~ko skladateľ pozeráte a aká je va
ša koncepci a? 

Na toto ,je ťažké odpo'vedať t akto 
v krátkosti. Ja sám som skladateľom iné
ho druhu. Ale na poňatie hudby je via~ 
cej názorov. Jedným z nich, ktorý j e te~ 
raz dosť populárny, je t en, že každodénný 
život, všetky zvuky, ktoré nás obklopujú 
a hudba ako umelecký výtvor tvoria jed
notu. Myslím tu napr. na .Cagea a celú 
americkú školu, ktorá tieto veci začala, 
ďalej na happeningová umenie, ktoré 
v Európe "prepuklo" v Belgii a Holand-

' sku koncom päťdesiatych rokov. Zmys~ 
lom tohto úsilia bolo zniesť umenie z to
ho' vysokého piedest álu, na ktorom stálo 
a zapojiť ho do každodenného života. Ja 
mlím k t9mto veciam vzťah a mám ich aj r ád, 
ale sám komponujem inak. Umenie je pre 
mňa - a nezáleží už na tom, či výtvarné, 
hudba alebo iné - čímsi umeleckým, čo_ 

nie .ie toložné s každodenným životom. 
Umelec nech sa nechá životom inšp irovať, 
·ale tieto svo;je dojmy, myšlienky, záž it 
ky, zvuky nech v umeleckom die le pre~ 
tvára. Ja s i vytyčujem túto druhú llniu 
v ,s vojej tvorbe. Toto ;je však iba môj 
osobný umelecký názor. Všetky umelecké 
koncepcie majú právo na život. 

Ä Myslíte si, že je olu:ozená komunl
l\ácia medzi poslucháčom a tvorbou? V 
čom je pričina: v hudbe, v ľuďoch . . . '? 

Toto .ie skôr sociologický problém. Už 
od päťdesiatych rokov sa veľmi veľa ho· 
vorí o tom, že medzi hudbou a poslu
cháčmi sa vytvorila pri epasť. Ja si n e ~ 
myslím, že ;je to celkom tak. ·Je samozre.i
mé, že dnes je spoločenská štruktúra iná 
ako bola napr. v 18. storoeí. Ale ak sa 
vrátime aj do tohto obdobia, keď vraj ešte 
táto pt·iepasť neexistovala, pri hlbšom po
hľade ústíme, že je to ilúzia, lebo aj 
tu rozumela a obľubova'la hudbu iba ma
lá vrstva ľudí, ktorá v nej vyrástla. Ši
ro ké vrstvy ľudí nemali s touto hudbou 
t akmer žiaden koqtakt. Dries pri premene 

·spoJoCno~ tr ~·:pri . :,\di:i~rstr,:J'!ll~ztr\: i i" ;· ·. 'Y~nWá 
nové zloženie. spoločnosti a oveľa .iítrš í 
okruh ľudí príde s hudbou do ~tyku. Mys
lím, že to, čo sa . stá le tvrdí, že dnes by 
mala byť do;jaká :zvláštna priepasť - ;ie 
iba opt ický klam. V skutočnosti existu je 
oveľa širší okruh ľudí, kto rí vedia po
čúvať hudbu, k,torí majú k nej bezpro
s tredný vzťah . . Neverím na akúsi stratu 
komunikácie vo všeobecnosti. 
Ďalším problémom je aj to, že nové 

umenie má vždy ťažkosti s pochopením 
publika - nebolo tomu inak an i za č i as 
Monteverdiho, či Machauta, alebo Land l
na. Ja ;jednoducho nevidím ten kritický 
stav, ktorý sa dnes tak často rozoberá. 

_. Mne sa však zdá, podľa situácie 
u nás, že tento stav j e predsa dosť váž ~ 
ny .. • Vy to z osobnej s l<úSeltoSti nepo-
ciťujete? . • 

Ako som už s pomínal, nemožno očaká
vať, že hudbu budú pri,jímať š iroké vrs tvy 
ľudí. To bolo možné napr. u vyspelých 
ľudových kul1;úr (čínskej, či . siamskej), 
ktoré · mali hlbokú kontinuitu a ľudia v 
tejto tradícii permanentne žili, a preto 
túto hudbu bezprostredne prijím ali. Pri 
takých náhlych zvratoch, aké nastali v 
naš om storočí , je prirodzené, že väčšina 
ľudí sa s tým nevie vyrovnať. Je t o ot8z-

. ka výchovy a tradície. 

Snímka: J. Bakala 

An! z vlastneJ 'skúsenost] ml situácia 
nepnpadá kritická. Pokiaľ moje skladby 
boli dobre predvede né - a• to je jeden 
z rozhodujúcich momentov - cltil som 
bezprostredný ~takt s ľuďmi, priro
dzene - nie všetkými, ale pr.edsa mno~ 
hými, ktorí sú ochotní si moje skladby 
vypočuť a prijať, aj keď túto hudbu ne
chápu tým spôsobom, ako napr. Mozar
tovu alebo Brahmsovu hudobnú reč. Dnes 
existuje veľmi malý okruh ľud!, ktor ý 
novú hudbu prijíma celkom adekvátne, 
väčší, ktorý má akýsi citový kontakt a 
tretí - najväčš í okruh túto hudbu cel
kom odmieta. Ale 'ja t o nepovažujem za 
chybu. 

_. Vldlte z vlastnej sk;úsenosti nejal<ý 
rozdiel v po~tojoch obecenstva u nás a na 
Západe? 

Na toto, žiaľ; nemôžem odpovedať, lebo 
som tu eš te len tri tlni. 

_. Problém komunikácie medzi hudbou 
a človekom je snáď problémom komu
nikácie vôbec: nemožno l<Omunlkovať na
raz' · vo v~acerych jazykoch· alli s mno-

""1í'~~h11" ľŕ•'iÍ'tni~·:';· . •. , :: ' 
- ~>J • • ., r~ - . .. . ,_~ ,._ ' t . 
. Áno, a myslím ' si, . ze taký intímny 
vzťah, · aký j e potrebný v. malom kruhu 
ľudí , existuje. Ja som spokojný. 

_. Podľa mnohých je príčina zlého kon
taktu medzi ľuďmi a hudbou v strnulých 
konvenciách. Myslíte, že zrušením týchto 
konvencií - čo je snahou časti novej 
hudby - možno tento kontakt obnoviť? 
Akú prognózu dávate tejto myšlienke? 

Myslím si, že niet len jednej cesty, že 
možností je veľmi veľa. Aj táto cesta 
uvoľňovania vzťahov medzi tvorcami -
interprétmi a poslucháčmi je tiež len jed
na z mnohých. Možno ju, prirodzene, kri
t i zovať ako infantilnú predstavu, ktorá 
vedie a;j k t akému výsledku. Keď sa po~ 
s l ucháči stotožnia s interprétmi (veď je 
to veľmi ľahko) k hre, všetko sa pre
mení na veľkú detskú izbu alebo na jar
mok. Lenže na túto kritiku možno tiež 
povedať: a prečo nie? Akceptujem kaž
dú cestu, ktorá nie j e reakčne tradičná, 
teda konzervatívna, robená na starý spô-

. sob. Toto nemá žiaden zmysel. Sám sa 
usilujem robiť novú hudbu, ktorá sa hrá 
celkom tradičným spôsobom. Niet jediné
ho rec.eptu, jedinej metódy, ktorou mož
no rozriešiť šmahom krízu komunikácie. 
Nič v živote ne,jde ľahko a naraz, aj toto · 
treba skúšať trpezlivo rôznymi spôsobmi, 

. Iii. Obdivujem Pendereckého diela spre<i 
roku 1960, ako Anaklasis a Polimorphie, 

· Lutosla.wského aleatorický kontrapunkt. 

_. Co z toho, čo poznáte zo slovenskej 
hudby, na vés pôsobi ·najsympatickejšle?. 

Je to trocha ťažká otázka, pretože ~'a 
musím priznať, že toho · veľa nepoznám: 
Kupkoviča, Zeljenku, zo starších• Sucho~ 
ňa, Moyzesa, Cikkera a veľmi mnoho 
mladých - len teraz neviem, ktor! sú 
pražskí a ktor! bratislavsk!. Bolo by odo~ 
mňa nespravodlivé a nevhodné, keby som 
ich tu teraz nejako triedil. A ani sa na to 
nec!t!m povolaný. Vo veciach vzťahu k die
lam či skladateľom je dôležitá celá citová 
sféra, v ktorej sa tento vzťah deje. A ;ja 
v tomto momente 1'\lám taký sllný pozi
tívny vzťah voč.i všetkému v českoslo~ 
vensku a voči ľuďom tejto krajiny, že 
mi je všetko sympatické. Týmto som, pri
rodzene, umlčal hudobnú kritiku, pretože 
toto je, citová záležitosť. Ale aj v te.i sa 
nedá abstrahovať. Všeobecne môžem po~ 
vedať, že som nenašiel skladatel'a v Novej 
hudbe vôbec, ktorý by bol urobil niečo 
skutočne dobove pôvodného - v tom pra
vom s lova zmys le. Na to bude treba ešte 
počkať. 

_. V čom vidíte zmysel seminárov, akým 
je tento? Má smolenický seminár niečo 
špecifického? 

Toto má najväčši zmyse l: aby sa ľudia 
stretli, spoznali , možno nejde ani ták o 
spo~návanie, ale treba dýchať spoločnú 
atmosféru, ovzdušie. Napr. v päťdesiatych 
rokoch v Darmstadte pôsobili takéto po~ 
dujatia ako bomba, stretávali sa tu ľu-
dia, kto rí robili čosi celkom nové. Ja som 
tam bol prvý raz v 56-tom. Ešte a j dnes 
má Darmstadt svoj zmysel, no je dobre. 
keď sa aj na viacerých miestach začne ro-
biť ni ečo, z čoho vzíde nový impulz. A.i 
keď je človek ku všeličomu kritický a 
všeličo neprijme, ide o určitll klimu. Jaj 
sa tu v Smoleniciach dobre cítim nielen 
preto, lebo som v českoslovens~u, ~le · ~ .Í . 
preto, že sa mi zdá, že sa tu čost deJe, ze 
je záujem. . . -l 

Ä Ako sa· zr~dila myšlie.nká •. v'ašej ' sy'nľ-'' 
fonlckej poémy pre 100 metronomov, kto• 
rá bola v 'Smoleniciach uvedená? 

Této skfaclba vznikla v období happe ~· 
ningového nadšenia 60-tych rokov, ktoré 
vtedy zaujalo aj mňa . Ja múm vo zvyku 
sa vždy nad všetkým t.rocha smiať, i n~d 
sebou samým. Poéma pre metronomy· je 
trojakou iróniou: predovšetkým iróniou 
na up;jatosť a celú tú atmosféru ,.úradných 
koncertov". Keď sa prvý raz predvádzala 
v Holandsku, ja som j u dirigoval vo fra ~ 
ku a významný činíte! mesta Hilversum 
mal predtým strašne vážnu r~1 o význa
me a poslan! modf),r nej hudby. Keď f;O~ 
tom odznela a "odohrala sa" celá táto 
metronomová fraška, bol to obrovský 
š kandál. Namiesto veľkého orchestra hrali 
s ve l'kou pompou automaty, mett·onomy. 
Ďal ej to bola irónia na happening, kto rý 
som tiež veľmi ob ľuboval (teraz už to ne
pestujem), ale cítil som, že už by som mal 
dostať trocha "príučku". No .a bola to na
koniec aj irónia na mňa samého, pretože 
v tom č ase som robil skladby so static 
kými zvukovými pásmami, v ktorých ako 
by sa n ič nedialo, človek čaká, čo príde, 
ale všetko stoj í akoby v nemom úžase. 
Mechanickým a monotóni1ych klopkaním 
metronomov som sa vysmial sám sebe. 

počnúc školským rokóm 
1969- 70 otvára sa na Hu

dobnej fakulte Vysokej školy 
múzických umeni v Bratislave 

, nový študi jný odbor - hudob
ná teória. Hudobná teória bola 
doteraz na hudobnej fakulte 
Jen pomocnou disciplínou, kto~ 
rú museli 'absolvovať všetci 
poslu?háčl umeleckýc!! odbo
rov. Studovať ju na VSMU ako 
hlavný š tudijný odbor doteraz 
nebolo možné. Rozhodnutím 

tácie a na štúdium spôsobov, 
ako sa konzument na hudbe 
zúčastňuje. To je tak rozsiahla 
zóna pracovného pôsobenia, že 
i pri maximálnom záujme po
tenciálnych kádrov o toťo štú~ 
díum, nebudeme dlhú dobu 
schopní pre ňu zaistiť prime
raný počet plne kvalifikova
ných pracovníkov. Obťažnosť 
veci tkvie . hlavne vo fakte, 
ktorý plynie priamo zo špeci
fickej povahy hudobných vy-

· júcej) miere. Na· druhej stra
ne je isté, že počet týchto 
pracovníkov je relatívne mälý. 
Podľa doter ajších skúseností 
sa na hudobnej fakulte objavili 
hlavne medzi kandidátmi sklad
by poslucháči, ktorí preukazo-. 
val! nadanie spomínaného dru
hu. Ale pretože doterajší s ys
tém školy to nedovoľoval, ne
boli tieto talen ty vychovávané 
t ým spôsobom, aby sa rozširo
vala a prehlbovala ich teoretic ~ 
ká pripravenosť. Zriadením od
boru hudobnej teórie ako hlav
ného študijného odboru na 
VŠMU dávajú sa možnosti od
strániť nedostatky v tomto 
smere. 

rých je od začiatku jasné, že 
budú zameraní na štúdium hu~ 
dobnej teórie by i v ďalších 
rokoch pol<račovali v štúdiu 
umeleckých disciplín (skladba, 
resp. interpretácia), ale nie v 
takej rozsiahlej miere ako po~ 
slucháči umeleckých odborov. 
Od 3. ročníka sa citeľne zin
ten:zívni príprava teóretická. 
Kandidát po skončení štúdia 
absolvuje teoretickou diplo
movou prácou. Z povedaného 
vyplýva veľká závažnosť sledo
vania dispozícií uchádzača nie
len pri prijímacích s kúškach (a 
to platí i pre skúšky umelec
kých odborov), ale i počas ce
lého štúdia, najmä ale v pr
vých dvoch rokoch. Nie je tu 
miesto zaoberať . sa podrobne 
učebným plánom a j ej1o kon
cepciou. ..Teho zostavovatelia 
pamätali na všetky do úvahy 
pr ichádzajúce hľadiská. Nepo~ 
chybne je to učebný plán ná~ 
ročný. Jeho úspešné zvládnu 
nutie kandidátom by malo po
d ľa názoru katedry hl.\clobnej 
teórie - poskytnúť dobrý zá~ 
klad pre pracovné pôsobenie v 
horespomínanom smere. 

ná prenasaníe štúdia hudobnej 
vedy do prostredia VšMU a 
tým menej snahu zavádzať 
duplicitné štúdium v pomere k 
hudobnovednému -štúdiu na Fi~ 
lozofickej fakulte univerzity 
Komenského. Zameranie štúdia 

~ hudobnej teórie na VŠMU bude 
špecializovanejšie. Bude priamo 
zamerané na oblasť tzv. skla 
dobných disciplín, bude ted a 
spojené so š túd iom vzniku, po~ 
vahy hudobného diela, jeho in ~ 
teqjretácie a konzumu. Náš sú ~ 
časný hudobný život nepochyb~ 
ne potrebuje pracovníkov, kto
rí získajú na škole špecifickú 
prípravu pre prácu v tejto ob
lasti. Vedľa vlastnej výskum
nej a publikačnej činnosti pri 
nesú absolventi tohto štúdia 
iste nové podnety a nové me 
tódy práce v oblasti výučby hu
dobne,; teórie na naš ich kon ~ 
zervatóriách, v dramaturgicke j 
práci televízie, rozhlasu. gra
mopriemyslu, v našich veľkých 
orchestroch, divadlách a ostat ~ 
ných závažných hudobných in
štitúciách, kde povaha práce 
vyžaduje n ielen vysokú vyspe
I'Os,ť teoretickej prípravy, ale 
rovnako schopnosť ocen iť špe
cifi čnosť umeleckých diel a 

OTO FERENCZY: 
.... 

Hudobná teória na VSMU 
Ministerstva šlfolstva SSR 
otvárajú sa nové možnosti roz
šíriť špecialistov v našom hu
dobnom živote pre pracovné 
pôsobenie v oblasti, ktorá bo~ 
la doteraz neprávom posunutá 
bokom. Veľký rozvoj súčasnej 
slovenskej hudobnej kultúry 
vyžaduje nevyhnutne špecialls~ 
tov, ktorí by sa pracovne sús
treďovali na významnú oblasť, 
na teóriu tzv. skladobných dis
ciplíp, re,sp. na te9riu' i1Herp.re•· 

jadrovacích prostriedkov. Sme 
presvedčení, že k plnému po
znaniu a chápaniu umeleckého • 
diela majú najvhodnejšie p'red-

1 

poklady tí ľudia, ktor! popr i 
talente k teoretickému mysle
niu preukazujú súčasne schop-

l 
nosť k vlastnej umeleckej prá
cl. Takito pracovníci nepo~ 
chybne sú. Prax na celom sye
te i u nás dokazuje, že sa v 
hudobnom život e up l atňujú vo 
významnej {nie)<edy &'Ozhodu· 

Štúdium hudobnej teórie ako 
hlavného študijného odboru 
bude sústredené pri do tera j šej 
Katedre hudobnej teórie na 
Hudobnej fakulte VŠMU. Štú
dium bude 5-ročné. E'ľi tom s a 
zásadne predpokladá možnosť 
prechodu (ak s a ukážu nále 
žité predpoklady) z umelecké· 
ho odboru na teoretický a vi
ce v~rsa. Rozhodu júcim pre bu ~ 
dúce zamera nia kandidáta 
(umelecká tvorba, či teore~ic~ 
ké štúdium) mali by byť vý
s ledky štil rli a po prvý •·h rlvoc.h 
rokoch. Ií pos lu c háči, u kto-

Zavedenie hudobnej teórie 
ako hlavného študijného odbo~ 
ru na VŠMU nijako Jtew ame- , umelecj{ých činov, . / · 

; 
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Beneš ovo 
perfektné k. o. 

J a viskové dielo mladého slo
venského skl adate ľa Jura ja Be
neša Cisárove nové šaty, ktoré 
m alo v posledných marcových 
dňoch svoju premiéru v ope
r e SND, je perfektnou sér iou 
t vrdých úderov do tváre ľud 
s kého zla. Zla z moci, zla z 
podvoclu , zla z h lúposti, zla z 
prispôsobivos t i. Zároveň je 
pravým hákom predstavám o 
m odernom hudobno-divadel
n om diele, ako ich doteraz for
movala s lovenská prax a ľavým 
hákom muzeálnemu vkusu 
n ášho operného obecenstva. 

Nie je to iba rozprávka o 
hlúpom kráľovi, ktor ý sa dal 

a'd resného práve vd'ä1<a !vo.ie·j 
nekonvenčnej forme, pre kto
rú sa rozhodne s kôr hod! ono 
zdanlivo všeobecné, ale len 
zriedkakedy v plnom zmysle 
napl nené označenie divadlo, 
než opera - pojem v mnohých 
aspektoch zdiskreditovaný. Ci
sárove nové šaty sú činohrou, 
operou, melodrámou, pan tomí
mou i ne mo hrou súčasne. Slo
vo má v die le mimoriadne zá
važnú úlohu, isté veci vyjad
ru je hudba ( voľbou histor izp
júc ich foriem, rytmicky, har
monicky i melodicky), iné po
lohy s.a objavujú len a len pro
stredn!ctvom javiskovej akcie. 
Mim vys lovuje nevyslovitel'né. 
Je to t otálne divadlo, okore
nené postupmi absur dného di
vadla a zároveň plné j avisko
vej poézie. .Verbálny humor, 

l 
Pred Benešovým diel om uoúdza operný sú/Jor SND v prvej 
casti večera inscenovaný fanáčkov Zápisník strateného. Na· 
pr iek snahe režisl§ra o javiskové stv~rnenie Je to predov!iet · 
kým koncertná záležitosť s vynikaj1Íciml speváckymi výkomni 
clr. G. Pappa a Ľuby Baricove; { na obr.; 

napáliť podvodníkmr. Pri kom
ponovaní mimicke j postavy 
Sa&a a hovorenej úlohy ženy 
p l'ekročili autor a režisér J. 
Gyermek (výsledný tvar v 

zmys!e au torskom dopracová
val) h ranice rozprávky a dos
t ali Rríbeh až do . tých polôh, 
kae · ~~~., ru'dskä 'ňlilposť •·m~n! ~ 
zločin. ·Zároveň prítomnosť 
oboch postáv symbolizu júcich 
ľudskosť zabránila, aby d ielo 
nevyznelo do spoločenského ni
h ilizmu. Právo hovoriť pravdu, 
hlásať pravdu má v totalit nej 
spoločnosti iba šašo, blázon, 
človek s papierom o svojej ne
no rmálnosti. Ten, ktorému toto 
právo odoberú, ktorý ho nemá, 
s táva sa loka jom. Pokrytci ne
znesú pravd.ovravných, sprostí 
múdrych. Ľudia sú schopní 
prijať a j najvä čšiu lož, ak je 
v stávke ich spoločenské a 
materiálne postavenie. Človek, 
ktorý sa v t ake jto s ituácii od
váži vykríknuť "Kráľ je nahý!", 
zaplatí za svoju pravdu smr
ťou. 

Pravdu možno udupať, zrnu
čiť, zavrieť jej ústa, ne možno 
však zničiť pravdu. Ani násilyn, 
a ni smrťou. Pokým, v ľuďoch 
drieme. Pokým sú ľuďmi. 

Toto je asi tak myšlienkový 
okruh Benešovho diela, údesne 

Snímka: A. Smotllík 

dadaistická persifláž, fantas
tická skratkovitosť a mnoho 
z načnosť , narábanie s kont ras 
tom, poti eranie a výsmech 
ko nvencii životných i umelec 
kých, šokovanie neopernými a 
tradičnému d ivadlu vzdialený
mi výrazovými P_,tqstrjedkar~i~ 

' '' ' ' hýperbo lizované negatí\1'ne cha- · 
· r~ktery, dôraz na pohybovej 
zložke. Lenže nič nie' ako 
samoúčelný efekt, či " avant
gardná" póza, ale prísne 
fu nkčné ! 

Aj t ie na,jdokonale jš ie z po
merne už bohatého radu s ú
č<o~sných slovenských opier sú 
v podstate tradične realistic
kým . ner az aj romantickým di 
vadlom. V tomto zmysle je 
Benešove d ielo ojedinelým ar
t efaktom v našej hudobnodra 
maticke.i literatúre. Preto by 
sem ho s bežnou opernou pro
dukciou neodprúčal ·ani porov
návať . Skôr som ochotný tvr
diť,-že ide o dva rozdielne žán
re. V čomsi má však Beneš 
neodškriepiteľný náskok, a to 
v otázke spoločenskej aktuál
nosti. Tradičná opera evokuje 
v divákovi pocity, Cisárove no
vé šaty poznanie. V prvom prí
pade predkladá autor názor na 
svet cez príbeh a j eho spraco
vanie, pričom podradné de jové 

momenty môžu zäretušoviiť ve 
ci oveľa dôležitejšie. V d ruhom 
prípade je príbeh iba zámien
kou na drasticky jednoznačné 
odhalen ie au torského postoja, 
kto rý s a· neuspokoju je s tým, 
že ho (možno ) d ivák zaregis
tru je, ale chce, aby sa s ním 
obecenstvo stotožnilo. 

Zatiaľ sa uskutočn ili len dve 
predstavenia. Na premiére sa 
d ielu dosta lo adekvátne prija 
t ie. Zarážajúcejšie boli už r e 
akcie rôznorodého obecenstva 
na repríze. Nezostäva mi nič 
iné, iba konštatovať , že, alebo 
toto obecenstvo neovláda dáv
no zaužívané postupy moder• 
ného divadla (napr. si nevedelo 
zatriediť char akterotvorné da·
da prvky v cisárovom texte), 
alebo s i privyklo zásadne . po
čúvať v opernej budove iba 
árie a zbory. A al{o potvrdila 
vrcholná scéna večera, chýba 
mu aj zmys el pre t rochu buja
rejšiu recesiu. Protagonísta 
s úbor u Juraj Martvoň, hrajúci 
úlohu cisára s nezvyčajnou 
chuťou, až radosťou, objaví sa 
na scéne nahý - s íce v ne
odmysli teľnom t r iko te, ale s 
vel'kým vypchatým vtákom na 
príslušnom mieste. Oslobodzu 
júci smiech Ženy zamrzol v 
šokovanom hl'adisku. Pochopi
terne. Pani Krampampuličková 
s a predsa nebude smiať na ta 
ke j obscénnost i!!! · 
Aspoň jednou vetou o insce

nácii. Vďaka režisérovi Gyer
mekovi za profesionálne zvlád
nulie, umocnenie výldadu l vý
razný autot·ský podiel. Vďaka 
dirigentovi Miilkovi za obetavú 
prácu nad muzikan tsky ná
ročnou, ale na producírovanie 
sa n ie p r íl iil vd'ačnou pa t·t itú 
rou, vďaka hercom. predovšet
kým J ura jovi Martvoňovi a 
Ide Rapaičovej. Vďaka všet 
kým, ktorí sa na insce náci i po
die l'ali. A klobúk dol u pred 
debutu júcim autorom. 

Jaroslav Blaho 

Daro l( 
fažl\ý oriešok 

Už akos i tradične uvádza
nie monumentá lnych baroko
vých vokálno-inštrumentálnych 
skl adieb ne patr! k umeleckým 

• lriumfom t elies Slovenskej fi! 
. har mónie. Technicxá _.,,Jl~roč 
:-"'ňbsť,' 'rozl'ahlosť týchto · · die~ 
zrejme · nedostatočný . počet 
skúšok, absencia sústavnej šej 
tradície sú momentami, ktoré • 
v syntéze sú akoby nepreko
nat el'nou prekážkou precíznej -
šieho a presvedčivejšieho 
predveden i.a. Úloha d irigenta 
sa potom zužuje zväčša na 

' tak tova nie, koordinovan ie ;jed
notlivých z ložiek ve ľkého apa 
nítu účinkujúcich, pričom, 
pravda, automati.cky uniká mo
ment tvorivej šieho zaélnga:l:o 
vania a výraznejšieho vytvára
niu osobitnej atmosféry. 

Týmito s to jatými vodami s a 
nepodarilo pohnúť ani zas!. 
umelcovi Ladislavovi Slovákovi, 
ktorý 3. a 4. apríla, v pr ilie
havej dobovej atmosfére a pred 
Veľkou nocou viedol orchester, 
Spevácky zbor SF, Detský zbor 
Čsl. rozhlasu v Brat islave pri 
p redvede ní slávnych Pašií po
dl'a sv. Matúša od Johanna Se
bastiäna Bacha. 

Nesporný dramaturgický pr!-

nos, rei<ord návšťevnošti '(obi
dva koncer t y boli vypreda né) 
nestal . sa t ak očakávaným 
umeleckým zážit kom a početná 
- dosť citeľná nesúrodosť me
dzi jednotlivými účinkujúcimi 
ensemblami (dvojzbory, or
chester , sólisti) ochudobnila 
dojem z pre dvedenia. Určitý 
lesk prida lo koncertu a ngažo
vanie zahraničných sólistov, z 
k torých nesporne vied li mezzo
sopranistka Hilde Rossei-Maj
clanová, sólistka Štátnej opery 
vo Viedni s krásnym sýtym za
matovým zafarbením hlasu, 
ve ľkými výrazovými lnožnosťa
mi i sugéstívnym prejavom a 
švajčiarsky koncertný spevák 
~enorista René Hofer, ktorý 
mterpretoval náročný vel'k,ý 
part _koment ujúceho evanjelis· 
tu. Ulohu Krista spieval mu 
zikálny, technicky istý Hans 
Christian - barytónis ta Stát
n~j . opery vo Viedni, ktorý 
vsak podľa nášho názoru sa 
svojím timbrom neveľm i ho
di} na .túto postavu. O štýlo
vy __ preJaV s a s úspechom po
kusala hlasovo nie veľmi prie
bo~ná, no ~ultivovaná japon
ska -.sopramstka Shige Yano; 
menslU rolu obsadil basbary
tónista Gerhard Werwinski. So 
s~riedavým úspechom (kolora
tu.r~!) predstavil sa sólista 
zunsskej opery t enorista Fritz 
P.et;r. Epizódnou úlohou po
d.Ie lala sa na predstavení mu
z ikálna sólistka Speváckeho 
~boru S[C Cecília Léva iová. Pri 
cembale dosť nesústredene 
sprevádzal Ladislav Holásek. 

V tradícii svedomitej prípra 
vy pokračoval Spevácky zbor 
SF na čele so zborm<o~jstrom 
J. M. Dobrodinským, s k torým 
spoluúčinkoval Detský zbor 
Čs. rozhlasu so svojim zbor . 
majstrom Ondre jom Francis
cim. 

*** 
Talia ns ky d irigent Carlo Zec

chi. patrí k na jlepším zahra
ničným dirigentom, ktor í v po
s ledných rokoch hosťova li v SF. 
Okrem neho sme privíta li z 
tejto krajiny d irigentov mlad
šej generácie (Ceccato , Abba
do), k torí t akis to zanechali hl 
boké dojmy zo svojich vystú
pení. Výnimku v tejto miniin
vázii talianskych kapelníkov 
t vo ril však Zecchiho žiak Clau
dio Scimone, ktorý 10. a l l. 
apríla bol. na. doporu·čeni e svoj
ho bývalého peďágóga pozvaný 
viesť dvoj icu abonentných kon
certov. I od neho očakávali 
sme mimoriadny výkon výraz
nej umelecke j osobnosti. Ne
dočkali sme sa. 

úvodná Haydnova "Rozlúč
ková" symfónia fis mol č. 45 
odznela v málo oddiferenco
vanej interp retácii bez vnútor
ného pulzu a napätia. I známa 
Verdiho predohra k opere "Sl
la osudu" postrádala logicke;j
šie sk!benie úsekov, jednolia
te j šiu stavbu a demonštroval~ 
v zmenšenom vydan! t le ne 
dostatky, ktoré sa exponovali 
už v Haydnovi. Záverečná sym
fonická báseň "Rímske sláv
nosti" Ottorina ·Respighiho (n a 
rozdie l od nedávneho uvedenia 
so SOČR) mala po technickej 
stránke sice precíznej šiu po
dobu, ale mieru obmien výra
zových možností, ktoré ponúka 
partitúra toh to diela, nedoká
zal Scimone pr imera ne jš ic vy
u ži ť . 

Za rľajprešv.edčive jšie číslo 
pr ogramu pokladáme Burlesku 
pre klavír a o rchester od Ri· 
char~a Straussa, v k torej vy- · 
s túpil ako sólista slovenský, 
pianista Ivan Palovič. Jeho vý
kon bol výrazným dokumentom· 
serióznej a sús tavne j prí)1l'a11-f. 
Popri suverénnom t echnickom 
zvládnuti - ako východisku 
pre uplatnenie ďalších inter
pretačných zložiek - žiada sa 
zvlášť poukázať na j edinečný . 
Palovičov zmysel pre farebnosť 
klavírneho zvuku , pre kultivo 
vanosť tónu, pre iskrivý vtip a'· 
no blesnú eleganciu; Umelecký, 
vzostup tohto klaviris.tu je evi ~ 
dentn~ a oprávňuje nás k vy
sloveniU žiadosti umožniť mti 
čo najskôr zahraničné anqaž-· 
mán. Vlado Čížik 

Malá prehliadka 
interprétov 

sa uskutočnila v koncertnej 
s ieni čsl. rozhlasu v Bratisla 
Vť 13. apríla na koncerte f ran
cúzskej a slovenskej hudby, 
ktor ého usporiad ateľom boli 
Slovkoncert a Zväz sloven· · 
ských skladateľov. Medzi n imi 
clominoval flautis ta Jean Pa
tera, uľnel ec na Slovensku u::: 
dobre známy, pasovaný zahra
ničnými kr itikami za jedného 
z naj lepšieh ma js t rov tohlo 
nilstroj a vo svojej vlasti. .Jeho 
technika, nádherný tón, ku lt i
vov<o~ný pred nes a suvere nit a 
podania sú unikát ne. Ale tak 
isto je pozoruhodné, že tento 
umelec európskeho formlitu 
sústavne rozširu j e svoj reper
toár o skladby slovenských 
skladate l'ov - pat r í k na j ak
tívnejším propagá toro m· s lo 
venskej hudby v cudzine. Pred 
rokom sa o. i. predstavil pl'ed 
nesom Očenášovho Concert ina 
pre flaut u a kl avír. Ten toraz 
naštudoval Fantasiu piecolu 
J úliusa Kowalského, svieže · 
dielo, dávajúce možnosť uká- · 
zať širokú pa letu využitia flau
t ového zvuku a starš iu Fantá
ziu pre flautu a klavír Hudci 
fa Macudzinského. Pravdaže, 
nezosta l nič dl žný ani fran
cúzskym skladateľom - pred
niesol sonáty F rancisa Poulen
ca a J eana Gabt"iela-Marie, Ne· 
reides R. Niverda a Slovakja
nu J . Gabriela-Marie. Pouleri
cova dosť často hrávaná sk lad
ba je zreteľne poznačená Pro
kofievom ( najmä v úvodnej 
časti). ale in_áč z nej vanie ty:.. 
PI?kY francuzsky esprit; Ne
:eides . zauj ali fantazijnosťou 
mvenc1e. O skladbách Gabrie 
la-Marie to, žiaľ, nemožno po
vedať - jeho povolanie profe 
sor~ kontrapunktu s a prenáša 
do :J:ho príliš racionálnej kom
P?Z IC~e.i práce i do jeho kla
vn·ne.l hry (hral vo svoj ich 
skladbách klavírny part) . 

Oiiivením t ohto náladove 
dosť .jednotvárneho programu 
boli dve spevácke v ložky v po
dani poslucháčky VŠM U Gah
r.i ely Beňačkovej - t ri p iesne 
z Kowals kého cyklu Antitézy 
a dve piesne Clauda Debussyho 
(Romanca, Vianoce). Beňačko
v& má pekný mladodramatický 
soprá n, výbornú výslovnosť a 
všetky predpoklady. vypracovať 
s a na poprednú s ól istku. 

· Igor Vajda' 
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Americký zájazd 

l. 
Účasť zboru Lftčnice na U. medzinár odnom študent· 

skom zborovom festivale v USA má svoju prehistóriu: 
Bolo to niekedy na jeseň roku 1968, ked' na skúšku 

zboru Lúčnice prišiel pán James Bjorge z Lincolnovhu 
centra pre umenie v New Yorku. Chcel si. vypl)čuť 
niekolko skladieb. Po skončení improvizovanej pre · 
hrávky okre m iného povedal, že je manažérom, ktorý 
teraz chodí po Európe a ostatných kontinentoch a 
vyberá zbory na II. medzinárodný festival študentských 
zborov, ktorý sa uskutoční v marci roku 1969 v Lincol
novom centre v New Yorku. A ·hoci dosial nepol!ul ešte 
ani jeden zbor okrem Lúl!nice, s plnou zodpovednos
ťou môže povedať, že sa vynasnažf, aby sa s týmto te
lesom stretol v New Yorku. Za krátku dobu po jeho 
odchode priš li direktívy ako aj notový materiál po
viných zbor ov: Haydnove j Nelsonovej omše, Verdiho 
'ľe Deum z g uatro P.ezzi sacri a Zalmová symfónia 

Igora Stravinského. Začala sa tvrdá príprava, ktorá sl 
často vyžiadala aj volné soboty a nedele. Okrem po
vinných zborov mal každý zbor vystúpiť asi s 30 mi
nútovým samostatným programom. 

Do direktív festivalu bol zahrnutý pre každý zbor aj 
týždenný zájazd po un iver:dtách a college USA pred 

· samotným festivalom, ktorý zaisti každému účastníko 
vi vedenie festivalu. Zbor Lúčnice, na ktorom chcel 
Pán Bjorge demonštrovať európsku vokálnu školu, od· 
letel však na festival eš te o týždeň skôr. Mal totiž 
zaistenú dvojtýždiíovú ces tu po amerických univerzi
tách a college. A tak sa členovia zboru i s o sprievo 
dom ocitli na americl<ej pevnine už 6. marca 1969. 
Hneď po prílete a po letmom dotyku s New Yorkom 

(lepšie flovedané s Kennedyho letískom) a po krátkom 
posedení s krajan mi, na1ladá me na pri pravený autobus 
a odcbádzamtt na Yaleskú univerzitu do New Haven. 

Snáď treba S}lumenúť, že deň sa nám predlžil o 6 ho
dín a ak k tomu pt•irátame úmornú cestu z Prahy ce:~: 
Londýn do New Yorku, niet divu, že sa pomaly kaž· 
dého zmyciiuje únava. Navyš e v New Haven nás ča
kali až o hodinu neskôr . .. Na}lokon vša~ všetko dobre 
dOJllldlo. Po krátkom privítaní asi o necelú hodinu od-: 
chádza každý so svojim "domácim". Na okraj treba pozna. 
menať, že takto s me bývali po celých prvých 14 dní -
~uď po rodinách alebo na internátoch u jednotlivých 
~~udentov. Ti, ktor( ovládajú reč, to mali jellnoduoh
ste, ale U, čo ju nevedeli, boli odkázaní (ako sme to 
aj medzi sebou často nazývali l na pantomímu. 

. . . 
My obdivujeme automatiku v kuchyni, a pekné, čas

to mnohoizbové domy a oni sú zvedaví na nás. A hoci 
je podla nášho l!asu kdesi nad ránom, sadáme k pivu 
a slaným k eksom a musíme rozprávať . . hlavne o se
be, a le a j o svojej krajine, ktorú často 1mznajf1 iba 
útržkovite. 

Ráno odcltádzame na prehliadku univerzitného mes
ta. Prezeráme !i prekrásnu kn'ižnicu s mnohými mi -· 
moriadne cennými exemplármi, študentský obchodný 
dom (kde nás obdarovali kolekciou písacích potrieb l 
a pomaly sa koncentrujeme na naše prvé vystúpenie, 

Otvára ho miestny spevokol (iná!: Glee Club l našou 
hymnou. Potom zal!íname. Najprv starou študentskou 
piesňou Gaudeamus igitur a potom nasleduje priere:t: 
zborov od Monteverdiho cez Palestrinu, Brucknera, 
Hrušovského až 110 Mikulove Lúčne hry, ktoré sú. zá-: 
verom prvej polovice. V druhe j potom národná lite
ratúra - Moyzes, Suchoií, Mikula a iní. V publiku -
zloženom hlavne zo š tudentov - vidieť maximálne sú
stredenie sa .,.. a po jednotlivýclt číslach p_ric,Mdza 
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Ivan Stadtrucker (Kansas City]: 

Bio elektrická 
hudba? 

Už od či aš, kedy bola dokázaná exis
tencia, elektrických napätí, ktoré produ
kuje ľudský organizmus, zazname návame 
mnohoraké pokusy o premenu týchto na
pätí na zvuk. Na tomto poli pracovali 
viacerí bádatel ia, medzi nimi J. A. V. Ba
t es, J. D. Cooper, R. F urth, C. A. Bee
vers, V. A. Boženikov, V. E. Soroko a 
ďalši. Bádania tých to sa však sústreďo
vali predovšetkým na klinickú an11 lýzu 
j ednotlivých pr iebehov telesných elekt r ic
kých napiit!. 

Z hudobného hľadiska zvuk generovaný 
priamo bioelektr icky človekom t ak, že sa 
toto elek trické kmitanie spočuteľni slu
chadlom alebo rep roduktorom, je nezauj í
mavý. Týka sa to všetkých napätí, 
ktoré sa do teraz podarilo indikovať ako 
tuipr. elektrické napätie produkované srd
com, označované EKG, napätie vznikajúce 
pri maskulúr nych pohyboch napr. lfcnych 
svalov, napätie r iadené zmenou povt·cho 
vého odporu pokožky - psychogalva nic 
kým skinrefl exom a pod. 

Tieto napätia s ú frekvenčne tvarovo a 
a spektrá lne pomerne š t andardné, čo je 
veľmi výhodné ore d iagnostické účely, ale 
ich zvukové koreláty s ú práve pre z mie
nenú uniformitu a jednoduchosť estetic 
ky Óeúčinné. A tak a j keď nach ádzame 
v priebehoch týchto elementárnych napät í 
určité odchylky a difer encie, tieto s ú 
zväčša podmienené rozmiestnením ·senzo
rov a variujú pomer ne ·pomaly a pravi
delne, žiaden z týchto 'Priebehov sám 
alebo v spojitosti s iným i nepo:Sk'ytuje 
dostatočne ,.nemonoť6nny", na zme ny, 
ktoré by mohli byť nositeľmi informácie 
bohatý zdroj. 

Za is tých predpokladov m ôže byť s íce 
pulz s rdca (počutý v s tetoskope pra ktic
kého lekára) · pre hudobn!ka atraktívny 
zvuk, neriešiteľnou však ostáva otázk a 
jeho prir adenia k zd roj u, ~k len nechce
me klesnúť na úroveň ,.detonácie v kom
presnom priestore - chod Dieselovho mo
tora". Musíme priznať, že duchovný život 
človeka je mnohonásobne bohatší a zlo
žitejší ako tento jeho neadekvátny ko· 
re lát. 

Výraznú výnimku spomedzi zdrojov bio-
-elektronických napätí reprezentuje .,ce 
rebra! · cortex" , ktorý už vyše polstoročia .. 
púta pozornosť vedcov. Výskumy ukázali, 
že určitá sféra mozgu určuje určitý druh 
chovania indivídua (napr. parientálna sfé
ra mozgu ovláda pohyby ruky a prstov, 
t emporálna spája sa s funkciami pamäti 
a pod. ). 

Výskumy tiež pot vrd ili exis tenciu spbn· 
tännych elektr ických rytmov corticálne
ho pôvodu, spomedzi ktorých dominantné 
postavenie zaujal rytmus označený v elek
troencefalografii ako rytmus alfa. 

Alfa rytmus má t iet o charakt eris tické 
vlastnosti: 

- st áva sa dominantným rytmom od 
piateho roku života ľudského jedinca, 

- počas dospelého veku udržuje s i ur
čitý konštantný charak ter, 

- má frekvenciu 10-12c/s závislú od 
mentálnej aktivity jedinca, 

- amplitúda i obsah vyšších harmonic
kých frekvencií s a v závislosti n a m en
tálnej aktivite výrazne mení, 

Toto bioelektriéké napätie. špomedzi 
dosiaľ z námych, je na j lepším zdrojom in
formácií o duševnej činnosti ,človeka. 

O myšlienke použiť toto napätie pre 
hudobnú kompozíciu referoval Manfor d L . 
Eaton na v l aňajšom meclzinárotl nom ko n
grese elektronickej hudby vo Florencii. 
S autorovým súhlasom zmien im sa o hlav
ných myšlienkach ním navrhovaného sys
tému pre priame komponovanie. 

Manfo rdom L. Eatonom - ktorý je ve 
dúcim Elec tronic Music-Audio Research 
and Development na Univerzite štátu 
Missouri v I<ansas City - navrhnU[ý 
systém spočíva na z ná mom fak te , že pr ie
beh e lektroence fa log raľ i ckého záznamu 
sa mení podľa duševnej čin nosti člove 
ka a evidované zmeny v útzname sú 
ovplyvňované jeho vôľou. 

Základné prvky systému s ú: 
A zariadenie na snímanie a zosilnenie 

bioelek tt·ických napätí 
A zariadenie pre an<il ý:llu b ioelek t r ic

kých napätl 
A zariadenie na vyhodnotenie údajov 

získaných biopoteneiálovou pt·oduk
ciou mozgu 

A prevodové zariadenie, k toré pomocou 
týchto údajov riadi generovanie zvu
ku 

A zariadenie generujúce zvuk riade
né prevodovým zariadením 

A ľudský s luch a mozog. 
Zmienené zariadenia sú bežne používv-

né : a)· - v mediclne (prístroje EEG}, 
b ) - v elektroakustike ( filt re ) , c) -
v počítačo)!h, d) - reg ulačnej elektm
tech nike, e ) - elektronicke j hudbe ( tó
nové generátory) , f ) - v tradične j huu
be. 

Nová je len myšlienka ich vzájomného 
prepojenia do uzatvorenej - spätnovä
zobnej s lučky, ktorá začína a končí u je
diného aktívneho prvku ce le j sústavy -
skladateľa. 

Zo skúsenos ti vieme, že stačí mini
má lna ,.voľnosť", sloboda v rozhodovaní 
medzi voľbou .,áno" a voľbou .,nie" , aby 
sme z dostatočne veľkého a dostatočne 
diferencovaného (v trvaní, vo výške, fa r 
be a dynamike) sortimentu zvukov vy
tvorili aj ten najkomplikovanejši' hudob
ný útvar. 

Priebeh EEG však poskytuje viičšie 
kvantum informácií použiteľných pre r ia
denie ako j etl notkovú informáciu, k torá 
je r iešet1lm dile my áno-nie. 

Dva kľúčov6 problémy "- bez oh ľadu 
na fyz ikálnu povahu prístrojov pre ten to 
úče l použi tých - v.yvstávajú v · s úvis losti 
s biopotenciálovou hudbou. Je to · prob
lém času a problém priradenia . . 

Z určitého, t ak povediac kybernetic 
kého pohľadu, je myšlienka biopotenciá
love j hudby o becného usilovania o zlepše
nie časovej bilarcie, o dosiahnutie mini
málnej časovej straty, kt oré je . zrejmé 
z každe j ľudskej činnosti, nielen z hu-. 
dobného komponovania. 
časová strata, ktorú mäm na n1y~l i, nie 

je merateľná chronometrom. 
V tvorivom procese človeka ča::.ová 

strata reprezentuje obt iažny filozofický 
problém, estetikou a psychológiou len 
okrajovo skúma ný. V hudobníkovom prí
pade ide o čas, časom podmienené čin i
tele, ktoré sa pre javili na .,hudobnej myš
lienke" od okamihu jej zrodu v sklada
teľovej mysli až do chvíle jej naplnenia 
orchestrom. 

Extr émnym prípadom, čo sa t ýka ča
~ovej ekonomičnosti, je hudo~nik pri 

- je ľahko detekovateľný na pomerne 
velkej časti lebky zvonku a najväčšie 
amplit údy dosahuje toto bioelektricl<é na
pätie v blízkosti occipitálneho priestoru. 

Manford L. Eaton {v pozad!} prt . prďc! v elektronickom štúdiu Univerzity !itátu Missouri 
v [{ansas Gity. .. .... i 

spontánnych· p rôdukciách v ľudčive'j hud. 
be a dže.:e, hoci aj tu je obmedzovaný, 
n(tstrojovou technikou, dýchaním, priest o• 
rovým pohybom r úk a pod. 
. Napriek všetkej nezvyčajnosti pomysle
nia, že v bioelektr ickej hudbe .,hudobník 
počúva svoje myšlienky priamo", človek 
bez ohľadu na prítomné zariadenia ocitá 
sa v ranom období zivota, kedy sa učí 
počúva ť a ovládať zvuk vznika júci pri dý
chaní - svo;j hlas. 

Predpokladajme, že časom vyspeje · a 
~aučí sa ovládať svojou vôľou zvuky ply
núce z r eproduktora rovnako alebo lepšie, 
ako sa naučil spievať ... 

Opätovne sa vynorí otázka času o tázka 
či nekomunikovaná hudobná myšlÍenka má 
časovú kvalitu alebo n ie a bezpros tred
ne s ň ou aj problém pr iradenia. 

Náhodnému pozorovate ľovi sa môže vi 
tlieť dôležitou okolnosť, že EEG sa pauzi 
va ako jediný zdroj pre pr iame ·hudobné 
komponovanie. Z dotera jšieho bádaniu r.a 
tomto pol i dá Sa • Súdiť, :'.c . jé Sprá VIle 'po
ldad ať ho · z'a hlavný zdroj. Využ'íva·nie 
iných bioelektrických napätí áko pomoc
ných zd rojov a konkrétna ·re'alizácia prv• 
kov pre vyhodnocovanie údajov je pod-

.. rad nej povahy, lebo ide len o proces Sj:lO·
;máva:nia, ana.Jogický s učením hre na . IV-
b0voľný hudobný. nástroj: ·, 

Dôležitejšia sa vidí byť skutočnosť .zná
ma z klin ických pokusov: E EG :sa. mení 
pod vplyvom mnohých, v praktickom ži-

. vo te komplexne pôsobiacich ' činiťe'ťov. 
Nachádzame v ňom odozvu rta • vo.n ká;išie 
optické a akustické podnety, pľiebeh ·sa 
m ení pr i spánku, polobdení, pr i sú'stré 
denom myslení, pod vplyvom narkotík ť a 
pod. Nie vše tky či nitele, ktorých vply,v 
.ie dokázaný, · sú ov!iidané vôľou, takž.e 
j e na mieste otázka, ·do akej miery. j e 
kompozičný proces nenáhodný, · vedomý 
a nakoľko - naopak - je · podvedomý, 
intuití vny. 

širšie chápaná otá~ka priradenia · vy"
chádf:a . z -predpokladu, ž·e sa podarí získať 
určité veľké bohatstvo prvkov kore,!;-pon
dujúcich ,.hudobnej. myšlie nke" •vo Co r~ 
me okamžitého výronu. (Poznamena;jme, 
že sa ocitáme v oblastiach š tudovaných 
psychoterapiou.) Pred skladate ľom stojí 
otázka priradenia, ktorá sa dá tiež in
terpretovať ako otázka k rité r ií, omedze
nia variety a odlíšenia zámerného od ná
hodného. Nechtiac sme narazili na sféru 
comput erovej hudby, ktorá sa laobm:á 
najmä problémami tohoto druhu - za 
j ediného predpokladu, - že človek, s kla
dateľ predloží stroju ú lohu : .,vykonať vý
ber !", čo znamená t iež ,.vykonať organi
záciu" štrukturálnych p t•vkov. 

Dnešné štádium bioelektricke j hudby, 
dosiahnuteľné v Spojených š tátoch, na 
Slovensku i inde, je as i takéto: · 

,Skladateľ prostredníc~vom -4\ar iadení, o . 
k torých bola zmienka, určuj e bezpr o
s tredne základné pat·ametre sínusového 
t ónu , ktorý sa zaznamenáva. Pri repro
dukcii z magnetofónového pásu má mož
nosť "primýšľať" ďalšie tóny, prevádzať 
prípadné korekcie a vykonať zoskupenie 
získanej zvukove j suroviny do podoby 
zvyčajnej pri kompozíciách elektt·onickej 
hudby. Celý tvorivý proces, v elementár: 
nom i rubovofne komplikovanom stupm 
pri vhodne zvolenom prevodovom mecha
nizme - dá sa použiť i na vylutlzovanie 
zvuku tradičnými hudobnými nástrojmi. 
Prístrojová t echnika, upotrebiteľná pre 
tieto c iele , má pred použivatefmi určitý 
pt•edstih .. . 

V súv is losti s bioclck t r ickou hudbou 
často sa diskutuje o tom, čo je to elek
tronická h udba a či vôbec je to hudba. 

Nevidí sa mi, žeby bioelektrická hudba 
predstavovala nejaký principiálne nový, 
problém . Je j exis tencia však nalieha na: 
vyjasnenie n iektorých základných, dávno 
známych problémov. 

(Písané pre Hudobný život )' 

spontánna reakcia. Najviac sa páňi Burlasov cyklus Me
tamorfózy krás, Mikulove Lúčné hry a Suchoňov zbor 
Bodaj by vlis. Na záver obecens_tvo vstáva. Podľa miest. 
nych správ je to prejav najvyššieho uznania. 

Po koncertu sa prezliekame do .,civilu" a odchádza· 
me na tzv. party. Je to určitý druh spoločenskej zábavy, 
pri ktorej sa v stoji popíjajú zväčša nealkoholické ná· 
poje a pritom sa neviazane konverzuje. študenti miest 
nej univerzity pripravili pre nás kratší program. Po· 
tom vyvolávajú na pódium nášho dirigenta a zástupcov 
zboru a odovzdávajú upomienkové dary pre zbor. To 
Isté robíme aj my a odovzdávame im platne s na
hrávkami zboru Lúčnice, ktoré sa nám na poslednú 
chvlfu podarilo doma ( zväčša iniciatívou našiclt čle 
nov) zaisti(. Ďaleko po polnoci odchádzame domov 
aspoň na pár hodín si odpočinúť. 

sa objavili ďalšie pozoruhodné detaily, ale snáď by 
sa mi nepodarilo vyhnúť stereotypu. Obmedzím sa pre· 
to v ďalšon~ na vymenovanie tých momentov či zvlášt
ností, ktoré sa mi ~dajú pre tento úsek našej cest y ty· 
pické, 

• • • 

ské zb'ory snád' až na výmimky) • nelJr.esaltujú p'rie'mer. ·. 
Spočíva to možno aj v t~m, _že chápu _ svoJu· činnosť 
skutočne amatérsky - spievaJú predovsetkym hlav.ne 
pre seba, pre radosť zo .. spevu . . Naše špičkové amatér·. 
ske telesá sú v porovnani s nimi · an~atérmi vyššieho. 
stupňa a (hoci za hqršíclt podmienok) spôsobom prá ce 
inklinujú k profesionálom. 

Ráno nás čakajú bohaté raňajky (hlavne čo do vita
mínov a kalorickej hodnoty), tí najvernejší ná s prichá
dzajú odprevadiť az k autobusu, posledné adresy a 
odchádzame do Betlehemu, kde nás očakáva Lelligt 
univerzita. Prví kra jania hľadajú známych alebo aspoň 
rodákov zo svojho kra ja, pýtajú sa na známych, ro
diny atď, atď. 

Po koncerte nás naši ubytovatelia - š tudenti po
zývajú do svojho baru, kde nás častujú hlavne pivom. 
Ukazujú nám aj vlastnú špecialitu: na parkete tancujú 
tak dva- tri páry za sprievodu do maxima zatläte j ste 
reohudby. Efekt zvyšuje blesk vrhaný na parket v in
tervaloch asi sekundy, ktorý spôsobuje, že tancujúcich 
je možné vidieť v jednotlivých fázach ich pohybu. Do· 
jent je zvláštny, špecificky americký. 

Odchádzame späť, lebo ráno nás opäť čaká a utobus 
a ďalšia univerzita. 

Dalo by sa aj naďalej takto pokračovať v opise zážitkov 
a vystúpeni na jednotlivých univerzitách. Možno, že by 

Na všetkých nasledujúcich univerzitách, čl .to boli 
Smith College, Amhcsrt College, Bucknel, Sosqueha tna, 
Prinston univerzita a ďalšie, stretli s me su z bezpro
strednými mla dými ľuďmi, ktorí mal_i o ná~ ne~red ~ 
s tieraný záujem, vefmi radi deba tovali, v ~prav~m bo_h 
velmi lJrijemní a jednoduchí. Napríklad n a Jedne) z um
verzit bezprostredne po našom vystúpeni (zrejme ,.na 
revanš" ) zimprovizovala miestna beatová skupina malé 
vystúpenie, inde nás študenti zobrali na akýsi miestny 
program. Snažili sa ·nám venovať maximum toho, čo 
ná m v tom krátkom čase, ktorý sme strávili na ich 
univerzite, mohli venovať. 

Rozhodne treba spomenúť fakt , žc tak ako má viil:
šina univerzít a college basl<ctbalový team, má a j 
vlastný spevácky zbor. Vedie ho jeden z profes or ov 
univerzity, ktorý má často na s tarosti skutočne iba 
ná cvik a prevádzku zbor u. Má k tomu dostatočné mnoz-
5tvo rozličného mater iálu a perfektne vybavené ( často 
až rozhlas alebo . t elevíziu lJl'ipomiua júcc ) štúdiá. Je 
zaujímavé, ~e pri· svoje j ceste )JO univerzitäch :sme sa 
nes tretli so zmiešaným zborom. Je to čiastočne s pôso
bené tým, že chlapčenské a dievčenské skoly (hlavne 
stredného stu)Jňa ) s ú zvlášť , často i v rôznych mes · 
tách. Obyčajne sme sa preto stretU s mužským zbo
rom, menej už so líenským. Miešariý zbor sa obyčajne 
pri väčšieh produkciách vytvára spojenim dvoch šl<ôl, 
ta k ako sme to videli Ra pr. na koncerte v Amherst 
College. Je sná<f para tloxné, že vcelku miestne š tudent• 

Medzi milé prekvapenia, ktoré nám š tudenti pripra· 
viii, bola iRterpretá lli.l!.. ~oroy!J j úpr_!l_v,t :e.ie~ne "Hej lúč
ka, lúčka vysoká" , s ktorou nás vítal miestny Glee Club. 
Je tu veľmi populárna a vždy nás rozveselila svojim 
anglickým ná dychom v texte i svojráznym interpt•etač -: 
ným stvárnením. 
ňalej treba spomenúť výbor né - akus ticky te mer 

perfektné koncertné sály, ktoré vlastn í každá škola. 
Niekoľko r áz sme ti!)ž vystupovali v miestnom kostole, 
z ktorých nás zauja l hlavne moderne riešený kos tol 
v Susquehanne. Mal otáčavé ,.javisko" - na jedne j 
stra ne s otlárom a na druhe j strane s koncertným 
pódiom. Okrem toho jeden veľký a jeden menší elek
tronický organ. Samozrejme - tiež výbom ú akustiku ..• 

Dalo by sa ešte vera hovoriť o veciach a rmroch, 
s ktorými sme sa stretli počas nášho dvojtýždenného 
putovania }JO amerických univerzitá ch a college. V pa
mäti zostane !J.rčite mrazivá návšteva Niagar ských vo
dopá dov pri Buffalo, množstvo nespočetných party pr i 
nápojoch rozličného char akteru, debaty, úsmevy, po· 
sunky, úspešné vystúpenia, potlesk, pre javy s ympatie 
a nadšenia, namáhavá ces ta autobusom po Pensylvánii 
atď., atď. 

Prvá časť našej cesty sa však skončila. 
Očakáva nás Washington, New York a II. medzinárod -· 

ný š tudentský zborový . festival. 
ŠT. KLIMO mi. 

( Po~~T.a.čqvanie v. budúcom č!~le J 
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Star·osti 
• pri 

tanečnom 

parkete 
Pri hodnoteni stavu slovenskej populérpej hudby, 

resp. spoločenskej zábavy sa často prehliada veľmi 
široké pole kaviarenskej produkcie, ktoré môže v Istých 
súvislostiach zohrať pomerne dôležitú úlohu. Ľudia, 
idúci za zábavou, sú konzumentami tanečnej, l!i ru
dovej hudby v tom najlHriom slova zmysle. Konali by • 
sme nemúdro, keby sme tomuto odvetviu zábavy ne
venovali aspoň trochu pozornosti. Aké je vlastne úro
veň našich zébavných podnikov, ako reagujú na vý
voj populárnej hudby kaviarenské súbory, aký vyberajú 
repertoér, akej móde podliehajú, čo vlastne dostane 
návlHevnfk za svoje peniaze? Isto je tu· aj rad ďalillch 
otázok - ako problémy obsluhy, sortimentu a pod. 
Nie však tieto by sme si chceli všimnúť, i keď sú 
prirodzenou súčasťou života v nočnom podniku. Radi 
by ·sme obrátili pozornosť iba na programovú náplň. 

Konfrontácia s minulosťou svedči v neprospech na
šich dni. Stredisk zébavy ubudlo, vytráca sa okrem 
nevyhnutnej noblesy l programová náplň. Zivých mu
zikantov nahradzujú hudobné. skrine, staršia generácia, 
ktoré 1ičinkovala v apevácko-variétnych programoch, 
vymiera a mladých artistov molno spol!ftať hádam na 
prstoch jednej ruky. Mo!no teda hovoriť v nallej ,.re
alite" o zábavných podnikoch? Ťa!ko. Výstižnejšie by 
bolo vari nazvať ich kaviarne, resp. vlnérne, alebo ak 
chcete - bary a hudbovou produkciou. 

V prvom rada - na mna zaostávame v ozvučenf sál. 
Re·produkl!né sústavy !Id prestárla, mikrofóny nemoder
né, celkov1 akustický vnam skreslený aj na zájtlade 
necitlivého rozostavania reprodukl!ných skríň (ak ich 
tak možno nazvať). Zlaf, za túto situáciu môžu elite 
stále výrobcovia, ktorf neprlspllsobili v!dy svoj výrobný 
plán zvyiujllcim aa nárokom na reprodukciu hudobných 
diel. 

Odhliadnuc od tohto prepotrebného zariadenia nema-. 
!emo byť vidy nadllenf ani vlastnou hudobnou produk· 
ciou. Vefk1i časť prefesionálnych hudobnfkov tvoria 
tzv. nAturisti, ktor( sice z pokolenia na pokolenia dedia 
muzikantské vlohy, chýba . im vllak vzdelanie, ktoré by 
Im umožňovalo hoc' aj bežnú hru z listu (pri tzv. kon
certnej časti, resp. pri nácviku s novým spevákom 
s vlastným notovým materiálom) a v nemalej miero by 
rodlrllo aj ich obzor, ktorý by sa im zišiel aj pri 
bežnom vystupovanf navonok. Veľkým zlom je aj seba~ 
uspokojovanie, ktoré vedie k lenivosti, nevšfmavosti • 
voči· hudobnému prtldeniu, iltýlovému neprisp6sobovanlu 
sa a k povrchnosti. Casto pol!uť pieseň, ktorej refrén ai 
hudobník sfce zapamätá, miesto, ktoré mu však na· 
vniklo do podvedomia, sl skomolí a r6zne "prekompo
nováva". Z tejto rahostajnostl vllak najnebezpečnejlile 
je zotrvanie na akomsi dávnom bode, ktoré vedie p ro -
f e s i o n á l n e h o muzikanta k itýlovému archaizmu. 

Podaktorf prulnf podnikatelia z RaJ-ov, Interhotelov 
a pod. v snahe zabezpečiť do svojich stredfsk modernó 
tanel!nú hudbu, dali pradn~sť gramofónovým skriniam 
pred zastaralým muzikantom. Zivot vllak ukazuje, le 
nie v.l!dy takéto rozhodnutie bolo správne. Hudobné 
skriňa velmi fahko urobť aj zo soUdnoj kaviarne espre
so a nie práve najfajnovejšími hosťami. 

Korene celého problému treba hladat'. Jedným z nich 
je aj nepru!nosť hudobného llkolstva, ktoré sa stavia 
k rapidne rastticemu rozvoju populárnej hudby macoll
sky. V snahe . zachovať sl dôstojnosť a nevenovaf aa 
prípadnej výuka, zameranej na pop music, dávajú hu· 
dobné učililJtia priestor hudobnému odpadu, ktorý kazf 
vkus a sluch návlitev-nfka nočného lokálu. 

:ňalšfm zlom je zastaralý honorárový sadzobnik a 
nevyhovujúce dôchodkové zabezpel!enie. Je paradoxné, 
keď naše kvalitné súbory (celý čas som mal na mysli 
druhú stranu mince, ktorá jo v našom prfpade väč
ilia) odchádzajú do zahraničia za prácou preto, aby 
moltli slušnej!iie !iť a na druhej strane plaUme tučné 
honoráre zahraničným súborom z Maďarska, Polska, 
NDR" a pod., ktoré sa svojou kvalitou našim "export
ným kapelám zd'aleka nevyrovnajú. Kde je teda logi
ka? NálJ hudobník doma zarob( podla praxe a kvalifiká
cie od 1000-2000 Kčs, zahraničný má denný honorár -
kapelník a sólista a 150 Kčs a člen 100 Kčs - bez 
ohradu na kvalitu, nevraviac o výhodných ubytovaclch 
a stravovacfch podmienkach. Co keby sa urobil v ho
norárovom sadzobníku rez, ktor~ by stanovil našim 
vynikajúcim kapelAm typu Velčovský, Hronec, Offer
mann a pod., podôbné podmienky, aké majú zahra
niční hudobníci? A konečný efekt? Menši odlev kvality 
z~ h.~anlce, zvýšenie umeleckej úrovne aj "neexport
nych súborov, ktoré by sa snažili zlskat takéto ml
~otarifné zatriedenie a nakoniec - spokojnosť. Skú
siť by sa to mohlo najprv v akomsi výberovom okruhu, . 
ktorý by zahrnul niektoré podniky Interhotelu, resp. 
Stredo~lovenských hotelov. Konkrétne mám na mysli: 
v Bratislave Devfn a Carlton, v Piešťanoch Magnóliu 
príp. iný podnik, Partizán ba Táloch Boboty vo Vrát~ 
nej doline, Grandy v oboch Smok;vcoch a niektorý 
podnik v Košiciach. Doterajšie skúsenosti z týchto vý· 
barových podnikov nenaznačuj1i vždy najväčšiu spo· 
kujnosť. 

Radikálne . opatrenie si vyžaduje aj dôchodkové zabez
pečenie hudobníkov a spevákov, profesionálne zamellt
n~n9ch v nočných podnikoch. Nočné pracovné zadele
me v ~ev~vetranom prostredi sa nielen rovná zv9šené
mu fyzJCkemu výkonu (a tým i rýchlejšiemu stárnutiu) 
ale po čase vedie k apatii, o akej bola rei! vyššie. z to~ 
ho plynú neduhy, pre ktoré sa stáva muzikant 1!1 spe
vák postupne trápny, resp. nežiadúci. 

Problémov je okolo kaviarenských programov vera 
há~am si ich Slovtón, ktorému patria pod ochranné 
kridla, postupne vyrieši. Týmito pár riadkami sme chce
li iba. naznaillť, že o nich vieme, že ich neignorujeme 
a rad1 sa k nlm vrátime. K spokojnosti oboch strán -
interpréta i poslucháča, 

IVAN STANISLAV 

HOVORI SA O NICH 
Je to černoch alebo beloch? Eu* 

rópan? Takéto otázky s i klädli 
mnohí, keď počuli prvé nahrävky 
speväka, ktorého dnes pozná už 
celý svet. Nie je t o nik iný ako 
Američan žijúci vo švajč iarsku -
BILL RAMSEY. 

vlastnej úprave. O tom, že sa mu 
páči aj náš folklór svedčia dve 
nahrávky z jeho repertoáru: 
"Dievča modrooké", alebo ako 
spieva Bill Rafnsey - "Blue eyend 
lady" a "Ranné zóre" - ,.Early 
in the morning", ktoré sa s t ali 
veľmi populárne vďaka výbornému 
prednesu !3ill Ramseyho a origi
nálnej úprave v podani skupiny 
Jay Five. BIJl Ramsey natočil 
množstvo gramoplatnl, absolvoval 
veľa zájazdov a nedávno bol l v 
Bratislave. Jeho talent sa uplatnil 
l vo filmoch, z ktorých spome 
niem azda hudobný film "Láska, 
tanec a tisic plesni" a populárny 
western ,.Old Shatterhand". V po
slednom čase sa čoraz viac ve
nuje hudbe (hlavné folk-songom, 
ktoré mu prirástli k srdcu). Tre
ba podotknúť, že v tomto žánri je 
inšpirovaný svoj im priat~rom, ľu
dovým spevákom Jacobom Nlle
som. Veľkým kladom Blll Ram~ 
seyho je schopnosť robiť priro
dzené a dobré "show", ktoré je 
základnou podmienkou k nadv!a
zanlu kontaktu s obecenstvom. Snímka: K. Belickt. 

Uplynulo už pekných pár rôčkov 
odvtedy, keď Bill Ramsey opustil 
s voje rod isko Clncinat y a v rov
nošate amerického vojaka navštl
vil Európu. Odvtedy prešiel skoro 
celým svetom - nie v uniforme, 
ale s mikrofónom a dobrou hud
bou, s plesňami, ktoré sl podma
nia aj tých najnáročnejšlch. Ak sl 
pustlte niektorú nahrávku tohto 
speváka a privrlete oči, môžete 
snivať sen. Jeho zvláštne zafarbe
ný hlas skutočne vytvára atmo
sféru černošského prejavu. Možno, 
že kedysi dävno, keď mal Bill 
šestnásť rokov a dostal prvý ho
norár, boli to černosi , ktor! ho 
opantali svoj im starým blues, s tr
huj(Jcou 'rytmikou a dynamikou. 
Mal a mä rád spirituály, folk-son
gy, ale i beat a jazz. Jeho veľký
ml vzormi boli džezmanl Woody 
Herman, Count Basie a nesmrteľ
ný Nat "King" Cole. Prešiel rôz
nymi etapami vývoja, ale zachoval 
si .Jednu svojráznu vlastnosť -
rozmanitosť repertoáru. Potvrdila 
to l Bratislavská lýra 1967, "kde 
so svojou skupinou Jay Five zvlá
dol jazz, beat l ľudové piesne vo 

Bill Ramsey je v skutočnosti 
taký, ako spieva. Plný energie,,vl· 
tality, dobrosrdečný a bezpro
stredný. Nečudujeme sa preto, že 
jeho popularita mé životnosť viac 
ako dlhll a že vie rozihrať žilky 
obecenstvu na celom svete. 

Bill 

Zo sveta pop-music 
e Orchester Branislava 
Hronca pricestoval na 
niekoľko dni domov. Na
priek tomu, že hroncov
ci prišli na dovolenku, 
prlliš s l neoddýchll. Po
pri nahrávanl v rozhlase 
sa predstavili bratislav
ským priaznivcom na sa
mostatnom koncerte v 
Tatra revue 14. marca. 

e Julie Dr!scolová, kto• 
rú poznáme aj z tretieho 
ročnlka Bratislavskej lý
ry, je popri Mary Hop
kinove.i najúspešnejšou 

' Speväčkou roku 1968 vo 
Veľkej Británii. 

• THE NEW FLAMES 
A WE FIVE, dve brat!~ 
slavské beatové skupiny 
koncertovali 16. marca vo 
Veľkej hale PKO v Bra
tislave. 

e Piesne v podaní dvá
násťročného Helntjeho 
majú "úspech" aj v ber
llnskom krematóriu. Je 
tam taký zvyk, že zosnu~ 
lému zahrajú na posled
nej ceste obľúbenú ple~ 
seň. Na prvom miest e 
tejto smut nej tabuľky je 
Hein,tjeho Mama. 

e Slovenské plesne ná 
štvrtom ročnlku Brati
slavskej lýry budtl spie
vať: Taťjana Hubinská, 
Marcela Lajferová, Nora 
Siahová, Alena Tichá, 
Helena Blehárové, Eva 
Biharyová, Karel Hála, 
Miroslav· Ličko a Peter 
Sedlák. 

e Combo Gustáva Ofier
manna sa po účinkovanl 
v Helsinkách "presťaho
valo" do Bazile ja, kde 
vyhráva v Grand Restau
rante Baselst ab. 
e Na 21. apríla naplá
novali vystúpenie Mariky 
Rokkovej v Bratislave. 
Sprevádzal ju s tály Ta7 
nečný orchester rozhlasu 
v Kolfne nad Rýnom. Ok
rem tejto nestárnucej 

hviezdy vystt1pili aj vla
ceri rakúski speváci. 
Koncert pripravila re
dakcia Stúdia mladýeh 
bratislavského rozhlasu v 
spolupráci s Linzom a 
Koirnom nad Rýnom. 

e Peter Alexander je 
na.tlepšle plateným tele· 
vtznym umelcom v NSR. 
Zatiaľ čo Vlco Torriani 
dostane za jedno vysie• 
Janie kvlzu Zlatá strela 
25 000 mariek, Alexander 
dostane za štyr! vystú
penia 120 000 mariek. 

e Heint je S!mons má o 
rok mladšiu partnerku. 
Volá sa Wilma Land
kroon. účinkuje t ri me
siace a za ten čas pre
dali 250 tisic platni s jej 
nahrávkami. 

Koncert 
"pod kritiku" 
Dňa 16. aprHa bol v 

bratlslavskpm Parku kul· 
ttlry a óddychu koncert 
dvoch bratlslavskfch 
beatových skupin GEOR· 
GE and NEW The F.LA· 
MES a The SMART 

·. SCUTTS BAND. 
Prvá čast koncertu, v 

ktorej vystúpila skupina 
George and New Flames, 
sa ešte vcelku priblížila 
slovenskému priemeru. 
Hr a tejto skupiny má ve
fa nedostatkov, no na· 
priek tomu treba kvito
vať pomerne poctivý prí
stup k muzike v . rámci 
svo jich obmedzených 
možnosU. Napriklaf;l sku
pina stoji takmer v}íluč· 
ne na vlastnej tvorbe, čo 
treba u začlna jllctch a 
menej známych ski.IJ)ln 
pripočftat k dobru. (O
becenstvo je často vďač
nejšie za interpretovanie 
svetových hitov), škoda, 
že sl skupina zvol1la nie 
práve najšťastnejšiu reč 
pre beat - francúzštt- · 
nu. 

Druhá časť koncertu 
mala úroveň katastrofál
nu, Skupina, ktorá nie 
je schopná si naladiť 

svoje nástroje (o hraní 
an l nehovoriac) a nemô
že zohra t repertoár ta-· 
kých skupin ako sú The 
Beatles alebo Spencer 
Davis Group! 

Ostáva tu otázka, či 

vôbec patria takéto sk u· 
p!ny do Velkej haly PKO? 
Pri tejto prHežitostl t re· 
ba spomenúť, že tlroveň 
koncer tu vhodne doplni
Ja slabá \l časť posluch/i
čov, JAn Kov6f 

' Ľ. z. Ramsey 
e Najmladšl interprét 
pop-music na svete je 
trojročný Angličan Toby 
Simon Perkins. Jeho 
matka ( ináč 24-ročná 
speváčka) uzavrela v 
mene svojej ratolesti 
zmluvu s gramofónovou 
firmou Morgan Blue 
Town. Toby má svojho 
manažéra, ktorý chce, 
aby sa jeho zverenec 
naučil hrať na bicích ná
strojoch, basovej gitare 
a flaute a chodil na ho
diny tanca. 

e Karel Gott nakrúca v 
NSR svoj prvý celove* 
černý film. Volá sa Strý
ko Charles. Partnerkou 
mu je Gila von Welters
hausen, ktorú prezývajú 
"anjelik z Bambergu", 

e Mladý slovenský spe
vák Karol Solenský ne
dávno dokončil nahráv
ku skladby "Niečo sa de
je". Je to známy hit 
"Something Happening" 
z repertoáru skupiny 
Hermans Hermits. Slo
venský text si nap ísal 
Karol Solenský sám. 

e Známu bratislavskú . 
skupinu The Hooks bu
dete počuť aj v rozhla
sovom vysielani. Práve v 
týchto dňoch nahrali ús* 
·pešný snímok pod ná* 
zvom "Nechcem už sní
vať". Autorom hudby i 
textu je Stanisfav Jan
kovič. 

e Na dovolenku pr ices
tovalo tto- Bnrt tslavy
sexteto Jur aja Velčov
ského. Od mäja do júla 
bude účinkovať spolu s 
Oľgou Szabovou a Duša
nom Grúňom v NSR, v 
auguste má absolvovať 
koncerty po s lovenských 
amfi teätroch. 

e For Meditation - j e 
názov novej brat is lavskej 
beatovej skupiny, ktorá 
sa zameriava na soul
beat a rhytm and blues. 
Sólovým spevákom sku
piny .ie prvý gitarista 
Jozef Barina, ktorý je aj 
autorom dvoch nových 
nahrávok t ejto skupiny. 
Skladby majú názov 
"Šťastie" a ,.Medit ácia 
nad vášňou" . Patria k 
najzaujímavejším sním
kam v oblasti slovenskP. j 
beatove;i hu~by. 

e ~a sekretariáte Bratislavskej lýry vylosovali po~ 
rad1e piesni národnej sútaže 4. ro čnlka tohto po
pulárneho festivalu. Na obr. zlava notár dr. A. Cimo 
a pracovníci Lýry 1:1. Macourcl<, T. llermanová 
a P, Z_e}enay, Snímka: K. Belický 



Veľká vec sa podarila 
A otdracf koncert tohto or· 
.chestra 11Ine preveril pevnosť 
týchto základov. Nejde len o 
to, že B. Režucha opätovne 
uplatnil už jeho známy zmy
sel pre výstavbu a vypracova
nosť jednotlivfch diel a celé
ho koncertu, ale v tomto pri · 
pade ukázal a j svoje organi
za čné a pedagogické s chopnos
ti, keď za tri mesiace vedel 
predstfipiť s orchestrom na 
dobrej umeleckej firovni, v ča
se, kedy jadro orchestra tvo
ria mladí, ešte n eskúsenf hráči. 
Isteže by bolo prísne žiadať od 
prvého vystú11enia tohto or
chestra po každej strá nke 
svojský a kultivovaný interpre
tačný š týl, ale pt•esvedčÚi sme 
sa, že k nemu B. Režucha svoj 
orchester vedie a môže pri
viest'. Nechceme zabudn(tť ani 
na to, že mu v skupine slé
l.! lkov y tom J!Om áha prof. Ján 
Pragant. 

U! ttadiilnú XIV. ko~ickfi hu
dobÍI4 jar otvorila 16. aprHa 
1969 v Dome umenia v Koši
ciJCh prvým kocertom Státna 
filharmónia v Košiciach za di
~igÓv'ania liéfdirigenta Bystríka 
Re!Uchu. Bola to skutočne 
alhnoatná chvU'a, ked' po dl
hfch rokoch zápasu o vznik 
tohto prefesionálneho symfo
nického telesa v Košiciach a 
po niekolkomesačnej tvrdej 
pr6ci zazneli iitátne hymny a 
námllJitník ministra kultúry SSR 
ll)g. Ján Bajla (na obr. ) .,odo
vzdal" Košicia m ako druhému 
centr11 slovenského kultúrneho 
života nové umelecké teleso s 
celoalovenakým a oblastným 
poslanlm. Sl6vnosť tejto hlsto~ 
rickaj chvUe potvrdili svojou 
úňasťou aj poiletní predstavite
lia slovenského a českého hu
dobného života z Bratislavy a 
Prahy. Podarila sa s.kutočne 
velká vec: v Koliclach vzniklo 
!lvotaschopné umelecké teleso, 
od ktorého sa očakávajú im
'pulzy k rozkvetu hudobného 
!Ivota v celej východosloven
skej oblasti. 

Dramaturgia otváracieho kon· 
cartu naznačila ideovo-eatetic
kd programGvú Uniu nového 
orchHtra. Beethovenova pre
dohra Leonóra III. bola nielen 
obllgétnym holdom tomuto ve- · 
lik,novi symfonickej hudby, 
ale aj prlh1Aaen1m aa k vefkým 
myšlienkam tohto diela: k bo 
ju proti bezpráviu a k vyzna
niu myšlienok všeludskej slo
body. Haydnova symfónia G dur 
.,Oxfordská" č. 92 bola sktílob
ným kameňom technickej vy
spelosti tohto mladého telesa 
a naznačením, že komorné sym· 
tonická hudba klasicizmu bu
de potrebnou súčasťou reper
toáru, na ktorom sa bude tri 
bit celostný interpretačný itýl 
orchestra. Cikkerovo Spomien
ky reprezentovali v repertoári 
tohto telesa Uniu slovenskej 
národnej hudby. A nakoniec 
Llsztova symfonická báseň Les 

Préludes zastupovala nielen 
svetový symfonickf ropertoár, 
ale aj typick6, efektné koncert· 
n6 diela. Státna filharmónia v 
Koiiciaclt sa nám teda pred
stavila s programom, ktorý 
mo!no len privUať. 

Srdečný a spontánny potlesk 
ko!ilckého obecenstva bol na 
jednej strane vtrazom radosti 
nad vznikom or cltestra, alo aj 
uznanfm vysokej umeleckej 
drovne prvého koncertu na 
strane druheJ. Séfdirigent Bys
trík REŽUCHA ukázal, že s i pl 
ným právom zaslúžil dôveru 
vedúcich činiterov slovenského 
hudobného života, keď mu zve
rili umelecké vedenie nového 
telesa, ktoré · je treba budovať · 
takmer od !)rvého ťahu slá· 
ilika. Je to Jlréca ťažké, vyh
dujúca veľa námahy a osob
ného sebazapierania, ale sú
časne práca jedinečná, ktorá 
sa v históri symfonických or
chestrov nevyskytuje tak čas· 
to. Bystrík Režucha má teda 
priležitosť položiť všetok svoj 
talent i um do základov no
vého symfonického orchestra. 

TIP 

Výkon orchostra v intel'Jlre
tovaných skladbách ukázal si
lu i slabiny jednotlivfch ná 
strojových skupin. Za najtíspell· 
nejlliu možno považovať inter
protéciu Cikkerovfch Spomie
nok, v ktorýoh sláčiky a dy
chy dosiahli najvylíiít stupeň 
vyrovnanosti a Beethovenovej 
predohry Leon6ra III. V Hayd
novej symfónii sa najviac pre
javila nezrelosť sláčikov prá
ve pre hudbu, v ktorej je do
minantou komornf, až prie
zračný t6n. Lisztove Les Pré
Judea u.kézoli, :le s naha po les -' 
ku nebude cudzou ani orches· 
Iru ani jeho dirigentovi. Cel
kove táto snaha na koncerte 
vyšla, hoci 11ráve tu by sa na
šlo viat: drobných kazov. 

Nakoniec tre ba s radosťou 
koulitatovat , že umelecký a 
spoločenský fiSJJech otváracie· 
ho koncertu Stá tnej filharm6 -
nie . v Kol!iciach bol dôstojný 
jedinečnej historickej chvfle. 

Státne lllharmónia v Koši
ciach vystfipila s týmto pro
gramonl v rovnako nadšenom 
prostredi a s rovnakým úspe
chom 17. apríla v Preš ove, 21. 
aprfla v Spišskej Novej Vsi a 
22. apríla v Hume nnom. 

Mária POTEMROVA 

·--.,.._ "· ·~ --
NA DVA TÝŽ,DNE 

Vladimir Karbusick9: MEZI LIDOVOU PISNI A 
SLÄGREM. Autor sa snaží v te jto knihe priblí:lliť 
zrod a ďa l~t život tzv. ľahkej hudby, ukíi,zať nám 
je j hodnotnejšie i menej hodnotné rysy . Na s trán
kach tejto knihy sa stretneme s lll)lOžstvom svo
jich .,starf ch známych" piesni. Okrem toho je 
text doplnenf radom dobových dokumentárnych 
fotografU. Vydal Supr aphon. Cena viaz. výtlaCku 
Kčs 28,-. 

. 

Bratislavské hudobné slávnosti 
\ 

4. V, 1989 Hrad-Balkón, 16. hod.: Fanfárový sú
bor konzervatÓria, diriguje J. Beneš. Kaplnka 
16,30 hod.: Spevácky zbor SF, diriguje J. M. Dob
rodinský - Sltlvenský kom. orchester, umel. 'ved. 

· B. Var chal, Výst. sieň 18. hod.: Vfstava Blí.rtok a 
Slovensko. 

5. V. 1989 Konc. sieň SF: Stá tna filharmónia 
Klu!, Rumunsko, Stefan Ruha - husle, Emil Si
mon - dir igent. ' 

7.-8. V. 1969 Konc. sieň SF: Slovenská filhar 
mónia, Jozef Suk - husle (Praha), Zdenl:!k Koš
ler - dirigent (Praha). 

10. V. 1969 Dóm sv. Martina 18,00 hod.: Tadeás 
Salva - Requiem aeternam, Spevácky zbor SF, 
dychový s t1bor SF, recitácie a sólovt tenor. Di
riguje Ladislav Holásek. 

11. V. 1969 š túdio VŠMU: Rotraud Hansmann -
soprán, Viedeň, Michal Karin - klavír. / 

12. V. 1989 Konc. sieň SF: Záhr ebskí s ólisti, Ju
hoslávia. Umelecký vedtlcl Dragu ttn l:lrd jok. 

13. V. 1969 štt1dio VšMU: Le Soliste d i Roma, 
faliansko, ume lecký vedt1ci: Carlo Quaranta -
rllrlgent. · 

15.-16. V. 1969 Konc. sieň SF: SlovenskA fil
harmónia, Zdenek Tylšár - lesnt roh (Praha), 
'!ober to Benz! - dir igent, Franct1zsko. 

18. V. 1969 Štúdio VŠMU 10,30 hod.: Barokový 
:úiÍor Adolfa Scherbauma, ŇSR. 

19. v. 1969 Konc. sieň SF 20,00 hod. : Hans Ha·· · 
·elbôck, VIedeň (orgánový koncert]. 

20. V. 1969 š túd io Vš MU: J. S. Kusser - J. 
'~eier Erindo. Oper a v troch dejstvách. Sól!stť: 

ž i~cl VšMU_ v Bra tis lave. Orchester SND. R~žla: 
Miroslav F1šer, dir igent: Andrej Lenárt. 

22.-23. V. 1,989 Konc. sieň SF: G!:lc hlngenský 
spevácl<y zbor a Bach-Colleg ium Stuttgart, NSR. 
' lelmuth RII ing - dirigent. · 

2.5. V. 1969 Konc. sieň SF 10,30 p od.: Slovenské 
kvarteto. 

25. V. 1969 Konc. sieň SF: Hym~n Dress, Kana
da. Rudolf Macudzhiskl - klav!r. (Husľový_ re
citál. ) 

29.- 30. V. 1969 Konc. sieň SF: Slovenská fil
har mlínia. Maurizio Polini - kla vír, Taliansko. 
Zasl. umelec dr. ĽudovU Rajter - dir igent. 

31. V. 1969 Dóm sv. Martina 18,00 hod.: Madri
gal - Komorný súbor konzervatória, súbor Cip
riana Porumbescu, Bukurešť. Diriguje Martin Con
stantin. 

1. Vl. 1989 Konc. sieň SF: Symfonický orchester 
.Cs. rozhlasu, Bratislava. Dirigu je Fritz Celis, Bel
gicko. 

3. VJ. 1969 Štúdio VŠMU: Sydney Harth, USA, 
Alfréd Holeček - klavfr, Praha. (Huslový r eci
tál. ) 

5. - 6. VI. 1969 Koilc. s i eň SF: Slovenská fil
harmónia. Djurdjevka Cakarevič - mezzosoprán, 
Beograd. Zas!. umelec Ladis lav Slovlik - dirigent. 

7. Vl . 1969 PKO 19,00 hod.: B. Martinu: Gréck e 
pašije. Opera v š tyroch dejstvách. Účinkuje oper
ný st1bor SND. 

, . l 

Súfaž l'udových škôl umenia 
Hoci počet;" žiakov Iudov9ch ~kOl umenia predstavuje iba ma lá 

čast školskej mládeže (na Slovensku 5 per cent, v česktch krajoch 
8 per cent ), treba považovať hudobné odbory ĽšU v súčasnosti za 
najakt!vnejšie a nuj t1činnejšl e zložky hudobnej výchovy. To dOk \.1-
ment ujú okrem Iného a j sú ťuže, ktorých sa žiuctvo hudobn5'ch oclbo
rov zúčastňuje. Organizačne a finančne zabezpeču je s fi'faž ĽŠU 
[ktoré v mlnulostl boli začlenené do STMP), v plnom rozsahu Mi· 
ntsterstvo ško]stva SSR (v českých krajoch Mš CSR) a školské od· 
bory národntch výborov. 

Súťaž hudobnfch odborov Ľ!lU sa nekoná ka:ldoro!!ne vo všet· 
' kých discipUnach, ktoré aa vyučujú na ĽSU, ale tak, aby súťaf bola 

pre jednotlivé dlscipUny vždy raz za- tri roky. V tomto iikolskom 
roku sn koná súťaž jednotlivcov v hre na klavfr a na sláčikové 
hástroje, v okresnom a krajskom meradle tiež pre komorné stíbory. 
V nasledujtícom iíkolskom roku bude slíťaž venovaná dychov9m a 
fudovým nástrojom vrlítane sfiborov a Ý ďalilom roku (1970-71) 
spevu, sláčikovým a symfonickým orcbeatrom. 

Súťaž je štvorstupňová, pozostáva zo školského, okresného, !<raj
ského a celoštátneho ústredného kola. Vekové kategórie sa cll.feren- · 
co v all podrobnejšie ( č i že oclbornej!íle l ako v mlnulost!. Sú v pod· 
state totožné s jednotl1v5'ml ro čn1km l ĽŠ U. SCttažl sH počnúc III. 
ročníkom . Odborno-umelecká úroveň s títaže je zabezpečená a j t5'm, 
že vo vyššlch t1zemných kolách (kra jských a tlstr edných ) je sú
ťaž jednotlivcov dvojkolová. V prvom kole sa vyžaduje povinná 
l zvolená skladba. V druhom kole sa hrá d alšia zvolená skladba. 
Význačnou črtou toh toročn ej ]{lavlrrte j a sl áčllwvej súťaže je, že za 
povinné skladby sa určili výhradne skladby z tvorby slovenských 
a českých sklada telov z posledných 50 rokov. Zo slovens kej tvorby 
pre mládež sa vybra li skladby autorov: Cikker , Kardoš, ZimJner, 
V!lec, Németh-šamorínsky, Ha tr!k, j urovsk5', Kresánek, A. Móž!. 

Po ikolskfch, okresných a krajských kolách, ktoré prebehli od 
januéra do konca marca, je na rade celoltátne fistredné kolo, ktoré 
bude v klavlrnet hre v Bratislave v dňoch 8.- 11. mája v koncert· 
nej sieni Cs. rozhlasu, zatial čo v hre na 11llí~lkové nlís tr9je 6.-8, 
méja v úsU nad Orlicí. Ked'že z každého kraja postupujlí 1- 2 vl
ťazl v jednotlivých r ol!nfkoch, budú mať členovia JIOrôt zostavených 
z poprednfch pedagógov umeleckých ilkôl viietkých stupňov a ce" 
hudobné verejnosť jedinečnú prOežitoat zúča,tni.ť sa prehliadky naj
vyspelejlilch žiakov medzi hudobnými talentami deU a mláde!e 
z celej republiky. Miku láš Strausz 

Opera a balet do provizórií 
Duanťlsteho aprt-la sa zatvorili brclny budovy opery a baletu Slo

uensk~ho ntlrodMho divadla. Dua roky sa bude zmietať operný a 
baletný ~tuot hlaun~lw mesta u provlz6rlách. Po desiatkach rokov 
nadiSiel čas zrenovovať a prebudovať neuyhouujtíce priestory repre· 
zentačnet sc~ny. 

Nenaru!ien~ zostanú {at na iletalln~ 11prauy} hl adiska, salónik na 
prvom poschodt a foyer. Radikálne zmeny postlhntí tauisko 1 prie
story okolo neho. Na stara budovu "prllepla" Stuorposchodovú pri
stavbu s presklenenou fasádou. Pod r1ou budtí u hlbke troch suter~
nou baletn~ sťlly , sklad kults a energoblok. 

~let poch!}b, Ze {a'1.i pri. najlepšej snal!e.,uedenta SNDJ - ·ncdôfd~'' 
- -- - lc t ažkosttam -a k n1IT'ušenlu korrttnutty. Ope~ra i balet matú chodiť 

na zdta~dy, rdtata so Suchoffov!}m Svätoplukom u hradnom aredlt 
rzo ťažisko Ich prlíce mťl spočtvať na zm!dstaveniach vo veľke/ hal~ 
Parku kultary a oddychu. A u tom uidtme na}uäč~ie nebezpetJte. Nie 
Je žiadnym tajomstvom, Ze tento priestor pri dnešných ndrokoch 
zďaleka akusticky nevyhovuje. Nepomôže tu ani pldnÔvan~ predlže
niP. miestnosti, ani zaueqen!e ozuučouace; aparattíry, pri ktorej md 
Ist celd produkcia cez mikrofóny . Nejedno hudobnd podu jatie u teJto 
l10l~ dokdzalo, Ze ani pri najl epšef uôll nie ;e tu moZne closlahnuť 
optvnálne p~dm!enky. Nevraviac o tom,. Ze opernd lnscendcta st 
vyZaduJe Pri mzxclžnom pulte hudobne vzdelaného režls~ra k tor!] 
musi mlešaf reprodukciu podl a parlitlíry a \lavy!ie a; podla dirigen-
tov/zo ponímania. · 

Starostí a pripadne i nemllých prekvapení mô!t.e byť ulac ako 
clost. Treba . dr'lať palce vedeniu opery l baletu, aby sa tm podarilo 
neukrdtlt dwdka u teJto, nie prdue najkratšeJ dobe. - ZS-

Televízna Hit-paráda 
OSVIT (M. Kriš tofov i!! ) - 7968 hlasov. 
PONAHĽAJ SA ZA OZVENOU (Z. Koifnska - I. Krajíček l -

5127 h lasov. 
OBLAKY (0. Szabová] - 4859 hlasov. 
TI E DNI (A. Tichá ] - 4589 hlasov. 

Z obsah u 7. čísla 
e Americký- zájazd Lúčnice 
e Festival československej hudby v USA 
• Beat ako súčasť národnej hudby 
e Prvý zjazd hudobných pedagógov 

Dostávame do r edakcie listy od našich čltatelov, ' ktor! nám ozna
mujú, že napriek tomu, že posla li objed návku na náš časopis , dosial 
ho nedostal!, V te jto . vec! sme rokovall s Poštovou novinovou s luž
bou a ubezpečujeme na~ich priaznivcov, že v na jbližších dňoch 
omeškané čfsla dostanú. Pr e tých, ktor! si· Hudobnt život · ešt ~ ne
ob jedna l!, uverejňujeme ob jednávku. Vyplnenú prihlášku prijlma 
každý poš tový t1rad a cloručovatef. 

RED A KCIA 

Prihlasu jem s a za stáleho predt~latltela HUDOBNEHO ZIVOT/1 

Meno a priezvisko: ................................................................................. 
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MARIAN JUR fK .. ~ed' P,red tromi rok,mi '. začal Herbert von Karajan 
porlacjať vo · svojom rodnom meste Salzburgu svoj súk
romný Veľkonočný fes tival, vyvolalo to vo svet e nielen 
vlnu veľkého záujmu, ale aj dohadov a protichodných 
názorov. Karajanov, zám er . inscen.ovať postupne v Salz
burgu, meste s lávnych mozartovských tradícií, Wtlgnera, 
znamena l pre konzervatívcov zásah do pasvätných tra
dícií a nemalú konkurenciu pre viedenský fes tival, sa
motný letný salzburský fes tival, ale najmä pre nemecký 
wagnerovský fes tival v Bayreuthe. A že sa Karajanovi 
tento podnik podarilo realizov,ať, j e opätovným 4ôkazom 
sily jeho osobnosti i mašinérie, k torá okolo neho pracuje. 
Tohto roku sa konal v Salzburgu Karajanov Veľkonočný 
festival po treti r az za účasti hostí a pozorovateľov z ce
lého sveta. 

a jeho Vel'konočný festival 
Z ámer, prečo sa Karajan rozhodol 

usporiadať wagrierovský festival v 
Salzburgu, od počiatku sám netají. Jed
nak s ú to. j eho osobné vzťahy k tomuto 
mestu, ale najma jeho slávne tradície 
a na,jmä lradície slávneho Festspielhau
su. Keď sa pred desiat imi rokmi mesto 
Salzburg rozhodlo prebudovať starý 
Festspielhaus na nový a keď sa im po
darilo vylvoriť nový · moderný, naoza j 
závideniahodný festivalový dom, obdivu
h odne vpasovaný do vyčnievajúcej s ka
ly, s krsol v Karajanovi plán, na tomto 
mieste realizovat svoj dosi aľ najvyšší 
umelecký zámer: na miE\ste slávnej du 
chovnej histórie a tradície vytvoriť nové 
d ivadelné a hudobno interpretačné po
ňa t i e vrcholného Wagnerovho diela, 
tetralógiu Prsteň Niebelungov. Karajan 
t ento plán realizuje na vrchole svojej 
s lávy a na vrchole svojho reprodukčné
h o umenia. Pre realizovanie svojho zá
mer u si vyber á to najlepšie, čo sa dá 
prakticky na svete dosiahnuť. Celý fes
t ival ,obhospodaruje vynikajúca, s tále· 
umelecky rastúca Berlinska filharmónia. 
K arajan je súčasne aj vlastne jediným 
interprétom fest ivalu, pret ože všetko 
podlieha j eho umelecke:i koncepcii, on 
r ozhoduje o kostýmoch, výtvarnom ná
vrhu, on je režisérom i dirigentom, za
tieňuje tak aj vynikajúce sólistické vý
k ony najlepších interprétov. Každý po
tlesk, každá poklona má svoju presne 
vypočilanú a naaranžovanú réžiu; zá 
ve rečné ovácie pat ria však vždy Kara
ja novi a dvetis!cdvesto ľudi oddane a 
azda aj fanaticky aplauduje j eho dielo, 
:i clho pamätník, ktorý si tu v Salzburgu 
buduje za živa. Avšak pod magickým 
a naozaj jedinečným Karajanovým po
(ianím orches trálnych č i operných pa r
titúr sa nakoniec človek mus í skloniť 
a i napriek všetkým rafinovanostiam, 
l< toré upevňuj ú jeho i tak neotrasiteľné 
postavenie, uzna ť, že bol s vedkom uda
losti, kloľá ni elen uchvacuje dokona
losťou, ále a j provokuje o&obi tosťoq á 
novým pohľadom na die la mnohoRrát 
overené, preverené a lebo interpretačne 
ustálené tradíc iou. A tento rys .ie mi na 
I<arajanovi najsympatickejší. 

Spomínal som, že zámerom Vel'konoč
ného fes t ivalu je postupne uviesť Wag
nerovu t et ralógiu · Prsteň Niebelungov. 
Karajan však ten to zámer s tavia na za
uj ímavej dramaturgii. Každý rok uve
die premiérovo vždy jedno operné dielo 
a jedno reprízuje z predchádzajúceho, 
pričom ostatnú časť festivalu tvoria die
la rakúskych ' a nemeckých klasikov. 
Tohtoročný festival obsahoval teda: 
Wagnerove opery Zlato Rýna (repríza 
z vlaňaj šk a ) a premiéra Siegfrieda, ďa
lej Haydnovo St vorenie a jeden sym
fonický koncert s Mozartovým Diverti
mentom D dur K. z. 334 a Brucknerovou 
7 symfón iou. 
H aydnovo oratórium Stvôrenie možno 

v Karajanovom podaní označiť 
k rátko - veľkorysé a monumentálne . 
Participovali na ňom popri Berlínskej 
filharmónii: Der Singverein der GeseU
schaft der Musikfreunde z Viedne - vo 
vynikajúcom naštudovaní - a sólisti 
Gundula J anä'wit.z, Werner Krenn, Her
mann Prey a Walter_ Berry. Spevácke 
kvarteto bolo sice znamenité, t imbrove 
i . slohove veľmi vyvážené, ale predsa by 
'som chcel vyzdvihnúť mimoriadne jedi
nečné výkony Gunduly Janowitz a Wal 
t era Berryho. Boli to výkony, aké mož
no zd edkakedy počuť. Zato symfonický 
koncert bof z hľadiska poňatia veľmi 
rozdielny. Mozartova Divertimento D dur 
vyvolá v nemeckej a rakúskej tradicio
nalisticky orientovanej kr itike iste zá· 

B~Jriinska filiiarm6nia v saizbúrgskom 
Festsptellwuse 

Záber z inscenácie Wagnerovej opery Zlato Rýna 

sadné a možno äj odmietavé reakcie. 
Ťažko totiž postihnúť čo viedlo Kara
jana k uvoľňovaniu rytmickej zložky 
práve v diele, kde rytmus je tak emi
nentne dôležitý a citeľný. Neviem si vy
svetlil~ inakšie iba ako zámer, že Ka
rajan dával nástupy práve na rytmicky 
háklivých miestach veľmi voľne, na prvý 
pohľad by sa mohlo zdať, že až nedbale 
a tak naozaj došlo k rytmickým nevy
rovnanostiam. Sústredil sa však maxi
málne na frázovania a stavbu tém, naj
mä kantabilných a ta nečných a pravdá 
na dynamiku, čo je Karajanovou domé
nou. Samozrejme, nemožno predpokla
dať, že by Karajan nedokázal urobiť 
Mozarta a j rytmicky precízne, ale prav
depodObl')e limysf) j!Jým. porl!Š.ovanim ryt · 
micke.i štruktúry (najmä v nástupoch }, 
čím sa blýskajú zase iní dirigenti, chcel 
zámerne vyvo lať antireakciu, ktorá mu 
môže vyčítať de taily, ale so'tva presved
čivé vystihnut ie mozartovského ducha. 
Že to bol úmysel, svedči fak t, že na· · 
príklad celý Wagner ako aj Bruckner 
boli aj rytmicky nanajvýš precfzne vy
pracovaní. A čo sa týka Brucknero
vej 7. symfónie, v tom sa pravdepodob
ne zhodol celý amfiteáter Festspielhau
su, že t o bola geniálna interpretácia. 
s trhujúca vo všetkých detailoch, 'vo vy
pracovaní širokých tém, dynamiky, ale 
najmä v stavbe celého diela. Hodinovii 
symfónia, známa aRo dosť nudná, drža 
la, dovolím si povedať, každého v neu
s tálom napätí. Vytváranie kontrastov 
medzi napätim a uvoľnením, to bolo 
hlavné tajomstvo Karajanovho veľkého 
triumfu. 

N ie som znalcom Wag nerovho die la a 
. · moje .stretnut ie s jeho ranou oper 

nou. tvorbou ·n.a druho a treťovýznam
ných . scénach , ma vždy často nechávalo 
na pochybách . nad jeho estetickou kon
cepciou ·hudobnej . drámy.' Nepoznám, 
žiaľ, ani tradiclb · Bayre~thu, aby som 
mohol porovnávať alebo polemizovať, 
opie ram · sa t eda o svoje výlučne · s ub
jektívne záž itky ·z p'rvého silného a 
presvedčivého tlmočenia dvoch Wagne
rových ·diel - Zlata · Rýna a Siegfried a. 
Bolo to neoceniteľné poznanie základ
ného ka!lleňa budúcej mÔdernej hudob
nej drámy a potvrdenie . s i za tia ľ viac 
tušenej ako istej myšlienky, , že wag
nerovská koncepcia htiäobne.i drámy 
vlastne dodnes 'trvá a mocne trvá, hoci 
sa hudobná reč . a rôzne nové scénické 
vymoženosti menia takmer zo dňa na 
deň. Ak · chcel Wagner svojím syntetic
kým divadlom ako architekt, skl adateľ, 
básnik, ' výtvamík, režisér a ·dirigent v 
jednej osobe vytvoriť takmer nábožen
ské s)ávnostl, nie . je toŕnu Kara;janova 
koncepcia príliš ďa leko vzdialená. Kara
jan - v j ednej osobe inscenátor, vy
kladač, dirigent je bližšie k Wagnerovi 
ako jeho vnuci v Bayreuthe. Karaja 
nov Wagner j e slávnosť a nebojím sa 
povedať, že náboženská slávnosť. Avšak 
náboženskosť nie je tu vyznačená v 
zmysle religióznom, ale širšom, v po
svätnf'j úct e k dielu a .ieho myšlien-

- kam. f<arajan oprosťuje s taré wagne-

rôvské trädícle od efektov a dekoratív
nych zbytočností, nie je však tak radi
kálny či hľadačský a moderný ako Wie
land Wagner v Bayreuthe, je kdesi v 
prostriedku a svojho W?gnera stavia 
na dôslednej realizácii princípov iluzór
neho divadla . Ilúzie, ktoré Kara jan do
sahuje, sú pr.ekvapujúce a niekedy šo
kujúce. Tak napríklad hneď prvé dej 
stvo Zlata Rýna sa odohráva na mor
skom dne, okolo skaly, pod ktorou je 
ukrytý poklad, plávajú Woglinde, We!l
gunde a Flosshilde. Pritom to nie .ie 
naturalistická scéna ale dokonalé mo
derné iluzívne divadlo. Kým v Zlate Rý
na dominuje boj moci s dobrom a zlom. 
boj duševných hodnôt človeka stelesňo 
vaných božstvom, v Siegfr iedovi je kľú
čovou post avou samotný Siegfried, člo
vek vysnený Wagnerom a božstvom 
určený pre hrd inské úlohy. Postava vy
bratá zo ságy zosobňuje človeka bu
dúcnosti, síce plného ľudských s labos
t í, .i e to však postava, ktorá nepozná 
strach, kto rá s meruje k poznaniu zmys
lu a poslania človeka na zemi. Týmto 
poznaním je myš lienka spasenia a Sieg
fried je jej naplnením. 

Vykladať Wa"gnerovo dielo iste možno 
rôzne, avšak Karajan sa dostáva na

ozaj blízko k teoretickým postulátom 
Wagnerovho divadelného učenia. Urči
tým nóvom v Karajanovom prís tupe je 
to, že i n apriek úsiliu po iluzívnom di
vadle neuprednostňuje réžijnú stránku, 
tá je pomerne statická, skôr oratórna 
ako divadelná, avšak do popredia sta
via hudobné t lmočen ie skladateľovej 
partitúry. A tu je Karajan sku točným 
majstrom orchest rálneho zvuku. Veľký 
symfonický aparát mu znie vo fasc inu
júcich farbách a dynami ckých stupňoch, 
niekde vedome popiera spev a dáva vy-

'Helga Dernescl1 ako BrtJ.nnhllde v Sieg· 
· friedov i 

nikn(lt symfonickej gradácii, k torá po
silňuje scénické a myš lienkové vyzne
nie detailu alebo cele j plochy. O spe 
vákoch možno hovoriť naozaj iba v su
perlatívoch. Mená ako Theo Adam (Wo
tan ), Gerhard Stol ze (Loge a Mim1~ ), 
Or alla Dominquez (l;:rda ), Zolta n Ke
Jemen (Aibe,rich). Jess Thomas (Sien 
fr ied) a vari najväčši spevácky <!:ážitok 
od Helgy Dernesch (Briinnhilde), to s ú 
mená, ktoré sa vo wag nerovských kre:í
ciách osvedčili už nie j eden raz. 
K arajan teda opäť v Salzburgu t rium..: 

fu je. Mesto so sláv nymi tradíciami 
sa mu plne položilo k nohám a poslušne 
sa riadi jeho zámermi. Na miestach , kd e 
sa po stáročie stretáva l duch dionýzov
ský s apolónskym, kde humanizmus, re
nesancia a barok mali svoju domovs1~ú 
pris 'lušnosť a dosiahli svoj u historickú 
hodnotu, stojí teraz na piedes táli dneš 
ný, moderný umelec, ktorý tu chce zlo
žiť svoj celoživotný účet. A ten ncpo
zostáva len z Wagnera ale bo Ve ľkonoč
ného fest ivalu. Dnes . 61-ročný Herbert 
von Karajan si j e zrejme vedomý hra
níc umeleckej i ľudskej potencionálnos
t i. Premyslene a dôkladne tu budu je 
svoj pamätník. Na tlačovej ko nl'e renc ii 
z pr!ležitosti vlaňajšieho Veľkonočného 
festivalu oznámil novinárom svo j celo
životný projekt - založil nadáciu, v kto
rej chce spojiť svoju osobnú prácu , 
svoje doterajšie umelecké skúsenosti i 
s voje finančné možnosti. Zakladá diri
gentskú súťaž . a vedecko-bádateľskú 
činnosť . Za základ svojej vedeckej am
bicie považuje vyriešiť vzťah medzi rôz
nymi vednými disciplinami na jednej 
s trane a muzic!rovaním na strane dru
hej, domnieva sa, že ešte ani zďaleka 
nE>b9 li dostatočne rozvinuté podmienky 
prP rozvoj hudobnej fyziológie, psycho
lógie a iných disciplín, ktoré sa dotýka
jÚ hudobn'ého umenia. Prvým krokom k 
riešeniu týchto problémov s talo s a prvé 
sympózium·, ktoré bolo hneď po skončení 
festivalu 8. aprlla v Salzburgu. Príznač
né pre · Karajalla je, že v ~ejto oblast i 
grupuje okolo seba na,iprominentnejších 
vedcov a špecialis tov. Ďalšou význam
nou oblasťou Ka ra j a nových ·záujmov 
stáva sa podporovanie hudobnej výchovy 
od út leho detstva až k dospelosti, ako 
a j vzdelá",anie koncertného ·a operného 
publika. V tomto smere or ganizuje za
se spolupracovníkov z masových médií, 
rozhlasu, filmu a televízie. A napokon 
Karajan - dir igent, pripravuje na sep-

. tember. tohto roku v Berlíne svoju prvú 
dirigents kú súťaž, o ktorú je už t er az 
v celom svet e obrovský záujem. A opäť 
ďalš! karajanovský rys: účastnfci s ú
ťaže mus ia ovládať repertoár, ktorý mu
s l · stáť vysoko nad požiapavkami ostat
ných svetových medzinárodných diri
gentských súťaží .. . A k tomuto už ko-
ment ár var i netreba. . 
p resne o rok (uveden!m Súmraku bo-

hov) sa zavŕši Karajanova š tvor
ročná pr áca na Wagnerovej tetralógii 
Prsteň Niebelungov. A čo bude nasle 
dovať potom, dnes síce ešte nevieme, 
ale iste na j eho plány nebudeme · d lho 
čakať. 
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